
Pytania o las:Layout 1  2009-01-08  11:23  Strona 1



Wy da no na zle ce nie
Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych
War sza wa 2008

© Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań stwo wych
ul. Bi twy War szaw skiej 1920 r. nr 3
02-362 War sza wa
tel. (022) 822 49 31
faks: (022) 823 96 79
e -ma il: cilp@cilp.la sy.gov.pl
www.la sy.gov.pl

Au tor opra co wa nia
Waw rzy niec Mi lew ski

Re cen zent
dr inż. Je rzy Smy ka ła

Ry sun ki
Woj ciech Ja ni szew ski

Pro jekt gra ficz ny i re dak cja tech nicz na
Bo że na Wi dła szew ska

Ko rek ta
Małgorzata Haze

ISBN 978-83-89744-84-5

Przy go to wa nie do dru ku
ANTER s.c., ul. Tamka 4 lok. 12, 00-349 Warszawa
tel. (022) 828 78 19, tel./fax (022) 827 69 87
e-mail: anter@anter.internetdsl.pl

Druk i opra wa
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
al. NMP 52, 42-200 Częstochowa

Sło wo wstęp ne

Kto pyta, nie błądzi – mówi stara maksyma życiowa. Kto pyta, 
ten więcej wie i jest lepiej poinformowany. W książeczce pada
150 pytań na temat lasu – jego istoty, budowy, funkcji, rozmieszczenia
na kuli ziemskiej, występowania w Polsce, różnorodności siedlisk
leśnych, bogactwa leśnego świata roślin, zwierząt i grzybów.
Uzupełniają je pytania z dziedziny leśnictwa – o hodowlę lasu,
użytkowanie, zagrożenia i ochronę, i z dziedzin pokrewnych –
łowiectwa, ochrony przyrody i środowiska, gospodarki wodnej,
edukacji i turystyki leśnej. Są wreszcie pytania dotyczące 
Lasów Państwowych – gospodarza aż 78,1% lasów w Polsce
(ponad 7 mln ha), ich historii i bieżącej działalności. Pytając o las,
możemy się naprawdę dowiedzieć wielu interesujących rzeczy.

Książeczka została przygotowana z myślą o wszystkich
miłośnikach lasu, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat tego
niezwykłego ekosystemu. Zwłaszcza o młodym Czytelniku, który –
być może – poprzez swoją ciekawość świata dostrzeże w lesie
zjawisko, które go zachwyci, zauroczy i pochłonie. Na wszelki
wypadek na końcu książeczki znalazła się odpowiedź na pytanie: 
Jak zostać leśnikiem?

Z pytaniami o las jest tak samo jak z lasem. Im dalej w las, 
tym więcej drzew. Każde pytanie rodzi pytania następne. I tak pewnie
bez końca, bo ciekawość ludzka nie zna granic, a drzew w lesie 
jest nieskończenie wiele…

Warszawa, czerwiec 2008 r.
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Czym jest las?

Wbrew po zo rom spre cy zo wa nie po ję cia la su nie jest za da niem ła twym.
Z przy rod ni cze go punk tu wi dze nia las to wy so ko zor ga ni zowa ny sys -
tem, któ re go wszyst kie ele men ty – gle ba, ro śli ny, zwie rzę ta, wo da i kli -
mat – wza jem nie na sie bie od dzia łu ją. W po tocz nym z ko lei ro zu mie niu
las jest zwar tym sku pie niem drzew, któ re wy raź nie róż nią się od in nych
zbio ro wisk ro ślin nych, ta kich jak za ro śla krze wia ste czy łą ki. O le sie mo -
że my jed nak mó wić do pie ro wów czas, gdy po wierzch nia za ję ta przez
eko sys tem le śny jest wy star cza ją co du ża.

W usta wie o la sach z 28 wrze śnia 1991 r. las jest ro zu mia ny ja ko
grunt: 
1) o zwar tej po wierzch ni co naj mniej 0,10 ha, po kry ty ro ślin no ścią leś -

ną (upra wa mi le śny mi) – drze wa mi i krze wa mi oraz ru nem le śnym
– lub przej ścio wo jej po zba wio ny:
a) prze zna czo ny do pro duk cji le śnej lub
b) sta no wią cy re zer wat przy ro dy lub wcho dzą cy w skład par ku na -

ro do we go al bo
c) wpi sa ny do re je stru za byt ków;

2) zwią za ny z go spo dar ką le śną (…).
Naj bar dziej rzu ca ją cą się w oczy ce chą la su jest je go pię tro wa bu -

do wa, z naj waż niej szą z go spo dar cze go punk tu wi dze nia war stwą
drzew, czy li drze wo sta nem.

5

1.
Li te ra tu ra

Fron czak K. Zie lo ny skar biec Pol ski. Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań -
stwo wych, War sza wa 2004.

Gro chow ski W. Las – skar biec czło wie ka. Agen cja Re kla mo wo -Wy -
daw ni cza A. Grze gor czyk, War sza wa 1992. 

Grzy wacz A. Po znaj my las. Agen cja Re kla mo wo -Wy daw ni cza A. Grze -
gor czyk, War sza wa 1995.

Grzy wacz A. Żywot la su. Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań stwo wych,
War sza wa (w przygotowaniu).

In struk cja ochro ny la su. Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań stwo wych,
War sza wa 2005.

In struk cja urzą dza nia la su. Cz. I–III. Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań -
stwo wych, War sza wa 2003.

Kom pen dium wie dzy o eko lo gii. Red. Jan Strzał ko i Te re sa Mos sor -Pie -
tra szew ska. Wy daw nic two Na uko we PWN, Po znań 1999.

Mar sza łek T. O dzie dzic twie le śnym Pol ski i świa ta. Wy daw nic two
SGGW, War sza wa 1997.

Mu rat E. Po rad nik ho dow cy la su. Ofi cy na Edy tor ska „Wy daw nic two
Świat”, War sza wa 1999.

Ob miń ski Z. Eko lo gia la su. Pań stwo we Wy daw nic two Na uko we, War -
sza wa 1977.

Po rad nik ochro ny la su. Red. Ol gierd Łę ski. Ofi cy na Edy tor ska „Wy daw -
nic two Świat”, War sza wa 2001.

Po rad nik użyt ko wa nia la su. Red. Ol gierd Łę ski. Ofi cy na Edy tor ska „Wy -
daw nic two Świat”, War sza wa 2000.

Ra port o sta nie la sów w Pol sce 2007. Cen trum In for ma cyj ne La sów
Pań stwo wych, War sza wa 2008.

Sy mo ni des E. Ochro na przy ro dy. Wy daw nic two UW, War sza wa 2007.
Szy mań ski S. Eko lo gicz ne pod sta wy ho dow li la su. Po rad nik le śni cze -

go. Pań stwo we Wy daw nic two Rol ni cze i Le śne, War sza wa 2001.
To ma nek J. Bo ta ni ka le śna. Pań stwo we Wy daw nic two Rol ni cze i Le ś -

ne, War sza wa 1997.
Za sa dy ho dow li la su. Ośro dek Roz wo jo wo -Wdro że nio wy La sów Pań -

stwo wych, Be doń 2003.
Z dzie jów La sów Pań stwo wych i le śnic twa pol skie go 1924–2004. T. I–

III. Red. na uk. An drzej Szu jec ki. Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań -
stwo wych, War sza wa 2006.
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Czym jest suk ce sja?

Naj ogól niej mó wiąc, suk ce sja eko lo gicz na to skom pli ko wa ny, za cho -
dzą cy w okre ślo nym po rząd ku i kie run ku pro ces roz wo ju bio ce no zy,
pro wa dzą cy do po wsta nia bio ce no zy sta bil nej, w sta nie dy na micz nej
rów no wa gi, tzw. bio ce no zy kli mak so wej. Przy czy ną prze mian są zmia -
ny w sie dli sku, wy wo ły wa ne przez czyn ni ki fi zy ko che micz ne i sa mą roś -
lin ność, któ re po cią ga ją za so bą ko niecz ność do sto so wa nia się bio ce -
no zy do no wych wa run ków. 

Je śli suk ce sja roz po czy na się na ob sza rze mar twym, nie za ję tym
do tąd przez żad ną bio ce no zę (np. na na giej ska le), to ma my do czy nie -
nia z suk ce sją pier wot ną, je że li na to miast na ob sza rze, z któ re go bio -
ce no za zo sta ła wy par ta (np. spa lo ny las) – z suk ce sją wtór ną. Ta ki typ
suk ce sji jest naj czę ściej ob ser wo wa ny w przy ro dzie.

Czło wiek, dzię ki co raz lep sze mu zna jo mo ści pro ce su suk ce sji eko -
lo gicz nej, po tra fi wpły wać na jej prze bieg, na przy kład za trzy my wać ją
na pew nym eta pie roz wo ju. Ma to dla go spo dar ki le śnej pod sta wo we
zna cze nie, gdyż po zy ski wa nie naj cen niej szych drzew od by wa się w nie -
któ rych re jo nach świa ta w la sach w sta dium kli mak so wym, w in nych
zaś – w la sach we wcze śniej szych sta diach suk ce sji (cie ka wost ka: w ka -
na dyj skiej pro win cji On ta rio la sy so sno we utrzy mu ją się dzię ki po wta -
rza ją cym się na tu ral nym po ża rom le śnym, bez któ rych suk ce sja do pro -
wa dzi ła by do po wsta nia la sów li ścia stych; jest to sy tu acja bar dzo
ko rzyst na dla czło wie ka, gdyż su ro wiec igla sty jest cen niej szy od li ścia -
ste go).
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Co to jest eko sys tem 
i z cze go się skła da?

Eko sys tem to ze spół ży wych or ga ni zmów (bio ce no za) łącz nie ze
wszyst ki mi ele men ta mi śro do wi ska nie oży wio ne go – bio to pem. Po ję -
cie to od no si się za rów no do la su, ma łe go sta wu, łą ki czy po la, jak i do
oce anu. Eko sys tem jest ukła dem otwar tym, któ ry funk cjo nu je dzię ki
prze pły wo wi ener gii i krą że niu ma te rii. Ener gia prze pły wa jed no kie run -
ko wo w ukła dzie otwar tym, ma te ria krą ży w obie gu za mknię tym. Naj -
waż niej szym źró dłem ener gii jest ener gia sło necz na. 

Każ da bio ce no za cha rak te ry zu je się okre ślo ną struk tu rą tro ficz ną,
przed sta wia ją cą po wią za nia po kar mo we mię dzy or ga ni zma mi two rzą -
cy mi okre ślo ny po ziom tro ficz ny, czy li zaj mu ją cy mi ta ką sa mą po zy cję
w łań cu chu po kar mo wym. Ma my więc po ziom pro du cen tów, kon su men -
tów i re du cen tów.

Pro du cen ci (ro śli ny zie lo ne) zdol ni są do wy twa rza nia ma te rii or ga -
nicz nej w pro ce sie fo to syn te zy.

Kon su men ci (zwie rzę ta) zja da ją ro śli ny lub zwie rzę ta ro śli no - lub
mię so żer ne. Są to m.in. ro śli no żer cy i dra pież cy. Do tej gru py na le żą
też pa so ży ty.

Re du cen ci (bak te rie i grzy by) roz kła da ją, re du ku ją sub stan cje or -
ga nicz ne, po wo du jąc ich mi ne ra li za cję.

Or ga ni zmy na le żą ce do róż nych po zio mów tro ficz nych, usta wio ne
w ta kiej ko lej no ści, że każ dy po przed ni jest po kar mem na stęp ne go, two -
rzą łań cuch tro ficz ny.

Skład ni ka mi bio to pu są: wo da, po wie trze, świa tło, pod ło że, tak że
gle ba, któ ra ule ga prze kształ ce niu pod wpły wem or ga ni zmów ży wych.
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Gdzie na świe cie nie ma la sów?

Roz miesz cze nie la sów na po wierzch ni na sze go glo bu jest wy ni kiem
zróż ni co wa nia wa run ków ży cio wych wy stę pu ją cych na po szcze gól nych
kon ty nen tach, wa run ków kształ to wa nych przez wie le czyn ni ków, z któ -
rych kil ka ma pod sta wo we zna cze nie. Są to: kli mat, zwłasz cza tem pe -
ra tu ra i opa dy, oraz gle ba. To one są po wo dem, że nie wszę dzie na
świe cie la sy wy stę pu ją, a tam, gdzie ro sną – w róż nych sze ro ko ściach
geo gra ficz nych i na róż nych lą dach – są do sie bie nie po dob ne, two rzą
licz ne for my i ty py.

Przy glą da jąc się ma pie for ma cji ro ślin nych Zie mi, wy kształ ca ją cych
się pod wpły wem kli ma tu i pod ło ża, ła two za uwa żyć, że la su nie ma na
da le kiej pół no cy, gdzie pa nu je bez drzew na tun dra, w roz le głej stre fie
od Mo rza Czar ne go aż po wschod nie Chi ny, na Pół wy spie Arab skim,
w Afry ce Pół noc nej oraz Po łu dnio wej, we wnę trzu Au stra lii oraz na pre -
riach Ame ry ki Pół noc nej i pam pa sach Ame ry ki Po łu dnio wej.

Wszę dzie tam, gdzie bra ku je la sów, wy stę pu ją wy bit nie nie sprzy ja -
ją ce wa run ki dla le śnych for ma cji ro ślin nych. Zbyt ni ska al bo zbyt wy so -
ka tem pe ra tu ra, nie do bór al bo nad miar wil go ci, za krót ki okres we ge ta -
cyj ny, ja ło wa gle ba – wszyst ko to spra wia, że za miast la su po ja wia się
w ta kich wa run kach cał kiem in na for ma cja ro ślin na – tun dra na pół no cy,
bez le śny step w głę bi kon ty nen tu lub pu sty nia. Okre śle nie, któ ry z tych
czyn ni ków jest głów nym spraw cą bra ku la su, jest dość trud ne, gdyż
wszyst kie czyn ni ki nie przy chyl ne la som wy stę pu ją w kom plek sach.

Z ja kich warstw skła da się las?

Ce chą la su, naj bar dziej chy ba wi docz ną, jest je go bu do wa, las bo wiem
skła da się z czte rech za sad ni czych warstw: 1) drzew (drze wo sta nu),
2) krze wów (pod szy tu), 3) war stwy ziel nej (ziół, by lin, krze wi nek 
i tzw. pod krze wów), 4) mchów i po ro stów. Trzy pierw sze war stwy ro ślin -
ne mo gą być zbu do wa ne z pię ter. Dwie ostat nie no szą na zwę ru na
leś ne go i two rzą tzw. dno la su. Naj waż niej szą war stwą, nie tyl ko z go -
spo dar cze go punk tu wi dze nia, jest drze wo stan, któ ry ma prze moż ny
wpływ na wa run ki śro do wi sko we pa nu ją ce w le sie, a tym sa mym na po -
zo sta łe war stwy la su.

War to w tym miej scu
zwró cić uwa gę na nie-
zwy kle efek tyw ną go spo-
dar kę ener gią świetl ną,
go spo dar kę pro wa dzo ną
przez po szcze gól ne war -
stwy ro ślin no ści le śnej,
zwłasz cza la su li ścia -
ste go. Wcze sną wio sną,
gdy drze wa i krze wy nie
ma ją jesz cze li ści i du żo
świa tła do cie ra do dna
la su, ob fi cie kwit ną
i owo cu ją ro śli ny ziel ne.
Nie co póź niej, na krót ki
okres, buj na we ge ta cja
prze no si się pię tro wy żej,
na krze wy, la tem zaś

i wcze sną je sie nią naj peł niej wy stę pu je w ko ro nach drzew. Kie dy jed nak
u schył ku je sie ni drze wa i krze wy zrzu cą li ście, a ro śli ny ziel ne zwięd -
ną, mak si mum asy mi la cji po now nie po ja wia się w dnie la su, w war stwie
mchów, po ro stów i ro ślin zi mo zie lo nych, i trwa aż do mro zów. Trud no o lep -
szy przy kład ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia ener gii sło necz nej.
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Któ re la sy świa ta pach ną ży wi cą?

Od po wiedź za warł już przed z gó rą sie dem dzie się ciu la ty Ar ka dy Fie -
dler w ty tu le swo jej słyn nej książ ki „Ka na da pach ną ca ży wi cą”. Za pa -
chem ży wicz nym igli wia prze sy co ne są zresz tą wszyst kie la sy igla ste
stre fy chłod nej, zwa ne taj gą, do któ rych na le żą m.in. pół noc ne la sy ka -
na dyj skie.

Taj ga – jed na z naj więk -
szych for ma cji le śnych świa ta
(po nad 25% po wierzch ni
wszyst kich la sów) – zaj mu je
roz le głe ob sza ry na pół no cy
Eu ro py, Azji i Ame ry ki. By wa
w związ ku z tym na zy wa na taj -
gą skan dy naw ską, sy be ryj ską
al bo ka na dyj ską. Skła da się ze
sto sun ko wo nie wiel kiej licz by
ga tun ków drzew, wśród któ rych
do mi nu ją róż ne ga tun ki świer -
ka, jo dły, so sny i mo drze wia.
Ga tun ki li ścia ste, m.in. brzo zy,
osi ki, ol sze i ja rzę by, są rzad-
sze i zaj mu ją prze waż nie ob-
rze ża la sów, do li ny rzek i ob -
sza ry przy mor skie, gdzie
kli mat jest znacz nie ła god niej -
szy. 

Drze wo sta ny w bo re al nej
stre fie la sów igla stych są z re -
gu ły jed no war stwo we, zwar te
i ciem ne, al bo też – im da lej na
pół noc – zbu do wa ne dość luź -
no. Skła da ją się z drzew o pro stych, smu kłych strza łach, do star cza ją -
cych naj wyż szej kla sy su row ca drzew ne go. War stwa krze wów jest tu
bar dzo sła bo wy kształ co na. 

Na pół no cy, po przez stre fę przej ścio wą, zwa ną la so tun drą, taj ga są -
sia du je z tun drą. Na po łu dniu prze cho dzi w la sy mie sza ne, na stęp nie
w li ścia ste lub w for ma cję ste po wą.

Jak wy so ko w gó rach się ga ją la sy?

Po dob nie jak na prze strze ni ty się cy ki lo me trów zmie nia ją się ty py la su
wraz ze wzro stem sze ro ko ści geo gra ficz nej, tak i w kie run ku pio no wym,
wraz z ro sną cą wy so ko ścią nad po zio mem mo rza, ob ser wu je my zmien -
ność ro ślin no ści le śnej w gó rach, ty le że na dy stan sie za le d wie se tek,
naj wy żej ty się cy me trów. Oby dwa zja wi ska zwią za ne są z tym sa mym
– ze zmie nia ją cy mi się czyn ni ka mi śro do wi sko wy mi: ob ni ża ją cą się tem -
pe ra tu rą, co raz krót szym okre sem we ge ta cyj nym, po gar sza ją cy mi się
wa run ka mi gle bo wy mi. W pew nej, dość bli skiej od le gło ści od bie gu na,
i na pew nej wy so ko ści nad po zio mem mo rza, la sów już nie ma. Na pół -
no cy za stę pu je je tun dra, w gó rach – po wy żej gór nej gra ni cy la su – pię -
tro hal wy so ko gór skich i tur ni.

Nie wszę dzie, nie we wszyst kich ma sy wach gór skich, gór na gra ni -
ca la su le ży na tej sa mej wy so ko ści – na po łu dniu się ga wy żej. Ob ni ża -
jąc się w kie run ku pół no cy, scho dzi do po zio mu mo rza i zbie ga się z po -
dob ną gra ni cą po zio mej for ma cji le śnej. Na przy kład w Hi ma la jach
osią ga wy so kość po nad 4000 m n.p.m., ale np. na pół no cy Gór Skan -
dy naw skich – 450 m n.p.m., a w Is lan dii – za le d wie 300 m n.p.m. W Al -
pach gór na gra ni ca la su le ży na po zio mie 1800–2200 m n.p.m., w Kar -
pa tach – 1200–1650 m n.p.m., w Kar ko no szach – 1250 m n.p.m.

Po do bień stwo po -
mię dzy zmia na mi stref
ro ślin nych w po zio mie
i w kie run ku pio no -
wym za uwa żył i opi sał
w ro ku 1802 Alek -
sander Hum boldt –
wy bitny przy rod nik
i geo graf nie miec ki,
ini cja tor ochro ny przy -
ro dy (wpro wa dził m.in.
ter min „po mnik przy -
rody”), któ ry pro wa dził
ba da nia w gó rach
i lasach tro pi kal -
nych Ame ry ki Po łu d -
nio wej.

7.6.
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Czym za chwy ca i za dzi wia 
dżun gla?

La sem, któ ry nie wąt pli wie naj peł niej roz bu dza na szą wy obraź nię, jest
dżun gla – naj le piej wy kształ co ny i naj bar dziej roz prze strze nio ny typ la -
su stre fy tro pi kal nej. 

Dżun gla wy stę pu je w pa sie przy rów ni ko wym, mniej wię cej do 10°
sze ro ko ści geo gra ficz nej pół noc nej i po łu dnio wej, w trzech głów nych
ob sza rach: Ame ry ce Po łu dnio wej, Afry ce Za chod niej i Środ ko wej oraz
Azji Po łu dnio wo -Wschod niej. Cha rak te ry zu je się du żą ilo ścią opa dów
at mos fe rycz nych – po wy żej 2000 mm, prze kra cza ją cą w nie któ rych
miej scach, np. w re jo nie Wysp Ha waj skich, 12 000 mm. Z te go też
wzglę du ten typ la su na zy wa ny jest tro pi kal nym la sem desz czo wym.

Las rów ni ko wy ma wy raź ną struk tu rę war stwo wą – drze wa two rzą
kil ka pię ter, wy so kich na 20–30 m, po nad któ ry mi tu i ów dzie gó ru ją
drze wa jesz cze wyż sze, po tęż niej sze. War stwy niż sze skła da ją się
z krze wów i ro ślin ziel nych, a wszyst ko sple cio ne jest drze wia sty mi lia -
na mi i epi fi ta mi. 

Dżun gla jest wiecz nie zie lo na. Brak wy raź nych pór ro ku spra wia,
że drze wa na prze kro ju pnia nie ma ją tzw. sło jów rocz nych – we ge ta cja
trwa tu nie prze rwa nie ca ły czas.

W prze ci wień stwie do la sów li ścia stych stre fy umiar ko wa nej, gdzie
ga tun ki zwie rząt wy stę pu ją w po bli żu po wierzch ni zie mi, w le sie desz -
czo wym ży cie fau ny sku pia się w wyż szych war stwach ro ślin no ści. Jest
to naj bo gat sza w ga tun ki ro ślin i zwie rząt for ma cja ro ślin na na Zie mi, za -
ra zem naj sła biej zba da na.

12 13

9.8.
Kie dy las mon su no wy 
zrzu ca li ście?

La sy mon su no we, wy stę pu ją ce głów nie w Azji Po łu dnio wo -Wschod niej,
re gio nie ma laj sko -in do ne zyj skim, Ame ry ce Środ ko wej i Po łu dnio wej
oraz na pół no cy Au stra lii, za wdzię cza ją swo ją na zwę mon su nom, czy -
li sta łym wia trom, zmie nia ją cym kie ru nek dwa ra zy w ro ku. Mon sun lą -
do wy (zi mo wy) za wsze przy no si po go dę su chą, mon sun mor ski (let ni)
– po go dę i po rę desz czo wą. Zrzu ca nie przez la sy mon su no we li ści na
po cząt ku po ry su chej, trwa ją cej 4–6 mie się cy, jest naj bar dziej cha rak -
te ry stycz ną ce chą la su mon su no we go.

Ro ślin ność wy stę pu ją ca w le sie mon su no wym jest mniej oka za ła
niż w le sie rów ni ko wym. Cha rak te ry zu je się niż szy mi drze wa mi oraz
mniej szą róż no rod no ścią ga tun ko wą. Znacz nie mniej jest rów nież lian
i epi fi tów. Las ta ki jest w mniej szym stop niu uwar stwio ny niż dżun gla
i bar dziej świe tli sty, w dnie wy stę pu je dużo wię cej ro ślin ziel nych i traw,
m.in. oka za łych bam bu sów.

Do mi nu ją cym, a przy tym go spo dar czo war to ścio wym ga tun kiem
w le sie mon su no wym jest drze wo te ko we (Tec to na gran dis). Wraz z in -
nym, da ma rzy kiem ol brzy mim (Scho rea ro bu sta), zwa nym sal, jest od
dzie siąt ków lat upra wia ne w la sach i na plan ta cjach (w In do ne zji, na
przy kład, pierw sze plan ta cje drze wa te ko we go po wsta ły już w 1880 r.;
obec nie po zy sku je się z nich ok. 350 ty się cy m3 drew na rocz nie).

Cy klicz ność pór ro ku, su chej i desz czo wej, znaj du je od zwier cie dle -
nie rów nież w struk tu rze drew na te ko we go – na wszyst kich prze kro jach
wy raź nie wi docz ne są sło je rocz ne. 
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Czy la sy mo gą wy ra stać 
wprost z mo rza?

W na szej sze ro ko ści geo gra ficz nej – nie, ale na płyt kich brze gach mórz
kra jów tro pi kal nych – tak. Cho dzi o na mo rzy ny, czy li wiecz nie zie lo ne
la sy bądź za ro śla man gro we. Się ga ją one tak da le ko, jak przy pły wy
i od pły wy mo rza. Nie są wy so kie – śred nio ok. 10–20 m, choć nie któ re
ga tun ki drzew mo gą być na wet po nad dwu krot nie wyż sze. W cza sie od -
pły wu wy ła nia ją się cał ko wi cie z mo rza, sto jąc na wy so kich i gę stych ko -
rze niach, za głę bio nych w mu li stym dnie. 

Na mo rzy ny upodo -
ba ły so bie szcze gól nie
brze gi Azji Połu d nio wo -
-Wschod niej, ale spo t-
kać je moż na w stre fie
tro pi kal nej róż nych miejsc
świa ta. Więk szość z nich
wy stę pu je w pa sie przy-
rów ni ko wym, nie prze-
kra cza jąc na pół noc i po -
łu dnie 30° sze ro ko ści
geo gra ficz nej, pew ne jed-
nak ga tun ki przy sto so -
wa ły się do kli ma tu
umiar ko wa ne go, a je den
znaj dzie my aż u pół noc -
nych brze gów Nowej Ze-

lan dii (44°). Ma ją jed ną wspól ną ce chę: są do sko na le przy sto so wa ne do
skraj ne go śro do wi ska sło no wod no -lą do we go. Każ da ro śli na ma sys tem,
któ ry re gu lu je ilość so li we wnę trzu or ga ni zmu, oraz skom pli ko wa ny sys-
tem ko rze nio wy umoż li wia ją cy ży cie w stre fie pły wów (spe cjal ne ko rze-
nie od de cho we, ster czą ce po nad pod ło że i za opa tru ją ce ro śli nę w tlen
oraz sil nie roz wi nię te ko rze nie pod po ro we, któ re ją utwier dza ją w pod -
ło żu). 

Pra wie u wszyst kich ga tun ków li ście są skó rza ste i dość sil nie owło -
sio ne. Siew ki roz wi ja ją się z na sion wi szą cych jesz cze na drze wach;
opa da ją, kie dy osią gną wy so kość kil ku dzie się ciu cen ty me trów, wbi ja ją
się w muł i za ko rze nia ją. Tam, gdzie buj nie ro sną, la sy na mo rzy no we są
in ten syw nie użyt ko wa ne, na przy kład w Azji Po łu dnio wo -Wschod niej.
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10.
Dla cze go la sy eu ro pej skie 
są ubo gie w ga tun ki drze wia ste?

La sy środ ko wo eu ro pej skie li czą ok. 40 ga tun ków drze wia stych, pod -
czas gdy pół noc no ame ry kań skie – po nad 250, a azja tyc kie – aż bli -
sko 500. Dla cze go? 

Od po wie dzi na le ży szu kać w mi nio nych, nie zbyt od le głych epo kach
geo lo gicz nych. To one mia ły de cy du ją cy wpływ na ukształ to wa nie się
ca łej sza ty ro ślin nej pół ku li pół noc nej, zwłasz cza eko sys te mów le śnych,
a szcze gól na w tym ro la przy pa dła czte rem zlo do wa ce niom, za przy czy -
ną któ rych skład ga tun ko wy na szych la sów moc no zu bo żał. Jak to się
sta ło? 

Prze su wa ją cy się z pół no cy na po łu dnie lą do lód za trzy my wał się
w swej wę drów ce w Eu ro pie na prze bie ga ją cych rów ni ko wo wy so kich
gó rach, któ re jed no cze śnie unie moż li wia ły uciecz kę ro ślin do stre fy cie -
plej sze go kli ma tu, a póź niej po wrót na wcze śniej zaj mo wa ne sta no wi -
ska. Ta kiej ba rie ry nie mia ły drze wa ani w Azji, ani w Ame ry ce Pół noc -
nej, gdzie zlo do wa ce nie by ło znacz nie sil niej sze i roz le glej sze niż na
Starym Kontynencie. Mi mo że po ostat nim zlo do wa ce niu (bał tyc kim)
las po now nie za pa no wał w Eu ro pie, to jed nak po wró cił tu uboż szy
o wie le ga tun ków z takich ro dza jów, jak np.: cy pry śnik (Ta xo dium sp.),
tu li pa no wiec (Li rio den dron sp.), ma gno lia (Ma gno lia sp.), orzech (Ju -
glans sp.). Te oraz in ne ga tun ki nie wy stę pu ją już w na szych la sach,
wy mar ły bądź nie mo gły prze kro czyć ba rie ry wy so kich gór.
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Czym się róż ni las pier wot ny 
od la su na tu ral ne go?

Las pier wot ny – jak ła two się do my ślić – jest ze spo łem le śnym ukształ -
to wa nym przez sa mą na tu rę, nie na ru szo nym przez czło wie ka, miej -
scem, gdzie go spo da ru je tyl ko przy ro da. Ina czej mó wiąc, to pusz cza
sprzed ty się cy lat, w któ rej spo ty ka się obok sie bie wszyst kie sta dia roz -
wo jo we ro ślin drze wia stych, ob umie ra ją cych w spo sób na tu ral ny i ustę -
pu ją cych miej sca na stęp nym po ko le niom. 

Już w ro ku 1930 wy bit ny le śnik pol ski, prof. Sta ni sław So ko łow ski, pi -
sał, że las w sta nie pier wot nym, w ja kim go wy two rzy ła przy ro da, jest wy -
ni kiem dłu go let niej ewo lu cji w ło nie flo ry i fau ny ze spo łu le śne go, od by wa -
ją cej się pod wpły wem kli ma tu i gle by, jak też współ za wod nic twa ze spo łów
ro ślin nych. Roz wój i na stęp stwo po szcze gól nych faz te go pro ce su zmie rza
do wy two rze nia ze spo łu or ga ni zmów, moż li wie naj le piej przy sto so wa ne go
do wa run ków ze wnętrz nych, ob da rzo ne go moż li wie naj więk szą od por no -
ścią na ujem ne wpły wy ze wnętrz ne i ma ją ce go moż li wie naj wyż szą zdol -
ność od ra dza nia się. Ta ki wła śnie jest las pier wot ny.

A las na tu ral ny? Jest to las, w któ rym go spo da ru je przy ro da, a czło -
wiek ogra ni cza swą in ge ren cję do po zy ski wa nia użyt ków le śnych –
drew na, ży wi cy, ko ry gar bar skiej itp., nie po wo du jąc przy tym nie ko -
rzyst nych zmian w tym eko sys te mie. Las na tu ral ny re ge ne ru je się w dro -
dze na tu ral ne go od no wie nia i suk ce sji eko lo gicz nej.
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12.
Czy za wsze w la sach nad Wi słą 
do mi no wa ła so sna?

Hi sto rię la sów po ostat nim zlo do wa ce niu ujaw nia ją ba da nia pa li no lo -
gicz ne (pa li no lo gia – na uka o ziarn kach pył ku ro ślin). Oka zu je się więc,
że za raz po ustą pie niu lą do lo du (20 tys. lat te mu) te ry to rium na sze go
kra ju po kry te by ło kar ło wa tą ro ślin no ścią, cha rak te ry stycz ną dla bez -
drzew nej tun dry z dę bi kiem ośmio płat ko wym. Po ocie ple niu się kli ma -
tu (8 tys. lat p.n.e.) na miej sce tun dry wkro czy ła ro ślin ność drze wia sta
na cze le z le śny mi ga tun ka mi pio nier ski mi: brzo zą, so sną, osi ką i wierz -
ba mi (tzw. okres brzo zy).

W na stęp nych ty siąc le ciach (8 tys. – 5,5 tys. lat p.n.e.) po ja wi ły się:
lesz czy na, dę by, li py i wią zy, sta no wią ce do miesz kę do la sów so sno wo -
-brzo zo wych (tzw. okres lesz czy ny). W okre sie od 5,5 tys. do 2 tys. lat
p.n.e. znacz ne ob sza ry Eu ro py Środ ko wej zaj mo wa ły mie sza ne la sy
dę bo we z udzia łem li py, wią zu i gra bu (tzw. okres mie sza nych la sów
dę bo wych), so sna zaś ustą pi ła na słab sze gle by piasz czy ste. Na po -
cząt ku te go okre su buk był jesz cze ga tun kiem sto sun ko wo rzad kim, po -
dob nie jak jo dła, oby dwa te jed nak ga tun ki już ok. ro ku 3000 p.n.e. sta -
ły się w la sach środ ko wo eu ro pej skich ga tun ka mi pa nu ją cy mi. Na
pół noc no -wschod nie re gio ny oraz te re ny gór skie na su wał się w tym
cza sie świerk.

W ostat nim okre sie (tzw. okres bu ka), roz po czy na ją cym się mniej
więcej ok. 2000 r. p.n.e., swój za sięg roz sze rzy ła jo dła, m.in. na Kar pa -
ty, a ok. ro ku 1000 p.n.e. za czę ła się eks pan sja bu ka. Świerk opa no wał
Skan dy na wię i za jął pół noc no -wschod nie te re ny Pol ski. Od te go mniej
wię cej mo men tu hi sto rię la sów środ ko wo eu ro pej skich w co raz więk -
szym stop niu za czął kształ to wać czło wiek.
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15.14.
A mo że las za go spo da ro wa ny?

Naj więk szą po wierzch nię le śną w Pol sce i Eu ro pie zaj mu ją la sy go spo -
dar cze, na zy wa ne też za go spo da ro wa ny mi, a nie kie dy pro duk cyj ny mi
al bo użyt ko wy mi. Są one od po wie dzią na za po trze bo wa nie ze stro ny
czło wie ka na du żą ilość su row ca drzew ne go – moż li wie naj wyż szej ja -
ko ści, wy pro du ko wa ne go w moż li wie naj krót szym cza sie. Na le ży przy
tym pa mię tać, że w la sach za go spo da ro wa nych dą ży się jed no cze śnie
do wy ho do wa nia drze wo sta nów w naj więk szym stop niu zbli żo nych do
la sów na tu ral nych, m.in. pod wzglę dem skła du ga tun ko we go i bu do wy
pio no wej.

Las go spo dar czy, po za funk cją pro duk cyj ną, speł nia tak że in ne
funk cje – ochron ne i spo łecz ne. W usta wie o la sach z 28 wrze -
śnia 1991 r. funk cje te zo sta ły wy mie nio ne przed funk cją go spo dar czą,
któ ra zna la zła się na pią tym miej scu li sty ce lów trwa le zrów no wa żo nej
go spo dar ki le śnej. Na le ży też pa mię tać, że wszyst kie la sy, tak że la sy
za go spo da ro wa ne, oprócz drew na do star cza ją czło wie ko wi in nych pro -
duk tów, tzw. ubocz ne go użyt ko wa nia, ta kich jak pło dy ru na le śne go,
ży wi ca, ko ra gar bar ska czy tu sze zwie rząt łow nych.

W le sie go spo dar czym czło wiek od po cząt ku kie ru je je go roz wo -
jem, po cząw szy od na tu ral ne go bądź sztucz ne go od no wie nia po -
wierzch ni po zrę bo wej sa dzon ka mi wy ho do wa ny mi w szkół ce, a skoń -
czyw szy na wy cię ciu doj rza łe go drze wo sta nu.

Czy są jesz cze w Pol sce 
la sy pier wot ne?

Naj wię cej la sów pier wot nych (z każ dym jed nak ro kiem co raz mniej) za -
cho wa ło się w trud no do stęp nych re jo nach Zie mi, zwłasz cza w rów ni -
ko wej stre fie Afry ki, Ame ry ki Po łu dnio wej i Au stra lii, na pół no cy Azji
i Ame ry ki Pół noc nej. Na Sta rym Kon ty nen cie ta kich la sów już pra wie nie
ma, po zo sta ły tyl ko nie wiel kie ich frag men ty w po sta ci par ków na ro do -
wych czy re zer wa tów, wśród nich Bia ło wie ski Park Na ro do wy (nie któ rzy
ba da cze za li cza ją BPN do la sów na tu ral nych).
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Pusz cza Bia ło wie ska jest naj cen niej szym przy rod ni czo ob sza rem
le śnym w Eu ro pie, z ostat ni mi frag men ta mi na tu ral nych, ni zin nych la sów
li ścia stych i mie sza nych, któ re nie gdyś roz cią ga ły się od Atlan ty ku do
Ura lu. Drze wo sta ny są tu taj na tu ral ne go po cho dze nia, ze spo ły ro ślin,
mi kro or ga ni zmów i zwie rząt wy ka zu ją wszyst kie ce chy pier wot no ści,
a ich osto je – peł ność skła dów ga tun ko wych. Mi mo to, wo bec dra stycz -
ne go dla przy ro dy użyt ko wa nia pusz czy, trwa ją ce go od XV wie ku, la sy
nie mo gą być uzna wa ne za pier wot ne. 

Jest jesz cze in na przy czy na. Las pier wot ny to eko sys tem le śny, któ -
re go bu do wa, struk tu ra i pro ce sy roz wo jo we kształ tu ją się bez od dzia -
ły wa nia czło wie ka, w pier wot nych, nie znie kształ co nych wa run kach. Sko -
ro tak, to na le ża ło by uznać, że la sy pier wot ne w ogó le już w Pol sce nie
ist nie ją, je że li bo wiem na wet nie pod le ga ły bez po śred nim wpły wom
czło wie ka, ta kim jak np. po zy ska nie drew na, wy pas by dła, to ule ga ły
wpły wom po śred nim – imi sjom prze my sło wym, me lio ra cjom przy le głych
te re nów itp. Moż na ta kie la sy na zy wać co naj wy żej la sa mi o cha rak te -
rze zbli żo nym do pier wot ne go.
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Co to są la sy ochron ne?

W la sach go spo dar czych pod sta wo wym ce lem jest pro duk cja drew na.
Z ko lei la sy, któ re ze wzglę du na swo je po ło że nie peł nią funk cje wo do -
chron ne, gle bo chron ne, re zer wa to we, uzdro wi sko wo -kli ma tycz ne, tak -
że stre fy zie le ni wy so kiej oraz la sy kra jo bra zo we, na zy wa ne są la sa mi
ochron ny mi.

Łącz na po wierzch nia la sów ochron nych w Pol sce wy no si 3372 tys.
ha (2007 r.), w tym w La sach Pań stwo wych zaj mu ją one 3275 tys. ha
(46,4% po wierzch ni le śnej bez re zer wa tów), w lasach pry wat nych – 71,9
tys. ha (4,4% ich po wierzch ni), a w la sach gmin nych – 25,5 tys. ha
(30,3%). Naj więk szą po wierzch nię w La sach Pań stwo wych ma ją la sy
wo do chron ne – 1398 tys. ha, wokół miast – 665 tys. ha, uszko dzo ne
dzia łal no ścią prze my słu – 510 tys. ha, oraz gle bo chron ne – 345 tys. ha.
Naj wię cej la sów ochron nych wy od ręb nio no na te re nach gór skich oraz
ob sza rach pod wpły wem od dzia ły wa nia prze my słu. 

W per spek ty wie naj bliż szych lat moż na się spo dzie wać wzro stu po -
wierzch ni la sów ochron nych w Pol sce, co wią że się z wdro że niem pro -
gra mu Na tu ra 2000.

W la sach ochron nych, w za leż no ści od ich do mi nu ją cych funk cji,
ogra ni cza się sto so wa nie ręb ni zu peł nych, pod wyż sza wie ki ręb no ści
po szcze gól nych ga tun ków drzew, do sto so wu je skład ga tun ko wy do peł -
nio nych funk cji.

Ja kie są naj waż niej sze 
funk cje la su?

La sy w spo sób na tu ral ny peł nią róż ne funk cje, któ re naj ogól niej moż na
po dzie lić na pro duk cyj ne oraz po za pro duk cyj ne. 

W ob rę bie funk cji pro duk cyj nych naj waż niej sze zna cze nie ma do -
star cza nie spo łe czeń stwu drew na oraz tzw. użyt ków ubocz nych, ta kich
jak grzy by, owo ce le śne, zio ła, tro fea ło wiec kie, stro isz czy cho in ki. Pro -
duk ty te po win ny być po bie ra ne z la su bez szko dy dla eko sys te mów
leś nych i in nych funk cji la su.

Spo śród funk cji po za pro duk cyj nych naj istot niej sze zna cze nie ma ją
funk cje ochron ne oraz społeczne. 

Funk cje ochron ne, ro zu mia ne ja ko zdol ność la su do za cho wa nia
sta bil no ści eko sys te mów le śnych oraz ich oto cze nia, wy peł nia ne są
przede wszyst kim po przez ochro nę gleb przed ero zją i osu wi ska mi,
ochro nę wo dy przed za nie czysz cze nia mi, ochro nę śro do wi ska przed
ha ła sem, wia trem, po wo dzia mi oraz la wi na mi.

Funk cje społeczne po le ga ją na do star cza niu przez las nie mate rial -
nych dóbr, po wsta ją cych dzię ki ist nie niu la sów, któ re wy wie ra ją 
korzyst ny wpływ m.in. na wa run ki wy po czyn ku i re kre acji, zdro wie ludz -
kie, róż ne ele men ty kli ma tu, wresz cie na po zy tyw ne od czu cia es te -
tycz ne.
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Czym jest tzw. ma ła re ten cja?

Wo da jest jed nym z naj waż niej szych czyn ni ków wa run ku ją cych sta bil -
ność eko sys te mów le śnych. Wy stę pu ją ce w go spo dar ce wod nej za bu -
rze nia ma ją istot ny wpływ na stan zdro wot ny i pro duk cyj ność drze wo -
sta nów, co czę sto pro wa dzi do de gra da cji uni ka to wych frag men tów
la su, osła bie nia kon dy cji drze wo sta nów i zwięk sze nia za gro że nia ze
stro ny cho rób drzew le śnych. 

W pol skich la sach, tak jak i w ca łym kra ju, pro ble mem jest głów nie
de fi cyt wo dy. Za bie gi me lio ra cyj ne pro wa dzo ne w ostat nich dziesię cio -
le ciach słu ży ły je dy nie po więk sza niu are ału pro duk cji rol ni czej, ukie run -
ko wa ne by ły na szyb kie od pro wa dza nie wo dy, osu sza nie i od zy ski wa -
nie grun tów. Z kra jo bra zu znik nę ły oczka wod ne i za drze wie nia
śród pol ne, zli kwi do wa no 80% sta wów i pię trzeń młyń skich. Za bu rzo na
zo sta ła zdol ność do na tu ral ne go re ten cjo no wa nia wo dy. 

Obec nie ist nie je pil na po trze ba od zy ska nia utra co nych war to ści śro -
do wi ska na tu ral ne go. Roz wią za niem jest ma ła re ten cja wod na, czy li
za trzy ma nie, przy za sto so wa niu roz ma itych za bie gów, jak naj więk szej
ilo ści wo dy w jej po wierzch nio wym i przy po wierzch nio wym obie gu.
W re zul ta cie zwięk sze nia re ten cji ule ga ją po pra wie wa run ki gle bo we
oraz mi kro kli ma tycz ne, ha mo wa ny jest pro ces de gra da cji uni ka to wych
kom plek sów le śnych, po wsta ją ko rzyst ne wa run ki by to wa nia zwie rząt
oraz ro ślin, przez co zwięk sza się róż no rod ność bio lo gicz na la sów.

W ja ki spo sób las kształ tu je 
sto sun ki wod ne?

Dla ży cia na lą dach ogrom ne zna cze nie ma krą że nie wo dy w przy ro -
dzie. Waż ne jest przy tym, aby lo kal nie nie by ło jej ani za du żo, ani za
ma ło, aby ener gia, któ rą wy zwa la, spły wa jąc, nie po wo do wa ła znisz -
czeń. Ol brzy mia w tym ro la przy pa da la som.

Zdol no ści re ten cyj ne la su, czy li za trzy my wa nia i stop nio we go od -
da wa nia wo dy, są ogrom ne. Dzię ki szcze gól nym wła ści wo ściom gle by
le śnej i ściół ki las ma ga zy nu je wo dę w okre sie jej nad mia ru i od da je
w cza sie póź niej szym. Prze dłu ża czas od pły wu, wy rów nu je je go in ten -
syw ność, za mie nia część od pły wu po wierzch nio we go na pod ziem ny.
Re gu lu je po za tym stan wód w cie kach, nie kie dy też za po bie ga za ba -
gnie niu te re nów o wy so kim po zio mie wód grun to wych. Jest jed nym
z naj waż niej szych czyn ni ków ste ro wa nia fa lą po wo dzio wą.

Las prze ciw dzia ła rów -
nież za nie czysz cze niom
wód. Dzię ki zdol no ściom fil -
tra cyj nym oczysz cza wo dy
z tok sycz nych sub stan cji
che micz nych i szko dli wych
dla zdro wia mi kro or ga ni -
zmów. Uwa ża się, że wo da,
któ ra po zo sta wa ła pod la -
sem przez 50–100 dni ja ko
wo da grun to wa, na da je się
do spo ży cia. Ty mi wła ści -
wo ścia mi tłu ma czy się po -
trze bę za kła da nia la sów
wo do chron nych na te re -
nach ujęć grun to wych wo dy
pit nej.

Po nie waż wo da sta je
się w na szym kra ju to wa -
rem co raz bar dziej de fi cy to -
wym, ko rzyst ne od dzia ły wa -
nie la su na sto sun ki wod ne
też bę dzie na bie rać co raz
więk sze go zna cze nia.
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Jak La sy Pań stwo we ra dzą so bie
z de fi cy tem wo dy?

W pro ce sie zwięk sza nia re ten cji wod nej kra ju La sy Pań stwo we z ro ku
na rok peł nią co raz więk szą ro lę. Pro blem de fi cy tu wod ne go do strze gły
i pod ję ły już w la tach 1997–1998. Od te go cza su, dzię ki wspar ciu finan -
so wemu Eko Fun du szu oraz wo je wódz kich fun du szy ochro ny śro do wi -
ska i go spo dar ki wod nej, da tu je się bu do wa no wych oraz od twa rza nie
sta rych zbior ni ków i urzą dzeń wod nych. W wy ni ku tych prac do
roku 2005 po wsta ło 1005 zbior ni ków wod nych o łącz nej po wierzch -
ni 1287 ha oraz 1950 bu dow li pię trzą cych. W 2006 r. wy bu do wa no po -
nad 100 ko lej nych zbior ni ków re ten cyj nych o po wierzch ni lu stra wo dy
ok. 70 ha i pra wie 300 obiek tów ma łej re ten cji (za staw ki, pro gi, prze pu -
sty itp.). Ogó łem na wy ko na nie tych wszyst kich obiek tów po nie sio no
kosz ty w wy so ko ści 5,8 mln zł. 

Dzię ki za sto -
so wa niu w eko sys -
te mach le śnych
róż nych za bie gów
me l io ra cyj nych,
już te raz moż na
za ob ser wo wać po -
zytyw ne te go efek -
ty w po sta ci spo -
wol nie nia od pły wu
wód oraz pod nie -
sie nia po zio mu
wód grun to wych. 

Pra ce zwią za -
ne z pro gra mem
ma łej re ten cji w la -
sach bę dą kon ty -
nu owa ne w na -
stęp nych la tach,
uwzględ niać jed -
nak mają do dat ko -

wo wska za nia za war te w prze pi sach mię dzy na ro do wych, przede
wszyst kim w Ra mo wej Dy rek ty wie Wod nej, a tak że re spek to wać ogra -
ni cze nia zwią za ne z wdra ża niem pro gra mu Na tu ra 2000 w Pol sce.
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Ja ka jest ro la za drze wień 
śród pol nych?

Cha rak te ry stycz nym ele men tem pol skie go kra jo bra zu są za drze wie nia
śród pol ne, czy li zbio ro wi ska ro ślin ne skła da ją ce się z drzew i krze wów
ro sną cych w nie wiel kich gru pach po śród kra jo bra zu rol ni cze go. Flo ra ta -
kich za drze wień skła da się prze waż nie z ro dzi mych ga tun ków drzew
leś  nych, po za nie któ ry mi, oraz z licz nych ga tun ków ro dzi mych krze wów
i ro ślin ru na le śne go. Obec ne są też ga tun ki ob ce, wy róż nia ją ce się du -
żą od por no ścią na nie ko rzyst ne wa run ki sie dli sko we lub wa lo ra mi es -
te tycz ny mi, na przy kład pięk ny mi, pach ną cy mi kwia ta mi.

Za drze wie nia śród pol ne są waż ną osto ją zwie rząt, za rów no le śnych,
jak i po lnych, zwłasz cza jed nak ty po wych dla stre fy przej ścio wej – le ś -
no -po lnej. Szcze gól ne zna cze nie ma ją dla pta ków, które w nich gniaz -
du ją bądź prze by wa ją okre so wo w cza sie wio sen nych lub je sien nych
wę dró wek. Peł nią funk cję szcze gól ne go ro dza ju ko ry ta rzy eko lo gicz -
nych, łą czą cych kom plek sy le śne.

Z punk tu wi dze nia śro do wi sko we go i eko no micz ne go, war tość za -
drze wień śród pol nych po le ga m.in. na ochro nie gleb przed ero zją wietrz -
ną i wod ną, ła go dze niu eks tre mal nych tem pe ra tur po wie trza, wresz cie
na po pra wie wy daj no ści upraw. Szcze gól ne zna cze nie ma ją za drze wie -
nia wo kół je zior i sta wów oraz wzdłuż rzek i po to ków, chro nią bo wiem
eko sys te my wod ne przed do pły wem na wo zów mi ne ral nych z pól i che -
micz nych śród ków ochro ny ro ślin.

Nie do prze ce nie nia jest też ro la za drze wień w kształ to wa niu kra jo -
bra zu wiej skie go, któ re go są naj bar dziej zna czą cym wa lo rem.
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Co to są ty py sie dli sko we la su?

Kla sy fi ka cja la sów, czy li ty po lo gia le śna, wy kształ ci ła się w od ręb ną ga -
łąź wie dzy le śnej w koń cu XIX w. i prze szła wy jąt ko wo burz li wy roz wój
w pierw szej po ło wie XX stu le cia. Jest dzie dzi ną, któ ra po zwa la nie tyl -
ko orien to wać się w róż no rod no ści sie dlisk le śnych, lecz przede wszyst -
kim świa do mie okre ślać cel go spo dar stwa le śne go.

Za sa dy kla sy fi -
ka cji sie dlisk w Pol -
sce po da je „Kom-
plek so wa meto da ty-
po lo gicz no -sie dli sko -
wa IBL”, opar ta na
trzech gru pach kry te-
riów kla sy fi ka cyj nych
la su i je go sie dlisk: 
a) wa run kach geo-
gra ficz no -kli ma tycz -
nych, b) wa run kach
eda ficz nych (gle bo -
wych), c) ro ślin no ś ci
le śnej (ru na i drze -
wo sta nu). Na pod-
sta wie ro li la so twór czej głów nych ga tun ków drzew wy od ręb nia czte ry gru-
py ży zno ścio we sie dlisk: bo ry (B) – sie dli ska ubo gie, bo ry mie sza ne (BM)
– sie dli ska śred nio ży zne, la sy mie sza ne (LM) – sie dli ska ży zne oraz la -
sy (L) – sie dli ska bar dzo ży zne. Ze wzglę du na wil got ność – sie dli ska
su che (s), świe że (św), wil got ne (w), ba gien ne (b) i łę go we (ł). Uło żo ne
po zio mo i pio no wo w ta be li, two rzą siat kę eko lo gicz ną sie dli sko wych ty-
pów la su; na po dob nej za sa dzie, z uwzględ nie niem pię ter wy so ko ścio -
wych, po wsta ła siat ka dla gór.

Na po trze by ho dow li la su wy róż nia się na tej pod sta wie na te re nach
ni zin nych 15 pod sta wo wych ty pów sie dli sko wych la su, na te re nach wy -
żyn nych i pod gór skich – od mia ny wy żyn ne trzech ty pów, na te re nach
gór skich – od mia ny gór skie sze ściu ty pów sie dli sko wych la sów.

La sy w Pol sce za cho wa ły się głów nie na naj słab szych gle bach.
W struk tu rze sie dli sko wej la sów pań stwo wych prze wa ża ją sie dli ska bo -
ro we – 54,7% po wierzch ni la sów, sie dli ska la so we zaj mu ją 45,3%.

Re gio na li za cja przy rod ni czo le śna,
czy przy rod ni czo -le śna?

Obo wią zu ją ca w Pol sce w le śnym pla no wa niu ho dow la nym re gio na li za -
cja przy rod ni czo -le śna zo sta ła opra co wa na w ro ku 1990 w Insty tu cie
Ba daw czym Le śnic twa przez ze spół pod kie run kiem prof. Tade usza
Tram ple ra. We dług au to rów, po przed nie re gio na li za cje przy rod ni czo -
leś ne mia ły cha rak ter wy łącz nie re gio na li za cji le śnych, opraco wa nych
na pod sta wie prze sła nek przy rod ni czych. Obec na re gio na li za cja ma
cha rak ter eko lo gicz no -fi zjo gra ficz ny i jest za rów no re gio na li za cją przy -
rod ni czą, jak i le śną. Z te go po wo du, dla od róż nie nia, ze spół za sto so -
wał pi sow nię dwo ja kie go ro dza ju: re gio na li za cja przy rod ni czo le śna –
dla re gio na li za cji le śnych ja ko ta kich oraz przy rod ni czo -le śna (z kre -
secz ką) – dla tej kon kret nej re gio na li za cji, opar tej na pod sta wach eko -
lo gicz no -fi zjo gra ficz nych. 

Re gio na li za cja wg T. Tram ple ra dzie li Pol skę na jed nost ki przy rod -
ni czo -le śne: kra iny, dziel ni ce i me zo re gio ny z punk tu zróż ni co wa nia wa -
run ków kli ma tycz nych, ukształ to wa nia te re nu, bu do wy geo lo gicz nej,
gleb, za się gu geo gra ficz ne go głów nych ga tun ków drzew le śnych, roz -
miesz cze nia naj więk szych kom plek sów le śnych oraz sie dlisk i zbio ro -
wisk ro ślin nych. Wy róż nia osiem kra in (I Kra inę Bał tyc ką, II Kra inę Ma -
zur sko -Pod la ską, III Kra inę Wiel ko pol sko -Po mor ską, IV Kra inę
Ma zo wiec ko -Pod la ską, V Kra inę Ślą ską, VI Kra inę Ma ło pol ską, VII Kra -
inę Su dec ką i VIII Kra inę Kar pac ką), 59 dziel nic i 149 me zo re gio nów,
stwa rza jąc pod sta wy do ra cjo nal nej go spo dar ki le śnej, zgod nie z przy -
rod ni czym cha rak te rem re gio nu.
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La sy mie sza ne obej mu ją sie dli ska o śred niej ży zno ści, znacz nie
wyż szej od bo rów mie sza nych. Gle by są tu taj dość za sob ne w skład ni -
ki po kar mo we i umiar ko wa nie kwa śne. Drze wo sta ny skła da ją się głów -
nie z dę bu szy puł ko we go, bu ka, jo dły z mo drze wiem, so sny i świer ka.
Ro ślin ność ru na jest buj na, z ga tun ka mi ty po wy mi za rów no dla bo rów
mie sza nych, jak i la sów (las mie sza ny świe ży, las mie sza ny wil got ny, las
mie sza ny ba gien ny, las mie sza ny wy żyn ny i las mie sza ny gór ski).

La sy są wresz cie sie dli ska mi ży zny mi i bar dzo ży zny mi, o gle bach
sła bo kwa śnych lub obo jęt nych. Głów ne ga tun ki w drze wo sta nach to:
dąb szy puł ko wy, buk, jo dła, ol sza i je sion. Licz ne są ga tun ki do miesz -
ko we. Ru no w la sach, na sku tek du że go ocie nie nia, nie jest zbyt roz wi -
nię te, cha rak te ry zu je się ga tun ka mi za kwi ta ją cy mi wcze sną wio sną,
przed roz wo jem li ści. Ina czej jest w la sach wil got nych, tam by wa bo -
gat sze w ga tun ki i buj nie roz wi nię te (las świe ży, las wil got ny, las łę go -
wy, ols je sio no wy, ols, las wy żyn ny, las gór ski).

Ol sy, wy stę pu ją ce naj czę ściej w do li nach rzek, na obrze żach je zior,
łąk i pa stwisk, są sie dli ska mi ży zny mi, ba gien ny mi, z gle ba mi wy two rzo -
ny mi z tor fów ni skich lub mur szów, o bar dzo wy so kim po zio mie wo dy
grun to wej. W drze wo sta nach do mi nu je ol sza czar na z je sio nem. Ru no
jest buj nie roz wi nię te, zwłasz cza w ol sie je sio no wym. 

Łę gi na le żą do naj żyź niej szych sie dlisk, okre so wo pod ta pia nych,
z du ży mi wa ha nia mi wo dy grun to wej. Wy stę pu ją m.in. na piasz czy stych
ma dach ta ra sów za le wo wych rzek. Głów ny mi ga tun ka mi drzew są tu -
taj: to po la bia ła, wierz by, ale i dąb szy puł ko wy, je sion oraz ol sza. 

24. Gdzie bór, gdzie las? 

W opi nii zwy kłe go mi ło śni ka wę dró wek le śnych, bo ry i la sy – głów ne
eko sys te my le śne w Pol sce, za ra zem pod sta wo we ty py sie dli sko we la -
su – róż nią się mię dzy so bą przede wszyst kim ro ślin no ścią, czy li ru -
nem le śnym i drze wo sta nem. Le śnik do strze ga tych róż nic znacz nie
wię cej, zwra ca bo wiem uwa gę i na struk tu rę po szcze gól nych warstw
ro ślin nych, i na rzeź bę te re nu, i na typ gle by – jej ży zność i uwil got nie -
nie, na wet na wa run ki kli ma tycz ne, w któ rych eg zy stu je eko sys tem.

Bo ry to sie dli ska naj bar dziej ubo gie, o gle bach sil nie kwa śnych, wy -
two rzo nych prze waż nie z pia sków lub tor fów wy so kich. Głów ny mi ga tun -
ka mi la so twór czy mi są tu taj so sny na ni zi nach i świer ki w gó rach. Cha -
rak te ry stycz ne jest ru no le śne, tzw. bo ro we, skła da ją ce się np. z bo ró wek
(brusz ni cy i czer ni cy) i ko strze wy owczej. Bo ry, w za leż no ści od ro dza ju
i stop nia uwil got nie nia grun tu, wy nie sie nia nad po ziom mo rza itp., zo -
sta ły w na uce le śnej po dzie lo ne szcze gó ło wiej (bór su chy, bór świe ży,
bór wil got ny, bór ba gien ny, bór gór ski i bór wy so ko gór ski).

Bo ry mie sza ne to z ko lei sie dli ska tyl ko nie wie le żyź niej sze od sie -
dlisk bo ro wych. Świad czą o tym m.in. ga tun ki do miesz ko we w drze wo -
sta nie so sno wym: dę by (szy puł ko wy i bez szy puł ko wy), buk, świerk, jo -
dła, brzo za oraz licz ne ga tun ki ro ślin ziel nych w ru nie (bór mie sza ny
świe ży, bór mie sza ny wil got ny, bór mie sza ny ba gien ny, bór mie sza ny
wy żyn ny i bór mie sza ny gór ski).
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Czym jest drze wo stan?

Od po wiedź nie jest trud na, naj le piej jed nak za cy to wać de fi ni cję, któ rą
przed bli sko pół wie czem sfor mu ło wał prof. Zyg munt Ob miń ski („Eko lo -
gia la su”, PWN, War sza wa 1977): Drze wo sta nem na zy wa my ogól nie
ze spół drzew two rzą cych głów ny skład nik le śnej sza ty ro ślin nej, któ re ro -
snąc w bli skim są siedz twie, wza jem nie od dzia łu ją na sie bie i wraz
z inny mi kom po nen ta mi la su kształ tu ją w spe cy ficz ny spo sób wa run ki
śro do wi ska le śne go, a przy tym sa me w swym in dy wi du al nym i ze spo -
ło wym ży ciu po zo sta ją pod wie lo stron nym wpły wem te go śro do wi ska.

Drze wo stan jest więc naj waż niej szą war stwą la su, któ ra wa run ku je
ist nie nie po zo sta łych warstw. Moż na by po wie dzieć, że bez drze wo sta -
nu nie ma la su.

Drze wo sta ny mo gą róż nić się od sie bie spo so bem po wsta nia (na -
tu ral ne i sztucz ne, we ge ta tyw ne lub ge ne ra tyw ne, czy li z od ro śli bądź
z na sion), skła dem ga tun ko wym (np. jed no ga tun ko we, igla ste, li ścia -
ste, mie sza ne), wie kiem (m.in. rów no - i róż no wie ko we), bu do wą (jed no-,
dwu - lub wie lo pię tro we), zwar ciem, za gęsz cze niem, sie dli skiem, na któ -
rym wy stę pu ją, obec no ścią na lo tów, pod ro stów itd.

W le śnic twie drze wo stan jest też ro zu mia ny ja ko frag ment la su, jed -
no li ty pod wzglę dem przy rod ni czym i prze zna cze nia go spo dar cze go,
wy ma ga ją cy okre ślo nej pie lę gna cji (w tym zna cze niu sto so wa ne jest
tak że okre śle nie: wy dzie le nie le śne). Mo że dla te go le śnik, mó wiąc o le -
sie, sku pia się na drze wo sta nie, bo je go pra ca w znacz nej mie rze po -
le ga na in ge ro wa niu wła śnie w war stwę drzew.

Jak ukła da ją się w pol skich gó rach
le śne pię tra ro ślin ne?

Wa run ki kli ma tycz ne, zmie nia ją ce się wraz ze wzro stem sze ro ko ści
geo gra ficz nej i wy so ko ści nad po zio mem mo rza (cho dzi przede wszyst -
kim o tem pe ra tu rę), wy wo łu ją po dob ne do sie bie zmia ny w sza cie ro ślin -
nej, w ty pach la su – w po zio mie, w mia rę zbli ża nia się do bie gu nów,
oraz w pio nie, w mia rę wzno sze nia się nad po ziom mo rza. Uwi dacz nia
się to, w pierw szym wy pad ku, w po sta ci wy raź nie zróż ni co wa nych for -
ma cji ro ślin nych oraz – w dru gim – w tak sa mo wy raź nie za zna cza ją -
cych się ro ślin nych pię trach gór skich.

Pię tro wy układ ro ślin no ści w gó -
rach pol skich wy glą da na stę pu ją co
(wg S. Szy mań skie go):
� pię tro po gó rza, do wy so ko -

ści 400–600 m n.p.m. Prze wa -
ża ją cym ty pem la su jest tu grąd,
choć licz ne są też bo ry i la sy
mie sza ne;

� pię tro re gla dol ne go (tzw. kra ina
bu ka), do wy so ko ści 1000–
1250 m n.p.m. Ty po we ze spo ły
to bu czy na kar pac ka i su dec ka;

� pię tro re gla gór ne go (tzw. kra ina
świer ka), do wy so ko ści 1250–
1500 m n.p.m. Nie po dziel nie 
panu je tu świerk z do dat kiem 
jo dły, mo drze wia i lim by. Przy 
gór nej gra ni cy la su – tyl ko
świerk;

� pię tro ko so drze wi ny, po wy -
żej 1450–1800 m n.p.m., czy li
po nad gór ną gra ni cą la su;

� pię tro hal wy so ko gór skich (tzw. pię tro al pej skie), do wy so ko -
ści 1603 m n.p.m. w Su de tach, 1725 m n.p.m. na Ba biej Gó rze
i 2300 m n.p.m. w Ta trach;

� pię tro tur ni, po wy żej 2300 m n.p.m., tyl ko w Ta trach;
Pię tra ro ślin ne w gó rach nie wy stę pu ją w kli ma tach skraj nie su chych

i skraj nie zim nych.
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� tycz ko wi na. To drze wo stan w wie ku od ok. 20–25 do ok. 30–35 lat,
któ re go drze wa ma ją śred nią pier śni cę nie prze kra cza ją cą 10 cm;
pro ces wy dzie la nia się drzew i oczysz cza nia z ga łę zi ma w tej fa zie
prze bieg in ten syw ny;

� drą go wi na. Jest to fa za, w któ rej pro ce sy oczysz cza nia i wy dzie la -
nia się drzew stop nio wo słab ną, a drze wa w wie ku 30–50 lat osią -
ga ją pier śni cę 11–20 cm; na pierw szy plan wy su wa się przy rost na
gru bość;

� drze wo stan doj rze wa ją cy. To drze wo stan w wie ku od ok. 50 do 80
lat; drze wa ma ją pier śni cę 21–35 cm, za czy na ją kwit nąć i ob ra dzać
na sio na; dal szy przy rost wy so ko ści jest mi ni mal ny, trwa in ten syw -
ny przy rost na gru bość;

� drze wo stan doj rza ły. To fa za, w któ rej drze wo stan w wie ku ok. 80–
100 lat, o pier śni cy 36–50 cm, na da je się już do użyt ko wa nia ręb ne -
go;

� sta ro drzew. Jest to drze wo stan sta ry, po wy żej 100 lat; drze wa ma -
ją pier śni cę po nad 50 cm, wy ka zu ją ozna ki sta ro ści, zbli ża jąc się
nie uchron nie do kre su swe go ist nie nia.
Dla nie któ rych ga tun ków dłu go wiecz nych lub krót ko wiecz nych gra -

ni ce wie ko we po szcze gól nych faz roz wo jo wych mo gą się róż nić od po -
da nych.

Ja kie są fa zy roz wo jo we 
drze wo sta nu? 

Fa zy roz wo jo we drze wo sta nu to jak ko lej ne eta py w ży ciu czło wie ka:
nie mow lęc two, dzie ciń stwo, mło dość, wiek doj rza ły, sta rość… I czło -
wiek, i drze wo sta ny (drze wa) ży ją dłu go, a po szcze gól ne okre sy w ich
ży ciu ma ją na wet po dob ne na zwy, choć nie wszyst kie. 

Roz wój drze wo sta nu za czy na się od fa zy, zwa nej 
� upra wą lub na lo tem (upra wa po cho dzi z od no wie nia sztucz ne go

sie wem lub sa dze niem, na lot – z od no wie nia na tu ral ne go). Trwa od
mo men tu skieł ko wa nia na sion lub po sa dze nia sa dzo nek do ze tknię -
cia się ko ron, czy li zwar cia. Jest to za zwy czaj kil ka lat przy od no wie -
niu sztucz nym (7–10) lub dłu żej przy na tu ral nym.
Ko lej ne fa zy to:

� młod nik lub pod rost (młod nik – z od no wie nia sztucz ne go na po -
wierzch ni otwar tej, pod rost – z od no wie nia na tu ral ne go pod oka -
pem drze wo sta nu). Fa za obej mu je okres od na stą pie nia zwar cia do
po cząt ku ob umie ra nia dol nych ga łę zi i szyb kie go wzro stu drzew,
trwa do wie ku ok. 20–25 lat;
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Co to są eko ty py?

Naj le piej moż na to wy ja śnić na przy kła dzie so sny zwy czaj nej (Pi nus
sy lve stris) – ga tun ku obej mu ją ce go du że ob sza ry, wy stę pu ją ce go od
daw na na bar dzo róż nych sie dli skach. Wa run ki, w któ rych przy szło jej
żyć w set kach po ko leń – kli ma tycz ne, gle bo we, bio ce no tycz ne, spo wo -
do wa ły, że ule gła ona du że mu zróż ni co wa niu pod wzglę dem np. od por -
no ści na su szę i wio sen ne przy mroz ki, ryt mu okre sów fe no lo gicz nych
czy wła ści wo ści tech nicz nych drew na. Ta kie wła śnie for my eko lo gicz ne
ga tun ku, w tym wy pad ku so sny, naj le piej przy sto so wa ne do spe cy ficz -
nych wa run ków, z dzie dzicz nie utrwa lo ny mi ce cha mi, na zy wa ne są eko -
ty pa mi.

Na te re nie Eu ro py so sna wy kształ ci ła wie le eko ty pów, naj bar dziej
zna ne to: so sna skan dy naw ska, bał tyc ka, al pej ska czy kar pac ka. W Pol -
sce eko ty pa mi re gio nal ny mi te go ga tun ku są m.in. so sna au gu stow ska
(Pusz cza Au gu stow ska), ma zur ska (Pusz cza Pi ska), ta bor ska (Pusz -
cza Ta bor ska), rych tal ska (La sy Rych tal skie) i su pra ska (Pusz cza Kny -
szyń ska). Wszyst kie cha rak te ry zu ją się rów no mier no ścią przy ro stów
rocz nych, wy so ką i do brze oczysz czo ną strza łą, re gu lar ną ko ro ną oraz
bar dzo do brą ja ko ścią drew na. To dla te go drze wo sta ny naj bar dziej cen -
nych eko ty pów so sny (rów nież in nych ga tun ków la so twór czych) zo sta -
ły wy od ręb nio ne z użyt ko wa nia ręb ne go i uzna ne za drze wo sta ny na -
sien ne, po zwa la ją ce roz wi jać war to ścio we pod wzglę dem ge ne tycz nym
po pu la cje drzew.

Jak po wsta ją drze wo sta ny?

Mo gą być po cho dze nia na tu ral ne go al bo sztucz ne go. Pierw sze po wsta -
ją z od no wie nia na tu ral ne go (z tzw. sa mo sie wu), dru gie – z od no wie nia
sztucz ne go (z sie wu lub sa dze nia).

Od no wie nie na tu ral ne prze bie ga pod osło ną drze wo sta nu ma cie -
rzy ste go lub w je go są siedz twie. Jest naj star szym, bo na tu ral nym spo -
so bem przy wra ca nia la su, po wszech nie sto so wa nym w prze szło ści i na -
dal wy ko rzy sty wa nym w wie lu kra jach. Wska za ne jest m.in. przy
od no wie niu ga tun ków wy ma ga ją cych osło ny (np. bu ka lub jo dły), w trud -
no do stęp nym te re nie oraz w la sach o cha rak te rze ochron nym, w któ -
rych li czy się za cho wa nie ich na tu ral ne go cha rak te ru. Jest naj tań szym
spo so bem od no wie nia, w mak sy mal nym stop niu wy ko rzy stu ją cym na -
tu ral ne si ły przy ro dy.

Z ko lei od no wie nie sztucz ne po -
le ga na wy sie wie na sion na po -
wierzch ni przy szłej upra wy lub na
wy sa dze niu sa dzo nek wy ho do wa -
nych w szkół kach le śnych. Mo że być
sto so wa ne pod osło ną drze wo sta -
nów prze wi dzia nych do usu nię cia
(tzw. upra wy po do ka po we), pod
osło ną krze wów lub na otwar tej
prze strze ni. Opie ra się głów nie na
pra cy ludz kiej, nie jest więc spo so -
bem ta nim.

Nie za leż nie od
spo so bu od no wie -
nia – na tu ral ne go
lub sztucz ne go –
drze wo stan mo że
być po cho dze nia
we ge ta  t yw ne go
z od ro śli po wsta ją -
cych z pni lub ko rze-
ni, ze zrze zów, od -
kła dów itp. czę ści
drzew. 
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Kró lo wą – so sna, a kto kró lem?

Je śli kró lo wą na szych drzew i la sów jest so sna, to kró lem – bez naj -
mniej szych wąt pli wo ści – dąb. 

W Pol sce wy stę pu ją w sta nie dzi kim trzy ga tun ki dę bu: dąb szy puł -
ko wy (Qu er cus ro bur), dąb bez szy puł ko wy (Q. pe tra ea) i dąb omszo ny
(Q. pu be scens), zna ny z jed ne go tyl ko sta no wi ska w Bie lin ku nad Od -
rą (z te go po wo du wpi sa ny do „Pol skiej czer wo nej księ gi ro ślin”). 

Naj po tęż niej szym z tej trój ki jest dąb szy puł ko wy, roz po wszech nio -
ny na te re nach ni zin nych ca łe go kra ju; w gó rach do cho dzi je dy nie
do 600 m n.p.m. Do ra sta do wy so ko ści 35–40 m, nie kie dy więk szej,
osią ga jąc pier śni cę 1,5–2 m. Ma po tęż ną, sil nie roz ga łę zio ną ko ro nę.
Za czy na owo co wać w wie ku 40–50 lat lub o 20–30 lat póź niej, je śli ro -
śnie w zwar ciu. Żo łę dzie są ja jo wa te, dłu go ści 1,5–3,5 cm, osa dzo ne
w mi secz ce; doj rze wa ją we wrze śniu i za raz opa da ją. La ta na sien ne
wy stę pu ją co 4–6 lat. Dąb szy puł ko wy ży je bar dzo dłu go, 400–500 lat,
a na wet do 1000. 

Naj bar dziej zna nym dę bem w Pol sce jest „Bar tek”, ro sną cy nie da -
le ko Za gnań ska, o roz pię tość ko ro ny 20×40 m, wy so ko ści 27 m i ob wo -
dzie pnia 9,85 m (na wy so ko ści 1,3 m). Je go wiek oce nia ny jest na 645–
670 lat. Naj star szym jest „Bo le sław”; li czy 800 lat, ro śnie w po bli żu
Ko ło brze gu. Naj -
grub szym – „Na po -
le on”, któ re go ob -
wód w pier śni cy
wy no si 10,52 m;
spo tka my go na
skra ju pra do li ny
Od ry w po wie cie
zie lo no gór skim.
Naj więk szym (ob -
ję to ścio wo) jest na -
to miast „Chro bry”,
li czą cy ok. 745 lat,
o ob wo dzie pnia 9,84 m, wy so ko ści 28 m, śred ni cy ko ro ny 16 m i ob ję -
to ści ok. 90 m³. Ro śnie na te re nie re zer wa tu przy ro dy „Bu czy na Szpro -
taw ska” w Bo rach Dol no ślą skich. To z je go żo łę dzi po cho dzą tzw. dę -
by pa pie skie.

Co war to wie dzieć 
o kró lo wej so śnie?

So sna zwy czaj na (Pi nus sy lve stris)
jest drze wem na ogół po tęż nym, do -
ra sta ją cym w wie ku doj rza łym do wy -
so ko ści ok. 30 m, a na wet – w do god -
nych wa run kach – do 40–48 m.
Osią ga przy tym oka za łą, 1,5-me tro -
wą pier śni cę (śred ni cę pnia na wy so -
ko ści 1,30 m od zie mi). Dłu go by szu -
kać w pol skich la sach dru gie go tak
im po nu ją ce go ga tun ku drze wa, któ re
za słu gi wa ło by na mo nar szy ty tuł.
A so sna tak wła śnie by wa na zy wa na
– kró lo wą so sną.

So sna wy kształ ca pień w po sta ci
strza ły, po kry ty w czę ści dol nej gru -
bą, spę ka ną ko rą, w czę ści środ ko wej
i gór nej – cien ką, czer wo na wo żół tą
i łusz czą cą się, na mło dych ga łąz -
kach – gład ką, sza ro brą zo wą. Igły
w ko lo rze si no zie lo nym (4–10 cm) ma
osa dzo ne po dwie na pę dzie. Kwit nie
w ma ju – kwia ty mę skie są siar ko wo -
żół te, żeń skie – czer wo na we. Jest ga tun kiem wia tro pyl nym. Je den kwia -
to stan wy twa rza astro no micz ną wprost ilość pył ku – ok. 5,8 mln (!) zia -
ren. Doj rza łe szysz ki są bru nat no sza re, stoż ko wa te, dłu go ści 2,5–7 cm.

So sna wy twa rza zmien ny sys tem ko rze nio wy – głę bo ki, pa lo wy na
świe żych pia skach i po wierzch nio wy, bez pa lo wy na pia skach su chych
i ba gnach. Ro śnie szyb ko. Ży je 300–350 lat, cza sem na wet do 500. Za -
czy na ob ra dzać w 15. ro ku ży cia, w drze wo sta nach – ok. 40. ro ku.
W sprzy ja ją cych wa run kach la ta na sien ne wy stę pu ją co 2–4 la ta.

So sna zwy czaj na ma du że wy ma ga nia wzglę dem świa tła. Wo bec
in nych czyn ni ków wa run ku ją cych jej wzrost – tem pe ra tu ry, opa dów, dłu -
go ści okre su we ge ta cyj ne go, gle by itp. – jej ocze ki wa nia są du żo skrom -
niej sze. Dzię ki te mu mo że wy stę po wać na roz le głych ob sza rach Azji
i nie mal ca łej Eu ro py (po za frag men ta mi na za cho dzie i po łu dniu Sta -
re go Kon ty nen tu).
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Kie dy strza ła, kie dy kło da?

Głów na część drze wa – pień – speł nia w je go ży ciu za rów no funk cje
me cha nicz ne, jak i fi zjo lo gicz ne. Dźwi ga jąc na so bie ca łą ko ro nę, ob -
cią żo ną do dat ko wo przez deszcz, śnieg lub okiść, mu si jed no cze śnie
wy trzy my wać po tęż ny na pór wia tru, a ob cią że nia sta tycz ne i dy na micz -
ne są tu na praw dę wiel kie. Pień drze wa trans por tu je wo dę w kie run ku
ko ro ny oraz so le mi ne ral ne po bra ne z pod ło ża przez ko rze nie, gro ma -
dzi ma te ria ły za pa so we nie zbęd ne do wy twa rza nia pę dów i li ści w ro -
ku na stęp nym, prze wo dzi też dwu kie run ko wo w ły ku głów ne związ ki or -
ga nicz ne.

Pnie po szcze gól nych ga tun ków drzew róż nią się od sie bie wy glą -
dem na wet bar dzo znacz nie, np. so sny i dę bu. Z te go też wzglę du le ś -
ni cy wy róż nia ją dwie ich for my, na zy wa jąc jed ną z nich – strza łą, dru -
gą – kło dą. 

Strza ła jest pniem o pro -
stym prze bie gu od sa mej pod -
sta wy aż po wierz cho łek, z ko -
ro ną mniej wię cej sy me trycz nie
roz miesz czo ną wzdłuż osi pnia.
Ta ką for mę pnia ma ją drze wa
igla ste: świerk, jo dła, mo drzew,
so sna, da gle zja. 

Z ko lei kło da to pień, któ ry
na pew nej wy so ko ści roz dzie la
się na ko na ry i ga łę zie, a dal -
szy je go prze bieg jest nie wy -
raź ny. Kło dy są cha rak te ry -
stycz ne dla drzew li ścia stych,
np. dę bów, je sio nów, lip, klo -
nów itd. Są jed nak wy jąt ki od tej
re gu ły, np. ol sza czar na, któ ra
mi mo iż jest drze wem li ścia -
stym, naj czę ściej wy twa rza wy -
raź ną strza łę. Z ko lei so sna,
drze wo igla ste, ro snąc w od -
osob nie niu, roz ga łę zia się po -
dob nie jak drze wa li ścia ste.
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Co moż na od czy tać 
ze sło jów drew na?

Mię dzy ły kiem a drew nem pnia oraz wszyst kich ga łę zi i ko rze ni drze wa
wy stę pu je tkan ka twór cza, zwa na kam bium, wy twa rza ją ca no we war -
stwy ły ka (na ze wnątrz) i no we sło je drew na (do we wnątrz). Sło je rocz -
ne, na ro słe w cią gu ca łe go okre su we ge ta cyj ne go, wi docz ne na prze -
kro jach drzew, zwłasz cza po przecz nym, skła da ją się z dwu stref:
po wsta łej na wio snę (drew no wcze sne) i wy two rzo nej pod ko niec la ta
(drew no póź ne). Wy ra zi stość gra ni cy mię dzy drew nem wcze snym i póź -
nym (w tym sa mym sło ju rocz nym) oraz mię dzy drew nem póź nym
i wcze snym (w dwóch
są sia du ją cych ze so -
bą sło jach) za le ży
przede wszyst kim od
ga tun ku drze wa.
U więk szo ści ga tun -
ków obie gra ni ce
są do brze wi docz -
ne. Rów nież od ga -
tun ku drze wa, ale
też od je go wie ku
i wa run ków śro do wi -
sko wych, np. kli ma tu,
uza leż nio na jest sze ro -
kość sło jów rocz nych.

Ana li za rocz nych przy ro stów drzew po zwa la od czy tać wiek czę ści
drze wa, przez któ rą po pro wa dzo no prze krój, np. frag men tu pnia lub ga -
łę zi. Ale nie tyl ko. Je śli ana li zu je się sło je rocz ne drew na li czą ce go set -
ki czy ty sią ce lat, moż na też po znać kli mat od le głej prze szło ści. Zaj mu -
je się tym den dro kli ma to lo gia. Dzię ki sto so wa nym przez nią me to dom
moż li we jest zre kon stru owa nie wa run ków po go do wych pa nu ją cych
w kon kret nym ro ku ży cia drze wa, z któ re go po cho dzi ba da ny ka wa łek
drew na. 

Z ko lei den dro chro no lo gia jest me to dą ozna cza nia wie ku bez -
względ ne go, czy li da to wa nia – na pod sta wie sło jów rocz nych – pró bek
drew na z do kład no ścią do co naj mniej jed ne go ro ku, co po zwa la okre -
ślić wiek ba da ne go przed mio tu, np. drew nia ne go zna le zi ska ar che olo -
gicz ne go.
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Na lot, za pust, pod rost 
– co jest co?

Ter mi no lo gia le śna cza sa mi za ska ku je, ko rzy sta bo wiem z na zew nic twa
cał kiem in nych dzie dzin ak tyw no ści ludz kiej. Na przy kład sło wo „na lot”.
Cóż mo że ozna czać w le śnic twie, sko ro w po tocz nym ro zu mie niu jest
to m.in. atak z po wie trza? Tym cza sem na lo tem le śni cy na zy wa ją naj -
młod sze ro ślin ki drze wia ste w pierw szych la tach po skieł ko wa niu na -
sion w wy ni ku od no wie nia na tu ral ne go sa mo sie wem, we ge tu ją ce
w war stwie mchów i ni skie go ru na. Do kład niej mó wiąc – mło de siew ki
ga tun ków lek ko na sien nych drzew. Siew ki drzew cięż ko na sien nych pod
oka pem drzew ma tecz nych na zy wa ne są na to miast… za pu stem.

Nie za wsze ist nie ją do bre wa run ki do po wsta nia na lo tów. Naj czę -
ściej kieł ki na sion gi ną, nie mo gąc się prze do stać do gle by mi ne ral nej
z po wo du sil ne go jej za dar nie nia ro ślin no ścią tra wia stą bądź przy kry cia
gru bą war stwą mar twej próch ni cy. Wszyst kie czyn no ści le śni ka spro -
wa dza ją się w ta kich sy tu acjach do stwo rze nia ko rzyst nych wa run ków
dla roz wo ju na lo tu.

A czym jest pod rost? To star szy na lot ga tun ków two rzą cych drze wo -
stan oraz in nych ga tun ków drzew, któ rych na sio na przy nio sły zwie rzę -
ta le śne, naj czę ściej pta ki. Pod rost po wsta je z od no wie nia na tu ral ne go,
mo że być też jed nak po cho dze nia sztucz ne go, z pod sie wów i pod sa -
dzeń. W każ dym wy pad ku jest za cząt kiem no we go po ko le nia drzew
w eko sys te mie le śnym.
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34.
Jak wy glą da pod ziem ny 
świat ko rze ni?

Gdy by śmy mo gli choć na chwi lę, na przy kład we śnie, usu nąć zu peł nie
zie mię spod drzew w le sie, uj rze li by śmy nie spo ty ka ny, nie ziem ski
wprost wi dok: gąszcz splą ta nych ko rze ni róż nej gru bo ści, się ga ją cy na
głę bo kość kil ku na stu me trów, przez któ ry nie spo sób by ło by się prze -
drzeć na wet przy naj więk szej na szej wy obraź ni.

Więk szość drzew i krze wów w pierw szych la tach ży cia wy kształ ca
pa lo wy sys tem ko rze nio wy, mo dy fi ku jąc go w póź niej szym okre sie.
Drze wa le śne ma ją trzy za sad ni cze ty py sys te mów ko rze nio wych: pa -
lo wy (jo dła, so sna, dąb), ser co wa ty (brzo za, li pa, grab), po zio my
(świerk, je sion, osi ka). Ce chą cha rak te ry stycz ną po szcze gól nych ga -
tun ków jest też głę bo kość, do któ rej mo gą się gać ich ko rze nie. Głę bo -
kie sys te my ko rze nio we (8–10 m) wy kształ ca ją: dąb, mo drzew, li pa, to -
po la, jo dła, ro bi nia aka cjo wa i kasz ta no wiec bia ły. Śred nio głę bo kie –
buk, brzo za, osi ka, wią zy, ja wor, klon po spo li ty, ol sze czar na i sza ra,
so sna oraz da gle zja. Płyt ki sys tem ko rze nio wy (2–2,5 m) – świerk, je -
sion, klon po lny, ja rzę bi na, cze rem cha oraz in ne krze wy. 

Po zio my za sięg ko rze ni wie lu ga tun ków drzew i krze wów wie lo krot -
nie prze kra cza za sięg ko ro ny, np. u je sio nu i świer ka – 2–3-krot nie, u so -
sen – 1,5–2-krot nie, u nie któ rych krze wów – na wet 5–10-krot nie. Nie -
praw do po dob na jest też łącz na dłu gość ko rze ni jed ne go drze wa. Na
przy kład so sna w wie ku 100 lat mo że ich na wet mieć do 50 km (!), a licz -
ba za koń czeń mo że się gać na wet 5 mln (!). 

Wiel kość sys te mów ko rze nio wych za le ży nie tyl ko od ga tun ku drze -
wa; znacz ny wpływ ma ro dzaj gle by oraz po ziom wo dy grun to wej (np.
so sna na gle bach ba gien no -tor fia stych z wy so kim po zio mem wo dy
grun to wej wy kształ ca pła ski i płyt ki za ra zem sys tem ko rze nio wy).
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36.
Co wcho dzi w skład 
pod szy tu le śne go?

War stwa pod szy tu le śne go zbu do wa na jest z ga tun ków krze wia stych
(bez czar ny, lesz czy na, ka li na, kru szy na, trzmie li na itp.) bądź z ga tun -
ków drze wia stych, do brze zno szą cych ocie nie nie (np. grab po spo li ty,
dę by szy puł ko wy i bez szy puł ko wy, ja rząb po spo li ty, klon ja wor, buk zwy -
czaj ny, da gle zja zie lo na i świerk), któ re jed nak prze waż nie nie wy ra sta -
ją w wy so ko pien ne drze wa, nie osią ga ją doj rza ło ści ge ne ra tyw nej i gi -
ną bez po tom nie. Z te go m.in. po wo du są sztucz nie wpro wa dza ne pod
drze wo sta ny (nie któ re ga tun ki, np. grab i dąb, od ra dza ją się we ge ta -
tyw nie z pnia ków po usu nię tych drze wach).

Pod szyt wy wie ra ko rzyst ny wpływ na wie le ele men tów eko sys te mu
le śne go. Chro ni gle bę przed ero zją, ob ni ża pa ro wa nie wo dy, ha mu je
wni ka nie wia tru do wnę trza la su, przy czy nia się do szyb kie go roz kła du
sub stan cji or ga nicz nej za le ga ją cej na po wierzch ni gle by, za po bie ga jej
de gra da cji, po pra wia struk tu rę i skład che micz ny. Naj ko rzyst niej szy
wpływ ma ją pod szy ty mie sza ne, wie lo ga tun ko we, zło żo ne za rów no
z drzew, jak i krze wów.

Czy moż na jed nak mó wić o ne ga tyw nym od dzia ły wa niu pod szy tu
na las? Moż na, cho ciaż jest on nie wiel ki i po le ga głów nie na kon ku ro -
wa niu z drze wa mi o wo dę i po karm oraz po gar sza niu, np. przez świerk,
sto sun ków wod nych i opóź nia niu pro ce su próch ni co wa nia. W żad nym
jed nak wy pad ku nie prze wyż sza to ko rzy ści, o któ rych by ła mo wa na po -
cząt ku.

„Mur” wo kół la su? 

Czy las mo że się ota czać ze wnętrz nym „mu rem”, któ ry chro nił by drze -
wo stan przed sil nym wia trem, a spe cy ficz ny mi kro kli mat wnę trza la su –
przed wpły wem at mos fe ry znad te re nów nie za le sio nych, np. pól? Do -
kład na ob ser wa cja gra ni cy la su pod po wia da nam, że mo że. Wię cej – że
po ma ga mu w tym le śnik.

Tym „mu rem” jest tzw. okra jek le śny, czy li ze wnętrz ny sze reg drzew
o gę stych, ni sko osa dzo nych ko ro nach i cha rak te ry stycz nym po kro ju.
Drze wa okraj ko we są asy me trycz ne, od stro ny po la sil niej uga łę zio ne
(wię cej tu świa tła) i przez to wy raź nie w tym kie run ku wy chy lo ne. Prze -
krój ich pnia jest elip tycz ny z rdze niem prze su nię tym w stro nę la su.

Wy kształ ca jąc okra jek, las chro ni swo je wnę trze nie tyl -
ko przed ła mią cą si łą wia tru, ale głów nie przed wa run -
ka mi at mos fe rycz ny mi pa nu ją cy mi na ze wnątrz, po -
wie trze bo wiem w le sie ma nie co więk szą
wil got ność, niż szą i bar dziej wy rów na ną tem -
pe ra tu rę, za wie ra też wię cej tle nu. Po za
tym w le sie jest mniej świa tła: w dzień
po chmur ny – roz pro szo ne go, kie dy
świe ci słoń ce – sil nie skon tra sto wa -
ne go. No i pa nu je tu ci sza.

Le śnik sta ra się wspo ma gać las
w bu do wie te go nie zwy kłe go
„mu ru”. Czy ni to, sa dząc na
skra ju drze wo sta nów ga tun-
ki drzew o znacz nej od por-
no ści na dzia ła nie wia tru,
wy kształ ca ją cych głę -
bo kie sys te my ko-
rze nio we i gę ste
ko ro ny, do bie ra -
jąc po szcze -
gól ne ga tun ki
tak że z punk -
tu wi dze nia
es te ty ki la su
i kra jo bra zu.
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Jak du ża jest ro la grzy bów 
w le sie?

Nie od łącz nym ele men tem każ de go eko sys te mu le śne go są grzy by. Roz -
ma ite funk cje, któ re speł nia ją, są wa run kiem je go ist nie nia i roz wo ju.

Grzy by – to przede
wszyst kim re du cen ci. Roz -
kła da ją ogrom ne ilo ści ma -
te rii or ga nicz nej wy two rzo -
nej przez ro śli ny i zwie rzę ta,
są więc bar dzo waż nym
czyn ni kiem obie gu pier -
wiast ków bio ge nicz nych
w przy ro dzie, nie zbęd nych
do funk cjo no wa nia or ga ni -
zmów ży wych. Po nie waż
roz kład drew na mo gą za po -
cząt ko wać tyl ko one (in ne
or ga ni zmy je dy nie póź niej
współ uczest ni czą w tym
pro ce sie), ła two so bie wy obra zić, jak ogrom na jest ro la grzy bów w ży -
ciu la su – naj więk sze go lą do we go re zer wu aru sub stan cji or ga nicz nej.
A prze cież to nie wszyst ko.

Grzy by sa pro fi tycz ne (roz kła da ją ce ma te rię or ga nicz ną) ma ją
ogrom ne zna cze nie w pro ce sach gle bo twór czych. Jak po da je prof. An -
drzej Grzy wacz, w jed nym gra mie gle by le śnej wy stę pu je od kil ku ty -
się cy do kil ku mi lio nów (!) ko lo nii grzy bów. Z ko lei grzy by pa so żyt ni cze,
nie któ re ich ga tun ki, zwa ne owa do bój czy mi, są czyn ni kiem re gu lu ją -
cym wiel kość po pu la cji owa dów w la sach, szcze gól nie owa dów szko dli -
wych, wy stę pu ją cych w po sta ci gra da cji.

Wresz cie grzy by sym bio tycz ne (współ ży ją ce z in ny mi or ga ni zma -
mi). Wcho dząc w związ ki mi ko ry zo we z licz ny mi ga tun ka mi drzew,
zapew nia ją im lep sze za opa trze nie w sub stan cje po kar mo we i wo dę,
lep szą ochro nę przed in fek cja mi ze stro ny mi kro or ga ni zmów cho ro bo -
twór czych oraz więk szą od por ność na su szę i mro zy.

Jed no cze śnie te sa me grzy by, tyl ko in ne ich ga tun ki, obok wiel ce
po ży tecz nej ro li w eko sys te mie le śnym, po wo du ją znacz ną więk szość
cho rób drzew i krze wów le śnych, pro wa dzą cych nie jed no krot nie do za -
mie ra nia ca łych drze wo sta nów...

Co ozna cza ter min 
„prze bu do wa drze wo sta nu”?

Prze bu do wą le śni cy na zy wa ją za bie gi go spo dar cze ma ją ce na ce lu
zmia nę skła du ga tun ko we go drze wo sta nu od po wied nio do wła ści wo ści
sie dli ska oraz zmia nę struk tu ry bio lo gicz nej drze wo sta nu. Dla cze go się
to ro bi?

Kil ku set let nie, zwłasz cza w ostat nich dwu wie kach, go spo da ro wa -
nie czło wie ka w la sach do pro wa dzi ło do za stą pie nia wie lo ga tun ko wych
i róż no wie ko wych la sów na tu ral nych drze wo sta na mi po chodzą cy mi naj -
czę ściej ze sztucz ne go sa dze nia, prze waż nie jed no ga tun ko wy mi, z do -
mi na cją so sny na ni żu i świer ka w gó rach (so sna ro śnie dziś na wet na
sie dli skach, gdzie kie dyś wy stę po wa ły la sy mie sza ne z du żym udzia łem
dę bów, bu ka, gra bu, li py oraz in nych ga tun ków li ścia stych). Po ja wie nie
się mo no kul tur igla stych do pro wa dzi ło do de gra da cji sie dlisk le śnych
i po wsta nia ogrom nej ba zy że ro wej dla szko dli wych owa dów, uła twi ło
też roz prze strze nia nie się cho rób grzy bo wych. Sy tu ację po gor szy ło
w dru giej po ło wie ubie głe go wie ku ska że nie śro do wi ska imi sja mi związ -
ków siar ki, azo tu, me ta la mi cięż ki mi i in ny mi za nie czysz cze nia mi, na
któ re drze wa igla ste są szcze gól nie wraż li we.

To z tych wzglę dów drze-
wo sta ny wy ma ga ją prze bu do -
wy, za rów no pod wzglę dem
skła du ga tun ko we go, jak
i struk tu ry wie ku oraz bu do wy
pio no wej (wy kształ ce nia pię-
ter). Prze bu do wa wy ni ka po za
tym z po trze by wzbo ga ce nia
róż no rod no ści bio lo gicz nej
eko sys te mu le śne go i kształ -
to wa nia kra jo bra zu, ma tak że
na ce lu jak naj lep sze wy ko -
rzy sta nie po ten cjal nych moż -
li wo ści pro duk cyj nych sie dli -
ska. 

Prze bu do wie mo gą pod -
le gać drze wo sta ny w róż nych
sta diach roz wo jo wych, w każ -
dym okre sie ich ży cia.
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Któ re ga tun ki grzy bów uży wa ne są
do mi ko ry za cji sa dzo nek?

W wa run kach pol skie go śro do wi ska przy rod ni czo le śne go tzw. ek to mi -
ko ry zy, czy li mi ko ry zy ze wnętrz ne, wy stę pu ją ce u zde cy do wa nej więk -
szo ści na szych drzew le śnych, mo że two rzyć pra wie 900 ga tun ków
grzy bów (na przy kład na te re nie Nie miec – 1400). W Eu ro pie do sztucz -
nej mi ko ry za cji sa dzo nek wy ko rzy stu je się naj czę ściej 12 ga tun ków,
w Pol sce – prak tycz nie dwa ga tun ki. Są to: wło śnian ka ro si sta (He be -
lo ma cru stu li ni for me) i la ków ka dwu barw na (Lac ca ria bi co lor). 

Jest rze czą cha rak te -
ry stycz ną, że do sztucz nej
mi ko ry za cji wy bie ra się
grzy by, któ re to wa rzy szą
w na tu rze drze wom mło -
dym w upra wach i młod ni -
kach, po mi ja się na to miast
współ ży ją ce z drze wa mi
w star szym wie ku. Cho dzi
przede wszyst kim o do -
brze nam zna ne: pod -
grzyb ka bru nat ne go (Xe ro -
co mus ba dius), go ry cza ka
żół cio we go (Ty lo pi lus fel -
leus) i pła chet kę koł pa ko -
wa tą (Roz ites ca pe ra ta). 

Po dob nie nie wy bie ra
się ga tun ków grzy bów wą -
sko wy spe cja li zo wa nych,
two rzą cych mi ko ry zy tyl ko
z jed nym ro dza jem lub ga tun kiem drzew. Do ta kich na le żą m.in. koź larz
gra bo wy (Lec ci num gri seum), współ ży ją cy z osi ka mi koź larz czer wo ny
(L. ru fum), ma ślak lim bo wy (Su il lus plo rans) czy ma ślak wej mut ko wy
(S. pla ci dus). Się ga się za to po grzy by, któ re dość ła two wcho dzą w mi -
ko ry zy z róż ny mi ro dza ja mi drzew. Na przy kład kro wiak pod wi nię ty (Pa -
xil lus in vo lu tus) współ ży je z dę ba mi, ol sza mi, so sna mi i świer ka mi. 

W mia rę po stę pu wie dzy o mi ko ry zach drzew le śnych li sta ga tun ków
grzy bów uży wa nych do sztucz nej mi ko ry za cji sa dzo nek bę dzie się wy -
dłu żać.
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41.40.
Co zy sku ją drze wa dzię ki 
mi ko ry zie?

Mi ko ry za, czy li grzy bo ko rzeń, to współ ży cie grzy bów z ko rze nia mi ro ślin
na czy nio wych, wy stę pu ją ce u ok. 90% ro ślin na sien nych (np. drzew).
Jest zja wi skiem bar dzo sta rym ewo lu cyj nie; obec ność mi ko ryz roz po -
zna no już u psy lo fi tów, gro ma dy ro ślin ko pal nych, ży ją cych 400 mln lat
te mu. Grzy by, prze ra sta jąc ko rze nie ro ślin, wni ka ją w ich ko mór ki i po -
bu dza ją wzrost ro ślin przez wy twa rza nie au ksyn (hor mo nów wzro stu).
Dzię ki mi ko ry zie ro śli na uzy sku je więk szą po wierzch nię chłon ną i do -
stęp do sub stan cji po kar mo wych, roz kła da nych i wchła nia nych przez
grzy by. Drze wa two rzą ce mi ko ry zy są le piej od ży wio ne i za opa trzo ne
w wo dę, le piej też to le ru ją róż ne go ty pu stre sy. Z ko lei współ ży ją ce z ro -
śli na mi grzy by otrzy mu ją od ro ślin pro duk ty asy mi la cji, m.in. wę glo wo -
da ny, nie któ re sub stan cje wzro sto we i wi ta mi ny. 

Mi ko ry zy ma ją istot ny wpływ na stan zdro wot ny la -
sów – dzię ki two rze niu fi zycz nych ba rier utrud nia -

ją cych prze ni ka nie pa to ge nów do ko rze ni
i wy twa rza niu sil nie dzia ła ją cych an ty bio -

ty ków chro nią drze wa przed grzy ba mi
i mi kro or ga ni zma mi cho ro bo twór czy -

mi. A po za tym zwięk sza ją od por -
ność drzew na su szę i mróz oraz
ma ją ko rzyst ny wpływ na prze -
ży wal ność sa dzo nek drzew na
te re nach ska żo nych me ta la mi

cięż ki mi. 
Nie zwy kle po zy tyw na

ro la, ja ką mi ko ry zy speł nia -
ją w eko sys te mie le śnym,

skło ni ła czło wie ka do
wy ko rzy sta nia ich

w prak ty ce. Tak na-
ro dzi ła się sztucz-
na mi ko ry za cja
sa dzo nek drzew
pro du ko wa nych
w szkół kach le ś -
nych. 
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Ja kie for my ochro ny przy ro dy 
usta no wio no w Pol sce?

Wy mie nia je usta wa o ochro nie przy ro dy z 16 kwiet nia 2004 r. Są to:
park na ro do wy (23), re zer wat przy ro dy (1423), park kra jo brazo wy (120),
ob szar chro nio ne go kra jo bra zu (413), ob szar Na tura 2000 (31 098 km2),
po mnik przy ro dy (35 tys.), sta no wi sko dokumen ta cyj ne (120), uży tek
eko lo gicz ny (6500), ze spół przy rod ni czo -kra jo bra zo wy (190), wresz cie
ochro na ga tun ko wa ro ślin, zwie rząt i grzy bów.

Każ da for ma speł -
nia in ną ro lę w pol skim
sys te mie ochro ny przy -
ro dy i słu ży in nym ce -
lom, dla te go cha rak te -
ry zu je się od mien nym
re żi mem ochron nym.

Roz wój form ochro -
ny przy ro dy w Pol sce
naj le piej ob ra zu ją ko -
lej ne usta wy o ochro -
nie przy ro dy. Pierw sza,
z 1934 r., wy mie nia ła
tyl ko dwie for my – park
na ro do wy i ochro nę
ga tun ko wą. Dru ga,
z ro ku 1949, wpro wa -
dzi ła do dat ko we – re -
zer wat przy ro dy i po -
mnik przy ro dy. Trze cia,
z 1991 r., do da ła ko lej -
ne, sank cjo nu jąc prak -
ty kę usta na wia nia już
w la tach 70. par ków
kra jo bra zo wych i ob -
sza rów chro nio ne go
kra jo bra zu, oraz do pi sa ła no we – uży tek eko lo gicz ny, ze spół przy rod -
ni czo -kra jo bra zo wy i sta no wi sko do ku men ta cyj ne. Obec na usta wa,
z 2004 r., wzbo ga ci ła for my ochro ny przy ro dy o jesz cze jed ną – ob szar
Na tu ra 2000. 
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42.
Czym jest 
róż no rod ność bio lo gicz na?

Naj le piej wy ja śnia to „Kon wen cja o róż no rod no ści bio lo gicz nej”, przy ję -
ta w ro ku 1992 pod czas kon fe ren cji ONZ, zwa nej Szczy tem Zie mi, w Rio
de Ja ne iro i ra ty fi ko wa na przez Pol skę w 1994 r.: róż no rod ność bio lo -
gicz na – to zróż ni co wa nie wszyst kich ży wych or ga ni zmów wy stę pu ją -
cych na Zie mi w eko sys te mach lą do wych, mor skich i słod ko wod nych
oraz w ze spo łach eko lo gicz nych, któ rych są czę ścią; do ty czy to róż no -
rod no ści w ob rę bie ga tun ku, po mię dzy ga tun ka mi oraz róż no rod no ści
eko sys te mów. In ny mi sło wy, róż no rod ność bio lo gicz na to roz ma itość
form ży cia wraz z ca łą ich zmien no ścią na po zio mie ge nów, ga tun ków,
eko sys te mów i kra jo bra zów.

„Kon wen cja o róż no rod no ści bio lo gicz nej” wy raź nie ak cen tu je, że
cen ne są wszyst kie ga tun ki i zgru po wa nia ga tun ków wy stę pu ją ce na
Zie mi, nie tyl ko te rzad kie czy za gro żo ne wy gi nię ciem, wszyst kie za -
tem nie po win ny być użyt ko wa ne po nad ko niecz ność. 

Ochro na róż no rod no ści bio lo gicz nej sta ła się jed nym z pod sta wo -
wych ce lów ochro ny przy ro dy w Pol sce, wy mie nio nych w usta wie
o ochro nie przy ro dy z 16 kwiet nia 2004 r. Idee za war te w kon wen cji zo -
sta ły też za pi sa ne w wie lu in nych ak tach praw nych, m.in. w usta wie
o la sach z 28 wrze śnia 1991 r. (zno we li zo wa nej w ro ku 1995) czy usta -
wie o ochro nie grun tów rol nych i le śnych z 3 lu te go 1995 r. Zna la zły się
po za tym w tzw. po li ty kach i stra te giach róż nych sek to rów, np. w „Po li -
ty ce le śnej pań stwa” (1997) i „II po li ty ce eko lo gicz nej pań stwa” (2000).
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44.
Jak licz ne są obiek ty chro nio ne 
na te re nie La sów Pań stwo wych?

La sy są naj cen niej szym i naj licz niej re pre zen to wa nym skład ni kiem
wszyst kich form ochro ny przy ro dy i kra jo bra zu. To wła śnie na te re nach
le śnych zlo ka li zo wa na jest więk szość ob sza rów chro nio nych – udział
la sów w par kach na ro do wych i re zer wa tach przy ro dy kształ tu je się na
po zio mie 61%. 

Na te re nie La sów Pań stwo wych za re je stro wa no w koń cu 2007 r. na -
stę pu ją ce for my ochro ny przy ro dy (licz ba, po wierzch nia):
� re zer wa tów przy ro dy – 1211 (118 037 ha);
� po mni ków przy ro dy – 10 924, w tym:

– po je dyn czych drzew – 8477,
– grup drzew – 1363,
– alei – 218,
– gła zów na rzu to wych – 460,
– ska łek, grot i ja skiń – 239,
– po mni ków po wierzch nio wych –167 (308 ha);

� użyt ków eko lo gicz nych – 9038 (28 096 ha);
� sta no wisk do ku men ta cyj nych – 197 (1343 ha);
� ze spo łów kra jo bra zo wo -przy rod ni czych – 121 (32 833 ha).

Po przez funk cję re zer wa to wą re ali zo wa ne są w la sach nad rzęd ne
ce le ochro ny przy ro dy – za cho wa nie za so bów ge no wych i róż no rod no -
ści bio lo gicz nej.

Ja kie re zer wa ty prze wa ża ją 
w La sach Pań stwo wych?

Ła two się te go do my ślić: spo śród 1211 re zer wa tów, któ re wy stę pu ją na
te re nie La sów Pań stwo wych, po nad po ło wa (671) to oczy wi ście re zer -
wa ty le śne o łącz nej po wierzch ni 48,4 tys. ha. Po zo sta łe to:
� flo ry stycz ne (161),
� tor fo wi sko we (126),
� fau ni stycz ne (89),
� kra jo bra zo we (89),
� przy ro dy nie oży wio nej (37),
� wod ne (21),
� ste po we (17).

Ja ki z tych liczb pły nie wnio sek? Ta ki oto, że dzię ki pra cy kil ku po -
ko leń le śni ków, dzię ki te mu, że pie lę gno wa li i ota cza li la sy opie ką, dziś
mo że my naj cen niej sze te re ny le śne chro nić w po sta ci re zer wa tów czy
par ków na ro do wych. 

Więk szość z le śnych re zer wa tów przy ro dy to re zer wa ty czę ścio we,
w któ rych do pusz cza się pew ną in ge ren cję czło wie ka w ży cie eko sys -
te mu, ale wy łącz nie po to, by chro nić ga tun ki bądź zja wi ska przy rod ni -
cze, któ re le gły u pod staw utwo rze nia re zer wa tu. Za le d wie 18 spo śród
re zer wa tów le śnych to re zer wa ty ści słe, w któ rych ja ka kol wiek dzia łal -
ność czło wie ka jest za bro nio na.
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Co to jest sieć Na tu ra 2000?

Na mo cy po sta no wień Dy rek ty wy 92/43/EWG (tzw. sie dli sko wej lub ha -
bi ta to wej), a wcze śniej Dy rek ty wy 79/409/EWG (tzw. pta siej) pań stwa
człon kow skie Unii Eu ro pej skiej zo bo wią za ły się do utwo rze nia sie ci ob -
sza rów chro nio nych, zwa nych sie cią Na tu ra 2000. Re ali za cja te go za -
da nia ma umoż li wić prze ka za nie dzie dzic twa przy rod ni cze go przy szłym
po ko le niom dzię ki za cho wa niu w sta nie na tu ral nym lub zbli żo nym do
na tu ral ne go ob sza rów wy stę po wa nia war to ścio wych przy rod ni czo sie -
dlisk oraz rzad kich ro ślin i zwie rząt. Ob sza ry ta kie na zwa no w pro gra -
mie osto ja mi. 

Pol ska, kraj człon kow ski UE, tak że zo bo wią za na jest do re ali za cji
pro gra mu Na tu ra 2000. Do koń ca 2007 r. rząd Pol ski usta no wił 124 ob -
sza ry spe cjal nej ochro ny (OSO – tzw. Ob sza ry Pta sie) na 16,1% po -
wierzch ni kra ju oraz prze ka zał do Ko mi sji Eu ro pej skiej, ce lem ak cep ta -
cji, pro po zy cje 364 spe cjal nych ob sza rów ochro ny (SOO – tzw. Ob sza ry
Sie dli sko we), obej mu ją ce 9,1% po wierzch ni kra ju. Sza cu je się, że obec -
nie zgło szo ne ob sza ry OSO i SOO mo gą ob jąć do 16–17% te ry to rium
Pol ski. 

Du ża część ob sza rów Na tu ra 2000, szcze gól nie SOO, usy tu owa na
jest na te re nach le śnych (ok. 60%), za rzą dza nych przez La sy Pań stwo -
we. Ob sza ry te obej mu ją swo im za się giem więk szość du żych kom plek -
sów le śnych, ta kich jak Bo ry Tu chol skie, Pusz cza Au gu stow ska, Pusz -
cza Pi ska czy Pusz cza Bia ło wie ska. 
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46.
Co jest atu tem użyt ków 
eko lo gicz nych?

Uży tek eko lo gicz ny to sto sun ko wo mło da for ma ochro ny przy ro dy, wpro -
wa dzo na do usta wy o ochro nie przy ro dy w ro ku 1991. Mo gą być nim
za słu gu ją ce na ochro nę po zo sta ło ści eko sys te mów ma ją cych zna cze -
nie dla za cho wa nia róż no rod no ści bio lo gicz nej – na tu ral ne zbior ni ki
wod ne, śród pol ne i śród le śne oczka wod ne, kę py drzew i krze wów, ba -
gna, tor fo wi ska, wy dmy, pła ty nie użyt ko wa nej ro ślin no ści, sta ro rze cza,
wy chod nie skal ne, skar py, ka mień ce, sie dli ska przy rod ni cze oraz sta no -
wi ska rzad kich lub chro nio nych ga tun ków ro ślin, zwie rząt i grzy bów, ich
osto je oraz miej sca roz mna ża nia lub miej sca se zo no we go prze by wa nia.
Prak tycz nie w każ dym nad le śnic twie znaj du ją się obiek ty, któ re mo gły -
by zo stać użyt ka mi eko lo gicz ny mi. Wcze śniej ta kie ob sza ry okre śla no
w ewi den cji grun tów mia nem nie użyt ków.

Atu tem użyt ków eko lo gicz nych jest uprosz czo na pro ce du ra ich po -
wo ły wa nia, któ ra nie wy ma ga spo rzą dza nia kosz tow nej do ku men ta cji,
oraz ni ski koszt utrzy ma nia, nie prze ra sta ją cy moż li wo ści gmi ny. Usta -
no wie nie użyt ku eko lo gicz ne go, po dob nie jak in nych form ochro ny przy -
ro dy – po mni ka przy ro dy, sta no wi ska do ku men ta cyj ne go lub ze spo łu
przy rod ni czo -kra jo bra zo we go, na stę pu je w dro dze roz po rzą dze nia wo -
je wo dy al bo uchwa ły ra dy gmi ny.

Na te re nie La sów Pań stwo wych znaj du je się 9038 tys. użyt ków eko -
lo gicz nych o łącz nej po wierzch ni bli sko 33 tys. ha (w ca łym kra ju ok. 50
tys. ha).
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Gdzie ro śnie naj grub sze drze wo 
na te re nie La sów Pań stwo wych? 

Jak po da ją au to rzy książ ki „Naj grub sze drze wa La sów Pań stwo wych”
(Wła dy sław Ku siak, An drzej Wę giel, Krzysz tof Bor kow ski i Wła dy sław
Da nie le wicz), naj grub sze drze wo La sów Pań stwo wych to dąb szy puł ko -
wy „Na po le on”, ro sną cy w le śnic twie Za bór, Nad le śnic twie Przy tok, na
te re nie RDLP Zie lo na Gó ra. Je go ob wód w pier śni cy – 10,52 m – sta -
wia dąb na pierw szym miej scu wśród wszyst kich pol skich drzew (uwa -
ża na za naj grub sze pol skie drze wo to po la bia ła, ro sną ca w sta rym
parku w Lesz nie, woj. war szaw skie, ma – co praw da – w ob wo dzie
ok. 14 m, ale mie rzo ne 10 cm nad zie mią). 

„Na po le on” na le ży do eli tar nej gru py eu ro pej skich dę bów, któ rych
ob wo dy prze kra cza ją 10 m. Naj grub szy dąb szy puł ko wy Eu ro py ro śnie
w Nor ra Kvill, w po łu dnio wej Szwe cji. Je go nie spo ty ka nie gru by pień
ma ob wód 14,75 m, przy wy so ko ści za le d wie… 15 m.

Gdy by brać pod uwa gę nie tyl ko kry te rium gru bo ści, ale rów nież wy-
so kość drzew, ich syl wet kę i stan ko ro ny, to pierw sze miej sce wśród pol-
skich dę bów naj praw do po dob niej przy pa dło by „Chro bre mu” z le śnic twa
Lesz no Gór ne ko ło
Szpro ta wy, słusz -
nie uwa ża ne mu za
je den z trzech naj-
pięk niej szych dę-
bów na na szym
kon ty nen cie. Wy-
prze dza ją go tyl ko
sław ny an giel ski
„Ma je sty”, mie rzą -
cy w ob wo dzie
12,36 m, i nie miec -
ki „Ive nac ke re iche”
o ob wo dzie 11 m.

Eu ro pej scy czem pio ni gru bo ści, choć tak im po nu ją cy, po zo sta ją jed -
nak da le ko w ty le za naj grub szym drze wem świa ta, któ rym jest cy pry -
śnik mek sy kań ski (Ta xo dium mu cro na tum), ro sną cy w San ta Ma ria del
Tu le, w Mek sy ku. Je go ob wód to po nad 36 m (!). Do po dob nych roz mia -
rów do ra sta ją tyl ko afry kań skie ba oba by.

Ja kie drze wo mo że być uzna ne 
za po mnik przy ro dy? 

Nie ma po wszech nie obo wią zu ją cych kry te riów uzna wa nia two rów przy -
ro dy, a więc i drzew, za po mni ki przy ro dy. Art. 40, ust. 3 usta wy o ochro -
nie przy ro dy je dy nie upo waż nia mi ni stra wła ści we go do spraw śro do wi -
ska do okre śle nia roz po rzą dze niem ta kich kry te riów. Do tej po ry jed nak
roz po rzą dze nie w tej spra wie się nie uka za ło.

Przy kwa li fi ka cji drzew
po stu lo wa nych do ob ję-
cia ochro ną w for mie 
po mni ka przy ro dy sto -
su je się zwy kle orien ta -
cyj ne kry terium mi ni mal -
nej gru bo ści pnia, mie -
rzo nej na wy so ko ści tzw.
pier śni cy, czy li 1,30 m.
Wy mia ry „w biu ście” przy -
kła do wo wy bra nych ga-
tun ków drzew po win ny
być za tem na stę pu ją -
ce:
� dąb szy puł ko wy, to po-

la czar na i to po la bia -
ła – śred ni ca 120 cm,
ob wód 377 cm;

� dąb bez szy puł ko wy, jo dła, li py, mo drze wie, so sna, świerk, buk,
wierz ba bia ła, wierz ba kru cha – śred ni ca 100 cm, ob wód 314 cm;

� ja wor i je sion – śred ni ca 80 cm, ob wód 251 cm;
� klon, osi ka, wią zy, brzo za bro daw ko wa ta – śred ni ca 70 cm, ob -

wód 220 cm;
� brzo za omszo na, grab – śred ni ca 60 cm, ob wód 188 cm; 
� gru sza, ja rząb, klon po lny – śred ni ca 50 cm, ob wód 157 cm;
� cze rem cha, cze re śnia, gło gi, ja błoń dzi ka, lesz czy na, sza kłak –

śred ni ca 30 cm, ob wód 94 cm.
Mi ni mal ne wy mia ry drzew po win ny być uwa ża ne za wska zów kę, nie

zaś za je dy ne i de cy du ją ce kry te rium, wie le bo wiem drzew za słu gu je na
ochro nę ze wzglę du na rzad kie wy stę po wa nie, oso bli wy kształt lub zna -
cze nie hi sto rycz ne bądź kul tu ro we.
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Jak to jest z gru bo ścią drzew 
w Pol sce i na świe cie?

Na te re nie La sów Pań stwo wych spo ty ka się nie tyl ko ro dzi me, ale też
ob ce ga tun ki drzew. Wpro wa dza no je w prze szło ści do upra wy z my ślą
o uzy ska niu lep szych wy ni ków eko no micz nych w pro duk cji drew na. Jed -
nym z naj bar dziej obie cu ją cych miał być ga tunek po cho dzą cy z Ame -
ry ki Pół noc nej – da gle zja zie lo na (Pseu dot su ga men zie sii), zwa na też

w Pol sce je dli cą zie lo ną.
W swo jej oj czyź nie, na wy -
brze żu Pa cy fi ku, naj po tęż -
niej sze da gle zje osią ga ją
wy so kość do 100 m i ob wód
do 15 m (naj grub szy okaz,
„Qu eets Fir”, ma 15,23 m).
Li czą po ty siąc i wię cej lat.
Naj star sze da gle zje, któ re
ro sną w pol skich la sach, nie
prze kra cza ją 170 lat, a ich
naj więk szy ob wód do cho dzi
do 4,5 m, wy so kość zaś –
do 50 m. 

Róż ni ce w wiel ko ści
drzew tych sa mych ga tun -
ków ro sną cych na te re nie

Pol ski i w in nych kra jach bio rą się nie tyl ko z wie ku po szcze gól nych
drzew, jak to wi dać na przy kła dzie da gle zji, ale tak że z wa run ków kli ma -
tycz nych, a do kład niej – sie dli sko wych, w któ rych przy szło im ro snąć.
Do brym te go do wo dem jest cis po spo li ty (Ta xus bac ca ta). Naj grub szy
w Pol sce okaz ci sa z Hen ry ko wa Lu bań skie go (woj. dol no ślą skie) ma
ok. 5 m w ob wo dzie (w La sach Pań stwo wych re kord na le ży do drze wa
o ob wo dzie 2,14 m), tym cza sem we Fran cji czy An glii czę sto spo ty ka się
drze wa te go ga tun ku o ob wo dzie ok. 10 m.

Za ska ku ją co więk sze ob wo dy, w po rów na niu z re kor do wy mi ob wo -
da mi mo drze wi ro sną cych w Pol sce, ma ją mo drze wie eu ro pej skie, któ -
re moż na obej rzeć w pół noc nych Wło szech, w do li nie Ul ti mo ko ło Me -
ra no. Naj grub sze z trzech ro sną cych ko ło sie bie drzew ma 815 cm
ob wo du, gdy tym cza sem re kor dzi sta z te re nu La sów Pań stwo wych,
z leś nic twa Zby cho wo (Nad le śnic two Gdańsk), mie rzy „tyl ko” 485 cm. 
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50.
Jak dłu go ży ją drze wa?

Jak po da je prof. An drzej Grzy wacz w swo jej książ ce „Ży wot la su”, przy -
go to wy wa nej przez CILP do wy da nia w 2009 r., za naj star sze drze wo
na świe cie uwa ża ny jest… świerk po spo li ty (Pi cea abies), ro sną cy nie -
da le ko Sztok hol mu w szwedz kiej pro win cji Da lar na, od kry ty nie daw no
przez na ukow ców z Uni wer sy te tu Umeå. O ist nie niu w Eu ro pie tak sta -
re go drze wa po in for mo wa no do pie ro w ro ku 2008. Świerk, ro sną cy
w gór skim le sie, prze żył aż 9550 lat (!), w do dat ku w są siedz twie in -
nych 20 oka zów, li czą cych dziś po nad 8 tys. lat. Praw dzi wa sen sa cja
den dro lo gicz na na ska lę świa to wą.

Do tych czas za naj bar dziej dłu go wiecz ne drze wo na świe cie uwa -
ża na by ła so sna ości sta (Pi nus ari sta ta), zwa na też so sną kol cza stą,
ro sną ca na za chod nich ob sza rach Ame ry ki Pół noc nej, w su chym, pu -
styn nym kli ma cie re jo nów gór skich. Sza cu je się, że do ży wa do 3–4 tys.
lat; we dług nie któ rych źró deł – na wet do pra wie 7 tys. lat.

Praw dzi wy wiek ma tu za le mo wy osią ga ma mu to wiec ol brzy mi (Se -
qu oia den dron gi gan teum) z za chod nich sto ków gór Sier ra Ne va da
w Ka li for nii. Naj star sze oka zy li czą po 3–4 tys. lat. O po ło wę młod sze
są se kwo je wiecz nie zie lo ne (Se qu oia sem pe rvi rens), tak że wy stę pu ją -
ce w USA wą skim pa sem nad brze ga mi Oce anu Spo koj ne go.

W Pol sce do dłu go wiecz nych ga -
tun ków drzew bez wąt pie nia za li -
czyć moż na: ci s po spo li ty (Ta xus
bac ca ta), dąb szy puł ko wy (Qu er -
cus ro bur) oraz li pę drob no list -
ną (Ti lia cor da ta). Wspo mnia ny
już wcze śniej cis z Hen ry ko wa
Lu bań skie go li czy ok. 1260 lat
i jest naj star szym drze wem w Pol -
sce. Dość licz nie za cho wa ne sę dzi we
dę by ma ją od 400 do po nad 700 lat. Naj -
star szy, „Chro bry”, ro sną cy w Pio tro wi cach
(woj. lu bu skie), prze żył już ok. 750 lat,
słyn ny „Bar tek” z Za gnań ska – 670 lat. Do
naj star szych lip na le ży 530-let -
ni okaz ze wsi Cie lęt ni ki (woj.
ślą skie).
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53.52.
Ja ka jest ro la sta rych drzew 
w le sie?

Naj kró cej mó wiąc – wiel ka, brak bo wiem w eko sys te mie le śnym sta -
rych drzew – dziu pla stych, mur sze ją cych, za mie ra ją cych i mar twych,
w róż nej fa zie roz kła du drew na – jest jed ną z przy czyn zmniej sza nia
się róż no rod no ści bio lo gicz nej w la sach. Mar twe drew no dla ok. 1500
ga tun ków grzy bów, 1300 ga tun ków owa dów i po nad 100 ga tun ków zwie -
rząt krę go wych jest nie zbęd nym ele men tem śro do wi ska, wa run ku ją -
cym prze trwa nie.

Po je dyn cze drze wo to śro do wi sko peł ne ży cia. W schył ko wej fa zie
swe go ist nie nia, sta re, po tęż ne drze wa słu żą gniaz du ją cym na nich du -
żym pta kom dra pież nym oraz dziu pla kom. Mar twe, le żą ce już drze wa,
zło my i wy kro ty wy ko rzy stu je na swo je kry jów ki spo ra gru pa ssa ków
leś nych. Na le żą do nich za rów no ma łe gry zo nie, jak i du że dra pież ni ki,
np. wilk i ryś, dla któ rych te na tu ral ne schro nie nia są miej scem od po -
czyn ku, a na wet roz ro du. 

Po za ni ku wszel kich pro ce sów ży cio wych mar twe pnie mo gą po zo -
sta wać w le sie przez bar dzo dłu gi czas, cał ko wi ty bo wiem roz kład prze -
wró co ne go drze wa, w za leż no ści od ga tun ku, trwa od kil ku na stu do kil -

ku dzie się ciu lat. W tym cza sie
za sie dla ją je set ki ga tun ków grzy -
bów, ro ślin i zwie rząt.

Na te mat ro li mar twych drzew,
mię dzy in ny mi ja ko wskaź ni ka bio-
róż no rod no ści i na tu ral no ści la sów,
dys ku tu je się na wie lu fo rach eu-
ro pej skich, ta kich np. jak MCP FE
(Mi ni ste rial ny Pro ces Ochro ny La-
sów w Eu ro pie). Rów nież współ -
cze sne le śnic two pol skie co raz
le piej ro zu mie po trze bę ochro ny
mar twych i za mie ra ją cych drzew,
cze go przy kła dem jest choć by Za-
rzą dze nie nr 11A Dy rek to ra Ge ne-
ral ne go LP z 14 lu te go 1995 r.
w spra wie do sko na le nia go spo -
dar ki le śnej na pod sta wach eko lo-
gicz nych.
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Do ko gą na le żą pol skie la sy?

Po wierzch nia la sów w Pol sce wy no si 9048 tys. ha (2007 r.), co od po -
wia da le si sto ści 28,9%. W po szcze gól nych wo je wódz twach jest jed nak
zróż ni co wa na i kształ tu je się od 248,5 tys. ha w wo je wódz twie opol skim
do 799,2 tys. ha w za chod nio po mor skim. Naj więk szą le si sto ścią cha rak -
te ry zu je się wo je wódz two lu bu skie (48,8%), a naj mniej szą wo je wódz -
two łódz kie (20,9%).

Na jed ne go miesz kań ca Pol ski przy pa da 0,24 ha la su. 
W struk tu rze wła sno ścio wej la sów w Pol sce do mi nu ją la sy pu blicz -

ne – 82,1% po wierzch ni, w tym la sy w za rzą dzie Pań stwo we go Go spo -
dar stwa Le śne go La sy Pań stwo we (PGL LP) – 78,1%. Do par ków na -
ro do wych na le ży 2% la sów, do gmin – 0,9%, po zo sta łe la sy Skar bu
Pań stwa zaj mu ją 1,1%. 

Po wierzch nia la sów pry wat nych to 17,0% la sów kra ju. Udział la sów
wła sno ści pry wat nej jest zróż ni co wa ny prze strzen nie, naj więk szy w wo -
je wódz twach: ma ło pol skim – 43,3% ogól nej po wierzch ni la sów wo je -
wódz twa (187,2 tys. ha), ma zo wiec kim – 42,8% (339,4 tys. ha) i lu bel -
skim – 39,5% (224,3 tys. ha). Wo je wódz twa mi o naj niż szym udzia le
la sów pry wat nych są: lu bu skie – 1,2% (8,2 tys. ha), za chod nio po mor -
skie – 1,5% (12,2 tys. ha) i dol no ślą skie – 2,5% (14,7 tys. ha).

Struk tu ra wła sno ści la sów w ca łym okre sie po wo jen nym zmie nia ła
się w nie wiel kim stop niu, po dob nie by ło w ostat nich dwu de ka dach.
W la tach 1990–2007 o 0,9% wzrósł udział la sów wła sno ści pry wat nej
i o ty le sa mo zma lał udział la sów wła sno ści pu blicz nej. W tej dru giej
gru pie za uwa żal ny jest wzrost udzia łu po wierzch ni la sów par ków na ro -
do wych: z 1,3% w 1990 r. do 2,0% w ro ku 2007. 
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Jak wiel kie są za so by drzew ne 
w pol skich la sach?

Za so by drzew ne w la sach za rzą dza nych przez PGL La sy Pań stwo we
osią gnę ły na po cząt ku 2007 r. 1646,3 mln m3 gru bi zny brut to (gru bi zna
brut to to miąż szość drze wa od wy so ko ści pnia ka o śred ni cy w cień szym
koń cu co naj mniej 7 cm w ko rze). We dług ostat nich da nych, po cho dzą -
cych jed nak z po cząt ku 1999 r., za so by drzew ne w la sach pry wat nych
i gmin nych wy no si ły 188,6 mln m3 gru bi zny brut to. In for ma cje o za so -
bach drzew nych ca łe go kra ju (dane GUS) są jesz cze star sze, się ga ją
bo wiem ro ku 1997. Z ze sta wie nia za so bów drzew nych w PGL LP i w po -
zo sta łych for mach wła sno ści (tzw. sza cu nek eks perc ki), zak tu ali zo wa -
nych na po czą tek 2007 r., wy ni ka, że łącz na ich wiel kość w la sach Pol -
ski wy no si ok. 1914 mln m3 gru bi zny brut to. 
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54.
Do cze go są zo bo wią za ni 
pry wat ni wła ści cie le la sów?

Usta wa o la sach z 28 wrze śnia 1991 r. zo bo wią zu je wszyst kich wła ści cie -
li la sów, rów nież pry wat nych, do trwa łe go ich utrzy my wa nia i za pew nie -
nia cią gło ści użyt ko wa nia. W szcze gól no ści spro wa dza się to m.in. do:
� za cho wa nia w la sach ro ślin no ści le śnej (upraw le śnych) oraz na tu -

ral nych ba gien i tor fo wisk; 
� po now ne go wpro wa dze nia ro ślin no ści le śnej (upraw le śnych)

w okre sie do pięciu lat od usu nię cia drze wo sta nu; 
� pie lę gno wa nia i ochro ny la su, w tym rów nież ochro ny prze ciw po ża -

ro wej; 
� prze bu do wy drze wo sta nu, któ ry nie za pew nia osią gnię cia usta lo -

nych ce lów go spo dar ki le śnej;
� ra cjo nal ne go użyt ko wa nia la su w spo sób trwa le za pew nia ją cy opty -

mal ną re ali za cję wszyst kich je go funk cji przez po zy ski wa nie drew -
na w gra ni cach nie prze kra cza ją cych moż li wo ści pro duk cyj nych la -
su, po zy ski wa nie su row ców i pro duk tów ubocz ne go użyt ko wa nia
la su w spo sób za pew nia ją cy moż li wość ich bio lo gicz ne go od twa -
rza nia, a tak że ochro nę ru na le śne go. 
Ty le mó wi usta wa, w prak ty ce jed nak wy eg ze kwo wa nie wszyst kich

obo wiąz ków na ło żo nych przez pra wo na pry wat nych wła ści cie li la sów
by wa nie zmier nie trud ne.

Po nad 51% za so bów drzew nych La sów Pań stwo wych przy pa da na
drze wo sta ny w wie ku 41–80 lat (III i IV kla sa wie ku). Z ko lei w la sach
pry wat nych i gmin nym po nad dwie trze cie za so bów znaj du je się w drze -
wo sta nach 21–60-let nich (II i III kla sa). Miąż szość drze wo sta nów po -
wy żej 100 lat w La sach Pań stwo wych wy no si 18%. Na so snę w PGL LP
przy pa da 70% za so bów drzew nych; w la sach pry wat nych i gmin nych
udział te go ga tun ku w ogól nych za so bach wy no si nie ca łe 55%.

Po cząw szy od 1967 r., kie dy to w La sach Pań stwo wych wy ko na no
pierw szą ak tu ali za cję za so bów drzew nych, re je stro wa ny jest ich sta ły
wzrost. W la tach 1967–2007 za so by drzew ne zwięk szy ły się aż o pra -
wie 77%.
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Co ozna cza ter min 
„za sob ność drze wo sta nów”?

Waż ną ce chą go spo dar stwa le śne go jest wiel kość ma sy drew na znaj -
du ją ce go się w la sach, czy li tzw. miąż szość (za pas) drew na na pniu.
Za pas prze li czo ny na 1 ha po wierzch ni le śnej na zy wa się za sob no ścią.

Prze cięt na za sob ność drze wo sta nów w la sach za rzą dza nych przez
PGL La sy Pań stwo we wy no si 236 m3/ha gru bi zny brut to (2007 r.), na -
to miast w la sach pry wat nych i gmin nych – 119 m3/ha (1999 r.). Na prze -
strze ni ostat nich 30 lat za rów no w La sach Pań stwo wych, jak i pry wat -
nych oraz gmin nych ob ser wu je się sta ły wzrost za sob no ści.

Pol skie la sy za li cza ją się do czo łów ki eu ro pej skiej pod wzglę dem
za sob no ści. Śred nia dla Pol ski (206 m3/ha) jest pra wie dwu krot nie wyż -
sza od prze cięt nej dla ca łej Eu ro py (106 m3/ha, bez Fe de ra cji Ro syj -
skiej – 131 m3/ha; śred nia dla Eu ro py nie uwzględ nia jed nak za so bów
drzew nych Nie miec i Szwaj ca rii).

Za sob ność drze wo sta nów w po szcze gól nych kra jach Sta re go Kon -
ty nen tu jest bar dzo zróż ni co wa na. W więk szo ści z nich jest mniej sza
lub du żo mniej sza niż w Pol sce, a w Is lan dii, Ir lan dii, Gre cji i Hisz pa nii
wy no si gru bo po ni żej 100 m3/ha. Je dy nie da ne z Au strii (309 m3/ha),
Sło we nii i Nie miec (po ok. 280 m3/ha) oraz z Czech i Sło wa cji (po
ok. 260 m3/ha) mo gą nas wpę dzić w niewielkie kom plek sy.
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56.
O czym mó wi tzw. przy rost rocz ny 
za so bów drzew nych?

Przy rost rocz ny za so bów drzew nych to róż ni ca sta nu za so bów na koń -
cu i po cząt ku ro ku przy uwzględ nie niu po zy ska nia w da nym ro ku. Uważ -
na ana li za te go wskaź ni ka w od nie sie niu do La sów Pań stwo wych mo -
że wie le po wie dzieć o go spo da ro wa niu po wie rzo nym im ma jąt kiem
na ro do wym. 

W la tach 1987–2007
w la sach za rzą dza nych
przez PGL La sy Pań stwo -
we przy rost gru bi zny
drew na brut to (uwzględ -
nia ją ce go po zy ska nie
i tzw. stra ty na wy rób ce)
wy niósł 993 mln m3.
W tym cza sie po zy ska -
no 545 mln m3 gru bi zny
brut to, co ozna cza, że 448
mln m3 gru bi zny, od po -
wia da ją ce 45% cał ko wi te -
go przy ro stu, zwięk szy ło
za so by drzew ne na pniu.
Mó wiąc ina czej, znacz na
część przy ro stu ma sy
drzew nej nie jest przed -
mio tem po zy ska nia przez
le śni ków i po zo sta je w le -
sie. Co wię cej, w wy wo żo nym z la su drew nie du ży udział ma ją zło my,
wy wro ty i po susz po zy ska ny w trak cie sa ni tar ne go po rząd ko wa nia la -
su. Wszyst ko to świad czy o tym, że za so by drzew ne pol skich la sów są
ra cjo nal nie użyt ko wa ne w spo sób za pew nia ją cy im trwa ły roz wój ilo -
ścio wy i ja ko ścio wy.

A jak zmie niał się na prze strze ni lat śred ni bie żą cy przy rost rocz ny
miąż szo ści gru bi zny brut to? Li czo ny dla okre su 1987–2007, z uwzględ -
nie niem po zy ska nia i w prze li cze niu na 1 ha grun tów le śnych za rzą dza -
nych przez PGL La sy Pań stwo we, wy no si 7,2 m3/ha. Ten sam śred ni
przy rost bie żą cy rocz ny gru bi zny brut to, ob li czo ny ta ką sa mą me to dą
dla ostat nich pię ciu lat, ma na to miast war tość 9,1 m3/ha.
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Jak du żo drew na po zy sku je się 
w la sach?

Wy ko rzy sta nie la sów ja ko od na wial ne go źró dła su row ca drzew ne go,
któ re go sprze daż za pew nia eko no micz ne wa run ki pro wa dze nia go spo -
dar ki le śnej, po dyk to wa ne jest nie tyl ko po py tem na drew no, ale rów nież
po trze ba mi ho dow la ny mi oraz za sa da mi re gu la cji struk tu ry za so bów
leś nych. Pod sta wą po zio mu użyt ko wa nia jest za sa da trwa ło ści la sów
i zwięk sza nia ich za so bów.

W La sach Pań-
stwo wych ilość drew na
(gru bi zny) do po zy ska -
nia w nad le ś nic twie
okre śla na jest ja ko etat
cięć, usta la ny na 10
lat. Etat cięć ręb nych to
pla no wa na, mak sy -
mal na wiel kość po zy -
ska nia drew na w drze -
wo sta nach doj rza łych
do od no wie nia. Wiel-
kość użyt ków przed-
ręb nych, prze wi dy wa -
nych do po zy ska nia
w drze wo sta nach młod-

szych pod da wa nych za bie gom pie lę gna cyj nym, ma cha rak ter przy bli -
żo ny i mo że ule gać zmia nie w za leż no ści od bie żą cych po trzeb ho dow-
la nych i sa ni tar nych.

W ro ku 2007 po zy ska no w Pol sce 34 146 tys. m3 gru bi zny drew na
net to (bez ko ry), z cze go w PGL La sy Pań stwo we – 32 314 tys. m3

(ok. 112,4% orien ta cyj ne go eta tu miąż szo ścio we go). Na cię cia ręb ne
przy pa dło 13 378 tys. m3 drew na (94,1% eta tu), na przed ręb ne –
aż 18 936 tys. m3 (130,3% eta tu), co wią za ło się z ko niecz no ścią usu -
wa nia po su szu, zło mów i wy wro tów, któ re w tak du żych ilo ściach po raz
ostat ni wy stą pi ły w pierw szej po ło wie lat 80. ubie głe go stu le cia. Po -
zyska nie gru bi zny drew na w la sach pry wat nych wy nio sło w 2007 r.
1349 tys. m3, a w par kach na ro do wych – 234 tys. m3. 

Po nad 77% po zy ska nia sta no wi ło drew no igla ste, ok. 23% – drew -
no li ścia ste.

65

59.

64

58.
Dla cze go po zo sta wia się ga łę zie 
na zrę bie?

Przy ścin ce drzew, ich okrze sy wa niu i wy rób ce sor ty men tów po wsta ją
du że ilo ści tzw. po zo sta ło ści po zrę bo wych, przede wszyst kim drob nych
ga łę zi oraz igli wia. Za kła da jąc, że drze wo stan so sno wy w wie ku ręb no -
ści (100 lat), ro sną cy na po wierzch ni 1 ha, wa ży śred nio 155 ton, mo że -
my przy jąć, iż ma sa je go ga łę zi wraz z igli wiem wy no si ok. 20 ton. Prze -
li cze nie tej ilo ści bio ma sy na skład ni ki po kar mo we uświa da mia nam, że
za wie ra ona ok. 68 kg azo tu (N), po nad 9 kg fos fo ru (P), bli sko 25 kg po -
ta su (K), po nad 51 kg wap nia (Ca) i pra wie 5 kg ma gne zu (Mg). Po wsta -
ją ce w wy ni ku roz kła du ma te rii or ga nicz nej związ ki po kar mo we za si la ją
po szcze gól ne po zio my mi ne ral ne gle by, skąd są po bie ra ne przez sys te -
my ko rze nio we ro ślin. To wła śnie po to, by za pew nić ro śli nom od po wied -
nią ilość po kar mu – a za tem wy so ką pro duk cyj ność eko sys te mów le ś -
nych – po zo sta wia się po ścin ce drzew ga łę zie oraz igli wie w le sie.

Co raz czę ściej ga łę zie są roz drab nia ne i rów no mier nie roz rzu ca ne
na ca łej po wierzch ni zrę bu, przy spie sza to bo wiem ich roz kład, a skład -
ni ki mi ne ral ne sta ją się ła twiej przy swa jal ne dla ro ślin. Roz drab nia nie
od pa dów po zrę bo wych, po łą czo ne z rów no cze snym wy mie sza niem
z gle bą, po pra wia po za tym jej struk tu rę, zwięk sza chłon ność, ogra ni -
cza pa ro wa nie, chro ni przed prze su sze niem przez słoń ce i wiatr.

Wi dok pło ną cych ognisk na zrę bach i smug dy mu prze chodzi już
chy ba na sta łe do hi sto rii.
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W ja kim wie ku są pol skie la sy?

Struk tu ra wie ko wa na szych drze wo sta nów od zna cza się du żą prze wa -
gą po wierzch ni za ję tych przez drze wo sta ny młod szych klas wie ku. Do -
ty czy to zwłasz cza la sów pry wat nych i gmin nych.

Naj więk szą po wierzch nię w La sach Pań stwo wych zaj mu ją drze wo -
sta ny w wie ku od 41 do 80 lat, czy li III i IV kla sy wie ku, wy stę pu ją ce od -
po wied nio na 25% i 19% po wierzch ni. W la sach pry wat nych i gmin nych
drze wo sta ny w wie ku 21–60 lat wy stę pu ją na 60% po wierzch ni, z cze -
go pra wie 35% przy pa da na II kla sę wie ku. Drze wo sta ny po wy żej 100
lat zaj mu ją w PGL La sy Pań stwo we 14% po wierzch ni, w la sach pry -
wat nych i gmin nych – za le d wie 2%. Udział po wierzch ni nie za le sio nej
w la sach pry wat nych i gmin nych wy no si ok. 5%, nie co zaś po nad 1% –
w PGL LP.

Prze cięt ny wiek drze wo sta nów w la sach pry wat nych wy no sił
w 1999 r. 40 lat, a w La sach Pań stwo wych – 57 lat (w ro ku 2007 – już
60 lat).

Po nad 51% za so bów drzew nych w La sach Pań stwo wych przy pa da
na drze wo sta ny w wie ku 41–80 lat (III i IV kla sa wie ku). W la sach pry -
wat nych i gmin nych (stan z 1999 r.) po nad 70% za so bów znaj du je się
w drze wo sta nach II i III kla sy wie ku. Miąż szość drze wo sta nów po wy -
żej 100 lat wy no si w La sach Pań stwo wych 14%, na to miast tyl ko 2%
w la sach pry wat nych i gmin nych.
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60.
O co cho dzi w cer ty fi ka cji 
go spo dar ki le śnej?

Pro ces cer ty fi ka cji go spo dar ki le śnej w Pol sce zo stał za ini cjo wa ny w ro -
ku 1996 przez re gio nal ne dy rek cje La sów Pań stwo wych na wnio sek
eks por te rów wy ro bów z drew na, któ rzy w imie niu swo ich klien tów do ma -
ga li się świa dectw po cho dze nia su row ca po zy ski wa ne go w la sach
w spo sób nie za gra ża ją cy śro do wi sku. 

Wy da wa niem cer ty fi ka tów zaj mu ją się nie za leż ne or ga ni za cje, bez -
stron nie oce nia ją ce go spo dar kę le śną pod ką tem po sza no wa nia wszyst -
kich funk cji la sów – eko lo gicz nej, spo łecz nej i pro duk cyj nej – i prze -
strze ga nia przy ję tych stan dar dów. Wszyst kie re gio nal ne dy rek cje La sów
Pań stwo wych (17) by ły cer ty fi ko wa ne we dług kry te riów Fo rest Ste ward -
ship Co un cil (FSC) – Ra dy Do brej Go spo dar ki Le śnej – mię dzy na ro -
do wej or ga ni za cji po za rzą do wej, za ło żo nej w 1993 r. w To ron to (Ka na -
da), z sie dzi bą w Oxa ca (Mek syk). Człon ka mi FSC są eko lo gicz ne
or ga ni za cje po za rzą do we, or ga ni za cje re pre zen tu ją ce le śnic two i prze -
mysł drzew ny, związ ki za wo do we i oso by fi zycz ne z ok. 60 państw. Do
tej po ry cer ty fi ka cją zgod nie ze stan dar da mi FSC pod da no bli sko 90
mln ha ob sza rów le śnych w 77 kra jach. Bli sko po ło wa to te re ny po ło żo -
ne w Eu ro pie i Ro sji. Po otrzy ma niu cer ty fi ka tu wła ści cie le lub za rzą dza -
ją cy la sa mi ma ją pra wo ozna czać swo je pro duk ty zna kiem to wa ro wym
(lo go) in sty tu cji cer ty fi ku ją cej.

Z punk tu wi dze nia po zy cji ryn ko wej, FSC jest naj więk szym świa to -
wym pro gra mem cer ty fi ka cji le śnej. Pod wzglę dem jed nak po wierzch -
ni cer ty fi ko wa nych la sów ustę pu je sys te mo wi PEFC (ok. 200 mln ha
w 20 kra jach), któ ry też ma być w Pol sce wdro żo ny.
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Dla cze go so sna?

So sna zwy czaj na (Pi nus sy lve stris) pa nu je nie tyl ko w pol skich la sach
(67,4% po wierzch ni la sów łącz nie z mo drze wiem). Pod wzglę dem wiel -
ko ści are ału – po nad 6 mln ha – zaj mu je też pierw sze miej sce wśród
wszyst kich ro ślin upra wia nych w rol nic twie, ogrod nic twie i le śnic twie.
Mo że być za tem uwa ża na za praw dzi wy sym bol nie tyl ko pol skich la -
sów, ale i ca łej Pol ski.

Naj waż niej szą przy -
czy ną tak sze ro kie go za -
się gu wy stę po wa nia so -
sny jest jej ła twość
do sto so wy wa nia się do
każ dych wa run ków sie -
dli sko wych. So sna lu bi
przy tym naj bar dziej gle -
by piasz czy ste, któ rych
w kra ju ma my naj wię cej.
Jest po nad to ga tun kiem
naj waż niej szym go spo -
dar czo, o wy jąt ko wo sze -
ro kim za sto so wa niu we
wszyst kich dzie dzi nach,
po czy na jąc od prze my -
słu ce lu lo zo wo -pa pier ni -
cze go i wy do byw cze go,
a koń cząc na bu dow nic -
twie i prze my śle me blar -
skim. Głów nie z tych po -
wo dów by ła i jest po wszech nie sa dzo na w pol skich la sach na miej scach
od no wień i za le sień. 

Mi mo że w ostat nich 60 la tach struk tu ra ga tun ko wa na szych la sów
ule gła dość istot nym prze mia nom na ko rzyść ga tun ków li ścia stych (na
przy kład w la sach za rzą dza nych przez PGL La sy Pań stwo we udział
drze wo sta nów z prze wa gą ga tun ków li ścia stych zwięk szył się w tym
cza sie z 13 do nie mal 24%), to jed nak wciąż nie ma na świe cie dru gie -
go ta kie go kra ju jak Pol ska, gdzie je den ga tu nek drze wa zaj mo wał by tak
do mi nu ją cą po zy cję w skła dzie ga tun ko wym la sów.
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62.
Któ re ga tun ki drzew 
pa nu ją w pol skich la sach?

Na ok. 75,6% po wierzch ni la sów Pol ski do mi nu ją ga tun ki igla ste. Na
przy kład so sna, zaj mu ją ca łącz nie z mo drze wiem 67,4% po wierzch ni,
zna la zła w Pol sce naj ko rzyst niej sze wa run ki kli ma tycz ne oraz sie dli -
sko we w ca łym swo im eu ra zja tyc kim za się gu, dzię ki cze mu zdo ła ła wy -
two rzyć wie le cen nych eko ty pów (so sna ta bor ska, so sna au gu stow ska
oraz in ne). Do du że go udzia łu ga tun ków igla stych w pol skich la sach
przy czy ni ło się rów nież ich pre fe ro wa nie, po cząw szy od XIX w., przez
prze mysł prze ro bu drew na.

Udział ga tun ków igla stych w La sach Pań stwo wych jest nie co więk -
szy, wy no si bo wiem 76,4%, w tym so sny 69,0%. Z ko lei la sy pry wat ne
i gmin ne cha rak te ry zu ją się mniej szą do mi na cją so sny w ogól nej po -
wierzch ni (63%), więk szą na to miast jo dły, a z ga tun ków li ścia stych –
ol szy i brzo zy. W par kach na ro do wych du ży udział po wierzch nio wy, po -
za so sną, ma ją buk i świerk. 

Je śli cho dzi o za so by drzew ne, to na so snę przy pa da ich w La sach
Pań stwo wych 70%, w la sach pry wat nych i gmin nych – nie ca łe 55%.
Po dob nie jak w ukła dzie po wierzch nio wym, la sy pry wat ne – w po rów -
na niu z La sa mi Pań stwo wy mi – cha rak te ry zu ją się więk szym udzia łem
jo dły, ol chy i brzo zy w za so bach ogó łem. 

W la tach 1945–2007 struk tu ra ga tun ko wa pol skich la sów ule gła
istot nym prze mia nom, co szcze gól nie uwi dacz nia się w La sach Pań -
stwo wych. W tym cza sie udział drze wo sta nów z prze wa gą ga tun ków li -
ścia stych zwięk szył się z 13 do 24%.
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64.
O czym mó wi 
„Po li ty ka le śna pań stwa”? 

„Po li ty ka le śna pań stwa” to do ku ment przy ję ty 22 kwiet nia 1997 r. przez
Ra dę Mi ni strów, któ ry wy zna cza dłu go fa lo we ce le i prio ry te ty ko niecz -
ne do osią gnię cia przez go spo dar kę le śną. Wy cho dzi na prze ciw wy -
zwa niom cy wi li za cyj nym XXI wie ku przez m.in. do sto so wa nie la sów
i leś nic twa do peł nie nia róż no rod nych funk cji ocze ki wa nych przez spo -
łe czeń stwo, po więk sza nie i ochro nę za so bów le śnych oraz przy rod ni -
czych war to ści la su, po wszech ne, ale kon tro lo wa ne udo stęp nia nie la su
na po trze by spo łecz ne.

„Po li ty ka le śna pań stwa” przy ję ła wskaź ni ki osią ga nia jej ce lów. Naj -
waż niej sze to zwięk sze nie: le si sto ści kra ju do 30% w ro ku 2020 i 33%
do ro ku 2050, wiel ko ści wią za nia i aku mu la cji CO2 o ok. 10% do ro ku
2020 i 20% w dru giej po ło wie XXI wie ku, udzia łu ga tun ków li ścia stych
do ro ku 2050 z 22% do 33%, za so bów drzew nych w la sach o ok. 15%
do ro ku 2020 i o 20% do ro ku 2050, udzia łu po wierzch nio we go drze wo -
sta nów po na do siem dzie się cio let nich w struk tu rze wie ko wej drze wo sta -
nu do 25%, wresz cie moż li wo ści po zy ska nia drew na (gru bi zny) z la sów
wszyst kich wła sno ści z 21 mln m3 w ro ku 1997 do 24 mln m3 po 2020 r.

W do ku men cie przy ję to, że przed mio tem go spo dar ki le śnej jest nie
drze wo stan, ale ca ły eko sys tem le śny, wi dzia ny z per spek ty wy kra jo bra -
zu o okre ślo nej funk cji w prze strze ni przy rod ni czej. 

No wa po li ty ka le śna zwró ci ła uwa gę na po trze bę za cho wa nia w sta -
nie na tu ral nym śród le śnych ba gien, wrzo so wisk, wydm i in nych użyt -
ków eko lo gicz nych. Zo bo wią za ła do po pra wy ma łej re ten cji wod nej, bio -
lo gicz nej za bu do wy obrze ży la su, ogra ni cze nia sto so wa nia zrę bów
zu peł nych na rzecz ręb ni udo sko na lo nych z wy ko rzy sta niem od no wie -
nia na tu ral ne go i sto so wa nia we wszyst kich dzia ła niach bez piecz nych
dla śro do wi ska tech no lo gii. Na ka za ła zmniej sze nie po wierzch ni zrę bów
i za cho wa nia na nich 5–10% sta ro drze wu do na stęp nej ko lei rę bu. Zo -
bli go wa ła do ochro ny gle by le śnej i wzbo ga ca nia jej sub stan cji or ga -
nicz nej szcząt ka mi mar twych drzew, ochro ny sta rych drzew dziu pla -
stych, mar twych drzew le żą cych. Te ce le ma ją wy zna czać dla każ de go
nad le śnic twa wpro wa dzo ne w 1997 r. usta wo wym obo wiąz kiem pro gra -
my ochro ny przy ro dy w pla nach urzą dze nia la su.

Za sa dę go dze nia i opty ma li zo wa nia wszyst kich funk cji la su, a szcze -
gól nie idee ochro ny i wspie ra nia róż no rod no ści bio lo gicz nej, wpro wa dzi -
ło do prak ty ki le śnej Za rzą dze nie nr 11 Dy rek to ra Ge ne ral ne go LP z 14
lu te go 1995 r. w spra wie do sko na le nia go spo dar ki le śnej na pod sta -
wach eko lo gicz nych. Za rzą dze nie to oraz je go póź niej sza no we li za cja
(Za rzą dze nie nr 11A z 11 ma ja 1999 r.) zo bo wią za ły le śni ków do pro wa -
dze nia zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej, sza nu ją cej pra wa rzą dzą ce
przy ro dą, kła dąc kres po dej mo wa niu dzia łań go spo dar czych nie ko rzyst -
nych z przy rod ni cze go punk tu wi dze nia.

Do ku ment „Po li ty ka le śna pań stwa” z ro ku 1997 jest zgod ny ze stra -
te gią le śną dla Unii Eu ro pej skiej, ogło szo ną rok póź niej przez Ra dę Eu -
ro py.
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65.
Co to są le śne 
kom plek sy pro mo cyj ne (LKP)? 

Le śne kom plek sy pro mo cyj ne to więk sze, zwar te ob sza ry le śne, wcho -
dzą ce za zwy czaj w skład kil ku nad le śnictw, po wo ły wa ne od grud -
nia 1994 r. przez Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych w ce lu
roz po zna nia sta nu bio ce no zy le śnej, pro mo cji wie lo funk cyj ne go i trwa -
le zrów no wa żo ne go le śnic twa oraz edu ka cji. Do je sie ni 2008 r. utwo rzo -
no 19 LKP, któ rych łącz na po wierzch nia wy no si 999 109 ha. Są one zlo -
ka li zo wa ne w każ dej z 17 re gio nal nych dy rek cji LP.

LKP Pusz cza Bia ło wie ska – 52 637 ha,
nad le śnic twa: Bia ło wie ża, Browsk, Haj nów ka.

LKP Bo ry Tu chol skie – 84 012 ha,
nad le śnic twa: Tu cho la, Osie, Trzeb ci ny, Dą bro wa, Wo zi wo da.

LKP La sy Go sty niń sko -Wło cław skie – 53 093 ha,
nad le śnic twa: Go sty nin, Łąck, Wło cła wek.

LKP Pusz cza Ko zie nic ka – 30 435 ha,
nad le śnic twa: Ko zie ni ce, Zwo leń, Ra dom.

LKP Pusz cza Świę to krzy ska – 76 885 ha,
nad le śnic twa: Kiel ce, Ła gów, Su ched niów, Za gnańsk, Skar ży sko,
Da le szy ce.

LKP La sy Ja now skie – 31 620 ha,
Nad le śnic two Ja nów Lu bel ski.

LKP Bo ry Lu bu skie – 32 135 ha,
Nad le śnic two Lub sko.

LKP La sy Be ski du Ślą skie go – 39 883 ha,
nad le śnic twa: Biel sko, Ustroń, Wi sła, Wę gier ska Gór ka.

LKP La sy Oliw sko -Darż lub skie – 40 907 ha,
nad le śnic twa: Gdańsk, Wej he ro wo.

LKP La sy Rych tal skie – 47 992 ha,
nad le śnic twa: An to nin, Sy ców; Le śny Za kład Do świad czal ny 
Sie mia ni ce (UP w Po zna niu).

LKP La sy Bir czań skie – 29 578 ha,
Nad le śnic two Bir cza.

LKP La sy Ma zur skie – 118 216 ha,
nad le śnic twa: Strza ło wo, Spy cho wo, Mrą go wo, Pisz, Ma sku liń -
skie; Sta cja Ba daw cza Rol nic twa i Ho dow li Za cho waw czej 
Zwie rząt Pol skiej Aka de mii Na uk w Po piel nie.

LKP La sy Spal sko -Ro gow skie – 34 950 ha,
nad le śnic twa: Brze zi ny, Spa ła; Le śny Za kład Do świad czal ny 
Ro gów (SGGW w War sza wie).

LKP La sy Be ski du Są dec kie go – 19 650 ha,
Nad le śnic two Piw nicz na; Le śny Za kład Do świad czal ny 
w Kry ni cy (UR w Kra ko wie).

LKP La sy War ciń sko -Po la now skie – 37 335 ha,
nad le śnic twa: War ci no, Po la nów.

LKP Su de ty Za chod nie – 22 866 ha,
nad le śnic twa: Szklar ska Po rę ba, Świe ra dów.

LKP Pusz cza No tec ka – 137 273 ha,
nad le śnic twa: Po trze bo wi ce, Wron ki, Krucz, Sie ra ków, Obor ni ki,
Kar win, Mię dzy chód.

LKP Pusz cze Szcze ciń skie – 61 070 ha,
nad le śnic twa: Kli ni ska, Gry fi no, Trze bież; La sy Miej skie Szcze ci -
na, Ośro dek Dy dak tycz no -Mu ze al ny „Świ dwie”.

LKP La sy War szaw skie – 48 572 ha,
nad le śnic twa: Drew ni ca, Ja błon na, Ce le sty nów, 
Choj nów.
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„Trwa ła i zrów no wa żo na 
go spo dar ka le śna” – co to ozna cza?

De fi ni cja no wo cze snej go spo dar ki le śnej, za war ta w zno we li zo wa nej
w 1997 r. pol skiej usta wie o la sach, po wta rza do słow ne brzmie nie słyn -
nej re zo lu cji H1, przy ję tej na Kon fe ren cji Mi ni ste rial nej w Hel sin kach w ro -
ku 1993, w któ rej wy ja śnio no, co na le ży ro zu mieć pod po ję ciem „trwa łej
i zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej”. War to przy to czyć ten frag ment: 

[Trwa ła i zrów no wa żo na go spo dar ka le śna ozna cza] za rzą dza nie
i użyt ko wa nie la sów w ta ki spo sób i w ta kim tem pie, któ re po zwo lą za -
cho wać je ja ko od na wial ne za so by na tu ral ne i nie uszczu plić ich w dłu -
gim cza sie, za cho wać ich róż no rod ność bio lo gicz ną, pro duk tyw ność,
zdol ność do speł nia nia te raz i w przy szło ści od po wied nich eko lo gicz -
nych i spo łecz nych funk cji na lo kal nym kra jo wym i glo bal nym po zio mie,
nie po wo du jąc przy tym szkód w in nych eko sys te mach.

Bli skie echo te go do ku men tu znaj du je my w Za rzą dze niu Dy rek to ra
Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych nr 11 z 1995 r., a póź niej nr 11a
z 1999 r., w spra wie do sko na le nia go spo dar ki le śnej na pod sta wach
eko lo gicz nych. Wcze śniej jed nak, bo w grud niu 1994 r., La sy Pań stwo -
we przy stą pi ły w tym sa mym du chu do two rze nia w kra ju pierw szych
leś nych kom plek sów pro mo cyj nych.

Po co są two rzo ne LKP -y?

Po wo ła nie le śnych kom plek sów pro mo cyj nych na te re nach La sów
Państwo wych to ele ment re ali za cji „Po li ty ki le śnej pań stwa” i za pi sów
usta wy o la sach. Dzię ki le śnym kom plek som pro mo cyj nym stał się 
m.in. moż li wy szer szy kon takt spo łe czeń stwa z le śni ka mi. Na te re nie
LKP pro wa dzo na jest dzia łal ność edu ka cyj na, któ rej ce lem jest pro mo -
wa nie, szcze gól nie wśród dzie ci i mło dzie ży, pro eko lo gicz nej i wie -
lofunk cyj nej go spo dar ki le śnej. Jest to moż li we dzię ki stwo rze niu
w leśnych kom plek sach pro mo cyj nych roz wi nię tej in fra struk tu ry dy dak -
tycz no -tu ry stycz nej, udo stęp nia nej spo łe czeń stwu naj czę ściej bez płat -
nie, na któ rą skła da ją się ośrod ki edu ka cji eko lo gicz nej (18), izby przy -
rod ni czo le śne (44), wia ty edu ka cyj ne, czy li tzw. zie lo ne kla sy (62),
ścież ki dy dak tycz ne (141), punk ty edu ka cji le śnej (195), par ki i ogro dy
den dro lo gicz ne (18), zie lo na szko ła, a do dat ko wo tak że ba za noc le -
gowa.

Le śne kom plek sy pro mo cyj ne są też szcze gól ny mi ob sza ra mi
o znacze niu na uko wym i ba daw czym, gdzie pro wa dzo ne są in ter dy scy -
pli nar ne ba da nia. Wy ni ki ba dań po zwa la ją na do sko na le nie me tod go -
spo da ro wa nia la sem i okre śle nie do pusz czal nych gra nic in ge ren cji go -
spo dar czej w eko sys te my le śne. Są po nad to al ter na ty wą dla nad mier nie
prze cią żo nych ru chem tu ry stycz nym par ków na ro do wych, w któ rych tu -
ry sty ka od by wa się we dług ry go ry stycz nych, ści śle okre ślo nych za sad. 
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Czy za le sia nie kra ju ma swój plan?

Pod sta wą prac za le sie nio wych w Pol sce jest „Kra jo wy pro gram
zwięk sza nia le si sto ści”. Z ini cja ty wy i na zle ce nie Mi ni ster stwa Ochro -
ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa pro gram ten zo stał
opra co wa ny przez In sty tut Ba daw czy Le śnic twa i w 1995 r. za ak cep to -
wa ny do re ali za cji przez Ra dę Mi ni strów.

Czym jest plan urzą dze nia la su?

Jest pod sta wo wym do ku men tem w le śnic twie.
Plan urzą dze nia la su spo rzą dza się na 10 lat (w przy pad kach uza -

sad nio nych sta nem la sów, zwłasz cza wy stą pie niem szkód lub klęsk
ży wio ło wych, plan mo że obej mo wać okre sy krót sze; usta wa o la sach
nie prze wi du je pla nów dłuż szych niż 10-let nie) z uwzględ nie niem przy -
rod ni czych i eko no micz nych wa run ków go spo dar ki le śnej, jej ce lów
i za sad oraz spo so bów re ali za cji, okre ślo nych dla każ de go drze wo sta -
nu i urzą dza ne go obiek tu bez pomijania la sów ochron nych. Skła da się
m.in. z opi su la sów i grun tów prze zna czo nych do za le sie nia oraz z ana -
li zy go spo dar ki le śnej, okre śla za da nia do wy ko na nia, do ty czą ce
zwłasz cza ilo ści prze wi dzia ne go do po zy ska nia drew na, ale też za le -
sień i od no wień, pie lę gno wa nia i ochro ny la su, go spo dar ki ło wiec kiej,
in fra struk tu ry tech nicz nej. 

In te gral ną czę ścią pla nu urzą dze nia la su jest pro gram ochro ny przy -
ro dy.

Pla ny urzą dze nia la su spo rzą dza się dla la sów sta no wią cych wła -
sność Skar bu Pań stwa (z wy jąt kiem la sów wcho dzą cych w skład Za so -
bu Wła sno ści Rol nej Skar bu Pań stwa). Dla po zo sta łych la sów po wsta -
ją tzw. uprosz czo ne pla ny (dla la sów roz drob nio nych o po wierzch ni
do 10 ha za da nia okre śla się na pod sta wie in wen ta ry za cji sta nu la sów). 

Pla ny urzą dze nia
la su dla la sów sta no-
wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa oraz
uprosz czo ne pla ny
dla la sów wcho dzą -
cych w skład Za so bu
Wła sno ści Rol nej
Skar bu Pań stwa za-
twier dza Mi ni ster Śro-
do wi ska. Uprosz czo -
ne pla ny urzą dze nia
la su, po uzy ska niu
opi nii nad le śni cze -
go, za twier dza sta-
ro sta.
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Głów nym ce lem „Kra jo we go pro gra mu...” jest wzrost le si sto ści Pol -
ski do 30% w ro ku 2020 i 33% w 2050 r. i za pew nie nie opty mal ne go,
prze strzen no -cza so we go roz miesz cze nia za le sień. Pro gram usta la tak -
że prio ry te ty eko lo gicz ne i go spo dar cze oraz in stru men ty re ali za cyj ne.
Przy okre śla niu pre fe ren cji za le sie nio wych gmin przy ję to 12 kry te riów
pre fe ren cyj nych, głów nie śro do wi sko wych, oraz wy li czo no syn te tycz ne
wskaź ni ki pre fe ren cji za le sie nio wych gmin. Naj wię cej gmin o du żych
pre fe ren cjach za le sie nio wych wy stę pu je w dzie wię ciu wo je wódz twach:
lu bel skim, łódz kim, ku jaw sko -po mor skim, ma ło pol skim, ma zo wiec kim,
pod la skim, świę to krzy skim, war miń sko -ma zur skim i wiel ko pol skim.

W I eta pie re ali za cji „Kra jo we go pro gra mu...” (la ta 1995–2000) za -
le sio no łącz nie 111,3 tys. ha grun tów (prze wi dy wa no wy ko na nie za le sień
na 100 tys. ha). Na la ta 2001–2005 (II etap) pro gram za kła dał za le sie -
nie 120 tys. ha grun tów po rol nych i nie użyt ków. Za ło że nia zre ali zo wa -
no w 79% – za le sio no 95,3 tys. ha. Ko lej ny etap pro gra mu (2006–2010)
prze wi du je wy ko na nie za le sień na po wierzch ni 160 tys. ha – śred nio
na 32 tys. ha w cią gu ro ku. 
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Kie dy drze wa za czy na ją 
wy da wać na sio na?

Wiek, w któ rym drze wa za czy na ją kwit nąć i wy da wać na sio na, co jest
wa run kiem roz mna ża nia ge ne ra tyw ne go, jest róż ny dla po szcze gól nych
ga tun ków. Szyb ciej w na szych wa run kach za czy na ją ob ra dzać ga tun -
ki świa tło żąd ne, ta kie jak brzo zy, ol sze, mo drze wie, so sny, bo już w wie -
ku ok. 30 lat. Nie co póź niej roz po czy na ją owo co wa nie: grab, li py, je -
sion, klo ny – ok. 40. ro ku ży cia, wiąz – ok. 50., dąb – po 60 la tach,
ga tun ki cie nio zno śne – świerk, buk – po 60, jo dła – po 70 la tach. Nie -
któ re ga tun ki ob ra dza ją ob fi cie co ro ku lub co dwa la ta. Na le żą do nich:
osi ka, brzo zy, ol sze i wią zy. So sna zwy czaj na, mo drze wie i świerk owo -
cu ją już nie co rza dziej, co 3–5 lat. Naj rza dziej ob ra dza ją dę by, co 5–6
lat, i buk – co 6–8 lat.

Cie ka we, że w chłod niej -
szym kli ma cie drze wa ob ra -
dza ją rza dziej. Na przy kład
so sna zwy czaj na w środ ko wej
Fin lan dii wy da je ob fi ciej na-
sio na co 10–20 lat, a jesz cze
da lej na pół noc – raz na 100
lat (!). Po dob nie świerk, któ-
ry na przy kład w Nor we gii
owo cu je co dzie więć lat.

Na czę sto tli wość ob ra -
dza nia du ży wpływ ma ją wa-
run ki pa nu ją ce w drze wo sta -
nie – sil ne zwar cie ko ron
drzew nie sprzy ja kwit nie niu
i owo co wa niu. Po za tym ob-
fi cie kwit ną tyl ko drze wa naj-
wyż sze, któ rych ko ro ny gó ru -
ją nad in ny mi.

La ta ob fi te go ob ra dza -
nia na sion w drze wo sta nach
na zy wa ne są przez le śni ków
la ta mi na sien ny mi. Mię dzy
ni mi wy stę pu ją tzw. la ta głu -
che.
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70.
Za le sia nie, czy od na wia nie?

Pa trząc na no wy, tyl ko co po sa dzo ny las, kie dy mo że my mó wić o od -
no wie niu, a kie dy o za le sie niu?

Od na wia nie la su to za kła da nie no wych drze wo sta nów na miej scu
usu nię tych w to ku użyt ko wa nia, znisz czo nych przez klę ski ży wio ło we,
(po żar, wiatr, śnieg lub po wódź), przez szko dli we owa dy, grzy by pa to -
ge nicz ne, la wi ny itp. Mo że być na tu ral ne lub sztucz ne. Zwią za ne jest
z grun ta mi le śny mi przej ścio wo po zba wio ny mi drze wo sta nu, do cza su
od no wie nia.

W spo sób na tu ral ny las mo że się od na wiać sa mo rzut nie – sa mo sie -
wem lub z od ro śli po wsta ją cych z pni lub ko rze ni. Od no wie nie sztucz ne
po le ga na wy sie wie na sion lub wy sa dze niu sa dzo nek przez czło wie ka.

In ne zna cze nie ma sło wo „za le sia nie”. To rów nież za kła da nie no -
wych drze wo sta nów, ale tam, gdzie przed tem las nie wy stę po wał, naj -
czę ściej na nie użyt kach, te re nach zde gra do wa nych przez prze mysł, na
grun tach wy łą czo nych z użyt ko wa nia rol ni cze go itp. Za le sia nie mo że
się od by wać przez siew (rzad ko dziś w kra ju sto so wa ny) lub sa dze nie,
co wy ma ga – przy pierw szej me to dzie – zgro ma dze nia du żej ilo ści na -
sion, przy dru giej – wy ho do wa nia ty się cy sa dzo nek (np. 15 tys. sa dzo -
nek so sny na hek tar).
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Co to jest drze wo do bo ro we?

O drze wie do bo ro wym moż na by po wie dzieć, że jest drze wem eli tar -
nym, wy bra nym spo śród drzew od zna cza ją cych się naj lep szy mi ce cha -
mi ja ko ścio wy mi i przy ro sto wy mi, wy ko rzy sty wa nym do po zy ski wa nia
zra zów i pro duk cji szcze pów przy za kła da niu plan ta cji na sien nych oraz
do zbio ru na sion w ce lu wy ho do wa nia sa dzo nek do za kła da nia plan ta -
cyj nych upraw na sien nych. 

Drze wa do bo ro we wy -
bie ra ne są tyl ko w wy łą czo -
nych lub go spo dar czych
drze wo sta nach na sien -
nych. Po win ny speł niać kil -
ka kry te riów: mu szą do mi -
no wać pod wzglę dem
wy so ko ści i gru bo ści nad
po zo sta ły mi drze wa mi
z oto cze nia, mieć od po -
wied ni wiek, wy ka zy wać
ży wot ność i peł nię zdro wia,
czę sto i ob fi cie ob ra dzać
na sio na, cha rak te ry zo wać
się du ży mi przy ro sta mi pę -
dów, a przy tym re pre zen -
to wać po żą da ne wła ści wo -
ści tech nicz ne drew na. Aby
nie by ły ano ni mo we, ozna -
cza się je żół tą opa ską na
wy so ko ści 1,5 m oraz nu -
me rem po nad opa ską
i wpi su je do „Kra jo we go re je stru drzew do bo ro wych”. Drze wa ta kie nie
pod le ga ją wy rę bo wi.

Jak waż ny jest wy bór drze wa do bo ro we go, świad czyć mo że choć -
by obo wią zu ją cy w La sach Pań stwo wych prze pis, któ ry mó wi, że uznać
je mo że tyl ko spe cjal na ko mi sja z udzia łem przed sta wi cie la Za kła du
Na sien nic twa i Se lek cji IBL, na czel ni ka Wy dzia łu Za go spo da ro wa nia
La su RDLP, pra cow ni ka te go wy dzia łu, zaj mu ją ce go się se lek cją, oraz
co naj mniej za stęp cy nad le śni cze go.

Czym są drze wo sta ny na sien ne?

Są ele men tem se lek cji drzew le śnych, czy li wy bo ru po pu la cji i po szcze -
gól nych osob ni ków o ce chach po żą da nych z ho dow la ne go punk tu wi -
dze nia. Dzię ki uży ciu na sion z naj lep szych drze wo sta nów i drzew moż -
li we jest uzy ska nie koń co wej pro duk cji drew na więk szej aż o 30% niż
z na sion in ne go po cho dze nia, w do dat ku drew na lep szej ja ko ści.

Głów nym źró dłem na sion do pro duk cji sa dzo nek drzew do od no -
wień i za le sień są go spo dar cze drze wo sta ny na sien ne, ko rzyst nie wy -
róż nia ją ce się swo ją ja ko ścią ho dow la ną. Wy ma ga się od nich, aby by -
ły ro dzi me, w wie ku ręb nym lub bli sko ręb nym, cha rak te ry zo wa ły się
du żą pro duk cyj no ścią i bar dzo do brą ja ko ścią oraz skła da ły z drzew
w peł ni zdro wych. Słu żą po zy ski wa niu szy szek i na sion do za kła da nia
upraw go spo dar czych, a po nad to – po dob nie jak wy łą czo ne drze wo -
sta ny na sien ne – „do star cza ją” tzw. drzew do bo ro wych. Pod le ga ją wy -
rę bo wi zgod nie z pla nem cięć, ale tyl ko w la tach do bre go uro dza ju na -
sion.

Z ko lei za da niem wy łą czo nych drze wo sta nów na sien nych jest trwa -
łe za cho wa nie naj cen niej szych po pu la cji ro dzi mych ga tun ków drzew
leś nych – naj war to ściow szych eko ty pów, któ re w wy ni ku dłu go trwa łe go
do bo ru na tu ral ne go osią gnę ły naj wyż szy sto pień przy sto so wa nia do lo -
kal nych wa run ków. Drze wo sta ny wy łą czo ne są głów nym źró dłem na -
sion do za kła da nia tzw. upraw po chod nych, któ re w przy szło ści słu żyć
bę dą za kła da niu upraw go spo dar czych. Ze wzglę du na zna cze nie, wy -
łą czo ne są z cięć go spo dar czych.
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Co się prze cho wu je 
w le śnym ban ku ge nów?

Pla ców ką na uko wą, któ ra zaj mu je się gro ma dze niem za so bów ge no -
wych re pre zen tu ją cych wszyst kie drze wo sta ny na sien ne, drze wa do bo -
ro we i naj star sze drze wa w Pol sce (li czą ce po wy żej 200 lat), krze wy
i ro śli ny ru na gi ną cych i za gro żo nych bio ce noz ro ślin nych, a tak że mo -
ni to rin giem ja ko ści ma te ria łu roz mno że nio we go – jest Le śny Bank Ge -
nów Ko strzy ca na te re nie Nad le śnic twie Śnież ka. Obiekt usy tu owa no
u pod nó ża Kar ko no szy, pa sma gór skie go Su de tów Za chod nich, któ re
obok Gór Izer skich zo sta ło naj bar dziej do tknię te klę ską eko lo gicz ną na
prze ło mie lat 70. i 80. ubie głe go wie ku.

Bank ge nów po wstał w 1995 r. z ini cja ty wy La sów Pań stwo wych
i przy współ pra cy z In sty tu tem Den dro lo gii w Kór ni ku oraz In sty tu tem
Ba daw czym Le śnic twa w War sza wie. W ko mo rach chłod ni czych ban -
ku znaj du je się miej sce dla 20 ton na sion, któ re mo gą być prze trzy my -
wa ne w ni skiej tem pe ra tu rze kil ka dzie siąt lat, za cho wu jąc zdol ność kieł -
ko wa nia. Czę ści nie któ rych ga tun ków ro ślin są głę bo ko za mra ża ne
w cie kłym azo cie i na wet po ponad 200 la tach bę dą w sta nie pod jąć
we ge ta cję.

W Ko strzy cy zgro-
ma dzo no bli sko 4000
obiek tów, m.in. z 518
drze wo sta nów naj wyż -
szej war to ści ge ne tycz nej
i 2500 po je dyn czych, naj-
cen niej szych drzew.
Prze cho wu je się tu rów-
nież stra te gicz ne za pa sy
na sion waż nych go spo -
dar czo ga tun ków drzew
le śnych na bie żą ce po-
trze by go spo dar ki le ś-
nej.

Na wzór Le śne go
Ban ku Ge nów Ko strzy ca
w in nych czę ściach kra-
ju po wsta ło kil ka re gio -
nal nych ban ków ge nów.
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Skąd po cho dzą na sio na 
do od no wień i za le sień?

Każ de go ro ku La sy Pań stwo we od na wia ją i za le sia ją dzie siąt ki ty się cy
hek ta rów grun tów (ok. 50 tys. ha w ro ku 2006). Do te go ce lu po trzeb ne
są set ki mi lio nów sa dzo nek, któ rych wy pro du ko wa nie wy ma ga ze bra nia
jesz cze więk szej ilo ści na sion i od po wied nie go ich przy go to wa nia.

83

Na sio na zbie ra się al bo przed ich cał ko wi tym doj rze niem (brzo za,
wiąz, jo dła, to po la), al bo tuż przed opad nię ciem (je sion, klon, grab,
świerk, so sna, mo drzew, ol sza, ro bi nia), al bo po opad nię ciu (dąb, buk,
orzech, kasz ta no wiec). Do zbio ru na sion z drzew sto ją cych (moż li wy jest
też zbiór z drzew ścię tych) uży wa się dra bin, sa mo jezd nych pod no śni -
ków lub tech nik wspi nacz ko wych. Świe żo ze bra ne na sio na, owo ce
z drzew li ścia stych i szysz ki są z re gu ły bar dzo wil got ne, przed dal szym
przy sto so wy wa niem do sie wu wy ma ga ją więc wstęp ne go prze su sze nia.

Na sio na drzew igla stych mu szą być wy do by te z szy szek. Od by wa
się to w wy łusz czar niach, w spe cjal nych urzą dze niach zwa nych wy łusz -
czar ka mi. Po oczysz cze niu są su szo ne, umiesz cza ne w her me tycz nych
po jem ni kach i prze ka zy wa ne do chłod ni.

Na sio na drzew li ścia stych – w za leż no ści od te go, czy znaj du ją się
w owo cach su chych, mię si stych czy są lu zem – wy ma ga ją róż nych tech -
nik wy do by wa nia i czysz cze nia. Tak sa mo jak na sio na drzew igla stych,
mu szą być po tem wy su szo ne, po dob nie za pa ko wa ne i umiesz czo ne
w chłod ni.
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Szkół ki le śne z kla są?

Szkó łek le śnych w La sach Pań stwo wych jest ok. 900, zaj mu ją bli sko
2,9 tys. ha i pro du ku ją w su mie pra wie mi liard (!) sa dzo nek drzew
rocznie, w tym po nad po ło wę ga tun ków li ścia stych (53%), oraz pra wie
13 mln sa dzo nek krze wów. Pra wie wszyst kie, z wy jąt kiem czte rech, są
szkół ka mi kla sycz ny mi – otwar ty mi lub po do ka po wy mi. Owe czte ry
(w Ko strzy cy – Nad le śnic two Śnież ka, w Nę dzy – Nad le śnic two Ru dy
Ra ci bor skie, w Skier dach – Nad le śnic two Ja błon na, w Ko lo nii – Nad leś -
nic two Ole szy ce) – to szkół ki kon te ne ro we, eli ta wśród szkó łek le śnych,
praw dzi we „szkół ki le śne z kla są”, pro du ku ją ce sa dzon ki z za kry tym
sys te mem ko rze nio wym, sztucz nie mi ko ry zo wa ne (po nad 10 mln w ro -
ku 2007).

Pro ces tech no lo gicz ny w szkół ce kon te ne ro wej roz po czy na się od
wy sie wu na sion do wy peł nio nych sub stra tem ka set (kon te ne rów) za po -
mo cą au to ma tycz nej li nii sie wu. Przez pierw sze sześć ty go dni ka se ty
znaj du ją się w tu ne lach fo lio wych z kon tro lo wa ny mi wa run ka mi ter micz -
no -wil got no ścio wy mi. Tu na stę pu je kieł ko wa nie i szyb ki wzrost sie wek,
któ re są na stęp nie prze no szo ne na otwar tą prze strzeń, gdzie da lej ro -
sną pod le wa ne i na wo żo ne. Sa dzon ki ga tun ków li ścia stych ho do wa ne
są w cy klu rocz nym, a igla stych – w rocz nym lub pół to ra rocz nym. 

Sa dzon ki z za kry tym sys te mem ko rze nio wym za pew nia ją bar dzo
wy so ką udat ność za kła da nych upraw – 90–98%. Nie wąt pli wą ich za le -
tą jest tak że i to, że są mi ko ry zo wa ne oraz da ją moż li wość wy ko ny wa -
nia na sa dzeń przez ca ły okres we ge ta cyj ny. Prze zna cza się je do za -
le sień i od no wień w wa run kach naj trud niej szych. To wła śnie w du żej
mie rze dzię ki za sto so wa niu sa dzo nek kon te ne ro wych po wio dła się wiel -
ka ope ra cja przy wra ca nia do ży cia te re nów, któ re pa dły ofia rą klę ski
eko lo gicz nej w Su de tach i po ża ru w Ru dach Ra ci bor skich.
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Jak du żo drzew mo że ro snąć w le sie?

Za le ży to od wie lu czyn ni ków, przede wszyst kim od ga tun ku drzew wy -
stę pu ją cych w drze wo sta nie, od ich wie ku i po cho dze nia.

W upra wie le śnej sa dzi się w prze li cze niu na je den hek tar sto sun -
ko wo du żo sa dzo nek, np. so sny – 15 tys., dę bu – 12 tys., bu ka – 10 tys.,
in nych ga tun ków li ścia stych – po 6 tys. Przy od na wia niu sa mo siew nym
ilo ści te mo gą być wie lo krot nie więk sze, wprost astro no micz ne. Do wie -
ku doj rza łe go (100–160 lat) do ży wa jed nak w drze wo sta nie nie wiel e
drzew, za le d wie kil ka set, po zo sta łe stop nio wo ob umie ra ją, nie wy trzy -
mu jąc kon ku ren cji o światło, wodę i substancje pokar mo we. 

W la sach z od no wie nia na tu ral ne go naj więk sze zmia ny ilo ścio we
za cho dzą wśród mło dych drze wek w wie ku do 10 lat – ob umie ra
ich 85%. Po stu la tach ro śnie już tyl ko 450 drzew, czy li za le d wie 4%
sta nu po cząt ko we go. Po dob ne pro ce sy za cho dzą w upra wach sztucz -
ne go po cho dze nia – liczba drzew do ży wa ją cych wie ku doj rza łe go nie
prze kra cza kil ku pro cent. Z 15 tys. sa dzo nek na po cząt ku upra wy so -
sno wej, po 20 la tach jest ich już tyl ko 5 tys., po 50 la tach – 3 tys.,
a w drze wo sta nie doj rza łym – ok. 400, czy li 3% sta nu wyj ścio we go.

Oto jak wal ka o byt se lek cjo nu je i fa wo ry zu je w spo sób na tu ral ny
osob ni ki, któ re wy ka zu ją naj lep sze przy sto so wa nie do wa run ków śro do -
wi ska.
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Czy las wy ma ga pie lę gno wa nia?

My lił by się ten, kto uwa żał by, że pra ce pie lę gna cyj ne w le sie są nie po -
trzeb ne. W koń cu – jak się nie słusz nie nam wy da je – las ro śnie sam,
bez po mo cy czło wie ka. Tym cza sem praw da jest in na. Co wię cej, po ję -
cie „pie lę gno wa nie la su” obej mu je nie tyl ko sam drze wo stan, lecz tak -
że ca łość bio ce no zy oraz sie dli sko. Ma więc zna cze nie du żo szer sze niż
by śmy się te go spo dzie wa li.

Pra ce pie lę gna cyj ne
w le sie spro wa dza ją się do
czyn no ści go spo dar czych
zwią za nych ze spulch nia -
niem gle by, nisz cze niem
chwa stów, pro wa dze niem
cięć pie lę gna cyj nych, wy -
ko ny wa nych przez ca ły
okres ży cia drze wo sta nu,
wpro wa dza niem pod szy tu
oraz po pra wia niem for my
drzew.

Nisz cze nie chwa stów
ma na ce lu usu nię cie kon-
ku ren cji dla upra wia nych
drzew. Ce lem cięć pie lę g -
na cyj nych jest uzy ska nie
pra wi dło we go wzro stu i roz -

wo ju drze wo sta nu, a tym sa mym osią gnię cie szyb szej i ja ko ścio wo lep-
szej pro duk cji drew na, m.in. po przez usu wa nie lub ha mo wa nie wzro stu
tzw. drzew wa dli wych i szko dli wych dla oto cze nia oraz usu wa nie nad-
mia ru drzew. Wresz cie wpro wa dza nie pod szy tu po lep sza wa run ki
wzro stu i roz wo ju drze wo sta nu.

Cha rak ter prac pie lę gna cyj nych za le ży od okre su ży cia drze wo sta -
nu. W fa zie upra wy pro wa dzi się nisz cze nie chwa stów, czysz cze nia
wcze sne, po pra wia nie for my drze wek; w fa zie młod ni ka – czysz cze nia
póź ne; w okre sie doj rze wa nia drze wo sta nu (fa za tycz ko wi ny i drą go wi -
ny) – trze bie że wcze sne; w fa zie doj rza ło ści – trze bie że póź ne.

Nie za leż nie od cięć pie lę gna cyj nych, w drze wo sta nach wy ko nu je
się w mia rę po trze by cię cia sa ni tar ne lub przy god ne.
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78.
Ja kie go ro dza ju nie szczę ścia 
na wie dza ją pol skie la sy?

Na śro do wi sko le śne od dzia łu je wie le ne ga tyw nych czyn ni ków, okre -
śla nych ja ko bio tycz ne, abio tycz ne bądź an tro po ge nicz ne, któ re ma ją
nie ko rzyst ny wpływ na la sy. Nie któ re z nich wy wo łu ją nawet praw dzi we
ka ta stro fy, na zy wa ne klę ska mi eko lo gicz ny mi.

Za gro że nia po wo do wa ne przez czyn ni ki bio tycz ne (ele men ty przy -
ro dy oży wio nej) zwią za ne są naj czę ściej z ma so wy mi po ja wa mi (gra da -
cja mi) szkod ni ków owa dzich oraz grzy bo wych cho rób in fek cyj nych. Na
tym tle mniej sze zna cze nie ma nad mier ne wy stę po wa nie ro śli no żer -
nych ssa ków – zwie rzy ny le śnej i gry zo ni.

Czyn ni ki abio tycz ne (nie oży wio ne) to przede wszyst kim hu ra ga no we
wia try, ob fi te opa dy śnie gu i sza dzi, za kłó ce nia sto sun ków wod nych z po -
wo du np. dłu go trwa łych opa dów desz czu i póź no wio sen ne przy mroz ki.
W wy ni ku ich od dzia ły wa nia po wsta ją w la sach wia tro ło my, śnie go ło my,
oki ście, szko dy w upra wach le śnych i – spo ra dycz nie – po wo dzie.

Wresz cie czyn ni ka mi an tro po ge nicz ny mi (wy wo ła ny mi przez czło -
wie ka lub przy je go współ udzia le) są naj czę ściej po ża ry la su, za nie -
czysz cze nia po wie trza at mos fe rycz ne go i wód, nie wła ści wa go spo dar -
ka le śna oraz szkod nic two le śne.

Od dzia ły wa nie wszyst kich tych czyn ni ków na las ma naj czę ściej
cha rak ter bar dzo zło żo ny, czę sto ce chu je je tzw. sy ner gizm, czy li współ -
dzia ła nie kil ku czyn ni ków, da ją ce efekt sil niej szy niż su ma efek tów od -
dzia ły wa nia po je dyn czych czyn ni ków.
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Ja kie są przy czy ny 
gra da cji owa dów?

Wie le ga tun ków szko dli wych owa dów wy ka zu je ten den cję do ma so -
wych po ja wów, na zy wa nych gra da cja mi. Przy kła dem ta kie go zja wi ska,
wie lo krot nie opi sy wa ne go w li te ra tu rze, jest wspo mnia na wcze śniej gra -
da cja brud ni cy mnisz ki na prze ło mie lat 70. i 80. ubie głe go wie ku. 

Gra da cja roz wi ja się stop -
nio wo przez kil ka, na wet kil ka -
na ście lat, i skła da się z dwu
głów nych faz: wstę pu ją cej (na -
ra sta nia) i zstę pu ją cej (za ni ku).
Naj więk sze za gęsz cze nie po -
pu la cji szko dli we go owa da wy -
stę pu je pod ko niec fa zy pierw -
szej i na po cząt ku dru giej,
w sta dium kul mi na cji, czy li
śmier tel ne go za gro że nia drze -
wo sta nów. 

Gra da cja roz po czy na się
w tzw. ogni skach gra da cyj -
nych. Są to drze wo sta ny cha -
rak te ry zu ją ce się ko rzyst ny mi
wa run ka mi do wy stą pie nia ma -
so wych po ja wów szko dli wych
ga tun ków i naj słab szym opo -
rem śro do wi sko wym, np. jed no ga tun ko we drze wo sta ny na ubo gich sie -
dli skach. Roz wój gra da cji w tych miej scach wy prze dza o rok lub dwa
ma so wy po jaw owa dów w są sied nich drze wo sta nach. 

Ja kie są jed nak przy czy ny gra da cji? 
Po wsta ło na ten te mat wie le teo rii. Teo ria pa so żyt nic twa tłu ma czy -

ła zja wi sko na ru sze niem rów no wa gi mię dzy po pu la cją owa dów a ich
pa so ży ta mi. Teo ria bio ce no tycz na zwra ca ła uwa gę na ro lę ca łe go ze -
spo łu od dzia łu ją cych na sie bie czyn ni ków – pta ków, dra pież ców, pa so -
ży tów. Teo ria kli ma tycz na wi dzia ła przy czy nę w spe cy ficz nym ukła dzie
czyn ni ków kli ma tycz nych. Z ko lei teo ria plam sło necz nych (i ta ka też
by ła) przy pi sy wa ła de cy du ją cy wpływ Słoń cu. Wie lu ba da czy wy ra ża
też po gląd, że bez po śred nią przy czy ną gra da cji owa dów jest nie za do -
wa lają cy stan fi zjo lo gicz ny ich ro ślin ży wi ciel skich. 
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80.
Czy szkod nik 
za wsze jest szkod ni kiem?

Ża den z or ga ni zmów zwie rzę cych nie ro dzi się szkod ni kiem. Wszyst kie,
aby funk cjo no wać, mu szą żyć kosz tem in nych or ga ni zmów. Po ję cie
szkod ni ka, już na po cząt ku swo jej dzia łal no ści go spo dar czej, stwo rzył
czło wiek w ce lu okre śle nia tym sło wem or ga ni zmów, któ re mu w tym
prze szka dza ją, wy rzą dza ją szko dy w upra wach ro ślin, m.in. drzew
i krze wów, lub w zbio rach pło dów, w pro duk tach spo żyw czych, wy ro -
bach z drew na itd. Owad jest szkod ni kiem, czy li szko dli wym owa dem,
tyl ko w sy tu acji, kie dy z je go po wo du po wsta ją wy mier ne stra ty eko no -
micz ne bądź śro do wi sko we.

Owa dy, któ re czło wiek uznał za go spo dar czo szko dli we, po dzie lo -
no da lej na: 
� pier wot ne, czy li li ścio żer ne (fo lio fa gi), za sie dla ją ce drze wa zdro we

lub po zor nie zdro we; 
� wtór ne, czy li ły ko żer ne i mia zgo żer ne (kam bio fa gi), ata ku ją ce drze -

wa osła bio ne i scho ro wa ne; 
� tech nicz ne, czy li drze wo żer ne (ksy lo fa gi).

Są one spraw ca mi więk szo ści szkód w drze wo sta nach, zwłasz cza
gdy wy stę pu ją ma so wo w po sta ci tzw. gra da cji (pod czas naj więk szej,
w la tach 1978–1983, brud ni ca mnisz ka za ata ko wa ła aż 6 mln ha pol skich
la sów). Szko dli we owa dy mo gą wów czas za gra żać na wet trwa ło ści la su.
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82.
Brud ni ca mnisz ka – naj groź niej szy
szkod nik pier wot ny? 

Bez wąt pie nia. Brud ni ca mnisz ka (Ly man tria mo na cha), wy stę pu ją ca
w drze wo sta nach igla stych, rza dziej li ścia stych, na ob sza rach ni zin nych
(zna na też z te re nów gór skich, gdzie w prze szło ści po tra fi ła wy rzą dzać
du że szko dy), swo ją złą sła wę za wdzię cza naj więk szej w hi sto rii pol -
skich la sów gra da cji, któ ra w la tach 1978–1983 ob ję ła bli sko 6 mln ha
drze wo sta nów (w ro ku 1982 che micz nym za bie gom ra tow ni czym pod -
da no ok. 2,3 mln ha la sów).

Mo tyl brud ni cy
mnisz ki, o roz pię -
to ści skrzy deł 45–
55 mm, po ja wia
się na prze ło mie
lip ca i sierp nia.
Sa mi ca po za płod -
nie niu przy stę pu je
do skła da nia jaj
(150–250) – głę -
bo ko w szcze li -
nach, pod ko rą
strzał drzew. Za -

raz po tem gi nie, po dob nie jak jej part ne rzy. Po ośmiu mie sią cach, na
prze ło mie kwiet nia i ma ja, po ja wia ją się gą sie ni ce. Po cząt ko wo prze -
by wa ją na ko rze, przy zło żu, w tzw. lu ster kach, a na stęp nie wę dru ją
w stro nę ko ro ny, by że ro wać naj pierw na mło dych igłach, a póź niej na
star szym igli wiu, na wet na ko rze pę dów. U ga tun ków li ścia stych naj -
czę ściej wy ja da ne są li ście przy ich na sa dzie.

W czerw cu i lip cu wy ro śnię te gą sie ni ce prze po czwar cza ją się. Po 2–
3 ty go dniach na stę pu je wy lęg mo ty li, któ ry za po cząt ko wu je no wą ge ne -
ra cję. 

Uszko dze nia igli wia, pącz ków i mło dych pę dów przez brud ni cę
mnisz kę w wie lu wy pad kach przy czy nia ją się do za mie ra nia ca łych
drze wo sta nów, ata ko wa nych przez szkod ni ki wtór ne. Owad jest naj -
groź niej szy dla świer ka i jo dły, któ re – w wy pad ku uszko dze nia w stop -
niu sil nym – za wsze za mie ra ją. W la tach 1997–2006 gra da cja brud ni -
cy mnisz ki wy stą pi ła na 1487 tys. ha, co wy ma ga ło prze pro wa dze nia
za bie gów ra tow ni czych na po wierzch ni 363 tys. ha.

Kto wpa da w pu łap ki fe ro mo no we?

Fe ro mo ny to sub stan cje na tu ral ne wy twa rza ne w spe cjal nych gru czo -
łach zwie rząt, dzia ła ją ce za pa cho wo lub sma ko wo na osob ni ki płci prze -
ciw nej. Dzię ki fe ro mo nom sam ce i sa mi ce ła two od szu ku ją się w okre -
sie roz ro du – po pro stu fe ro mo ny sa mic przy wa bia ją sam ce swe go
ga tun ku.

Tę „sła bość” do za pa chu part ner ki wy ko rzy sta li le śni cy, kon stru ując
pu łap ki fe ro mo no we na szkod ni ki owa dzie, zwłasz cza na sam ce. Zwa -
bio ne za pa chem syn te tycz nie wy two rzo ne go fe ro mo nu, wpa da ją do pu -
łap ki, to piąc się w na czy niu z pły nem kon ser wu ją cym. W ten spo sób
zmniej sza się licz ba sam ców, co po wo du je, że znacz na część sa mic
nie mo że zło żyć za płod nio nych jaj. 

W za leż no ści od ga tun ku sto su je się róż ne ty py pu ła pek fe ro mo no -
wych (seg men to we, ekra no we, ru ro we, lej ko we). Umoż li wia ją one odło -
wy owa dów w naj od po -
wied niej szym cza sie
(np. już na po cząt ku
se zo nu wy stę po wa nia),
co po zwa la na ich
zwal cza nie jesz cze
przed okre sem roz rod -
czym i in ten syw nym
że ro wa niem. Du żą za -
le tą te go ty pu pu ła pek
jest to, że nie za tru wa -
ją śro do wi ska przy rod -
ni cze go oraz nie wy wo -
łu ją u owa dów efek tu
od por no ści.

Pu łap ki fe ro mo no -
we speł nia ją też ro lę
pro gno stycz ną – po ilo -
ści zła pa nych szkod ni -
ków le śni cy są w sta nie
okre ślić ter min rój ki
owa dów oraz sto pień
za gro że nia la su.
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Na ko go le śni cy wy sta wia ją 
drze wa pu łap ko we?

W ochro nie la su przed szko dli wy mi owa da mi le śni cy od daw na zwra ca -
ją się w stro nę naj bar dziej wy szu ka nych, a jed no cze śnie naj prost szych
me tod. Do ta kich bez wąt pie nia na le żą drze wa pu łap ko we – pod stęp -
na me to da na kam bio fa gi, czy li szkod ni ki wtór ne że ru ją ce pod ko rą
i w ły ku drzew.

Sto so wa ne są
dwa ro dza je drzew
pu łap ko wych – sto -
ją ce i le żą ce. Za da-
niem za rów no jed-
nych, jak i dru gich
jest przy cią gnię cie
do sie bie szko dli -
wych owa dów i za -
chę ce nie do za sie -
dle nia drzew (leżą -
ce drze wa pu łap -
ko we słu żą do dat -
ko wo do oce ny na-
si le nia wy stę po wa -
nia szkod ni ków).
Kie dy to się sta nie,
drze wa są ści na ne,
usu wa ne i ko ro wa -
ne, co jest rów no -
znacz ne ze znisz-
cze niem szkod ni -
ków. Aby jed nak sto ją ce drze wa, któ re ma ją być pu łap ka mi na owa dy,
by ły dla nich atrak cyj ne, mu szą mieć przed tem – wo kół krót kie go od cin-
ka od ziom ka – zdję tą ko rę i ły ko. Sta ją się przez to, ja ko drze wa osła -
bio ne, obiek tem wzmo żo ne go za in te re so wa nia szcze gól nie owa dów nie-
chęt nie za sie dla ją cych pu łap ki le żą ce, np. wy stę pu ją ce go na świer ku kor-
ni ka zro sło zęb ne go.

Sku tecz ność pu ła pek moż na zwięk szyć przez za in sta lo wa nie na
nich do zow ni ków fe ro mo no wych, któ re jesz cze bar dziej przy cią gać bę -
dą ku drze wu ocze ki wa ne ga tun ki szko dli wych owa dów.

Kor nik dru karz – naj groź niej szy
szkod nik wtór ny?

Naj groź niej szy dla świer ka, wręcz za bój czy. 
Kor nik dru karz (Ips ty po gra phus), chrząszcz dłu go ści 4–6 mm, że -

ru je na świer ku, ale też – rza dziej – na so śnie, mo drze wiu i jo dle, pod
grub szą ko rą. Roi się w kwiet niu i ma ju oraz w lip cu i sierp niu (tzw. rój -
ki sio strza ne od by wa w czerw cu, cza sa mi we wrze śniu). Zi mu je we
wszyst kich sta diach roz wo jo wych, prócz ja ja.

Kor nik dru karz za kła da że ro wi ska od od ziom ka po dol ną część ko -
ro ny świer ka al bo wy żej. Ata ku je drze wa osła bio ne przez szkod ni ki pier -
wot ne, opa no wa ne przez opień ki, hu bę ko rze nio wą, uszko dzo ne przez
wiatr, okiść czy po żar. W cza sie gra da cji nie oszczę dza też drzew zdro -
wych, sta jąc się szkod ni kiem… pier wot nym. Jest szcze gól nie groź ny
dla ma ło od por nych, sztucz nych mo no kul tur świer ko wych.

Opa no wa ne przez szkod ni ka świer ki ła two moż na roz po znać po tro -
cin kach wy sy pu ją cych się z otwo rów wy gry za nych przez chrząsz cze

(tzw. drze wa tro cin ko we).
Gro ma dzą się one wo kół
szyi ko rze nio wej i są cha -
rak te ry stycz ne dla drzew
po waż nie za gro żo nych
przez owa da.

Naj więk sze za gro że -
nie drze wo sta nów ze
stro ny kor ni ka dru ka rza
wy stę pu je w gó rach i na
po gó rzu, a to ze wzglę du
na du że wy wa ły (sil ny
wiatr) i jesz cze więk sze
śnie go ło my (ob fi te opa dy
śnie gu), oraz na pół no cy
kra ju, na Ma zu rach i Po -
mo rzu, gdzie po dob ne
zja wi ska są tyl ko nie co
mniej sze, a do dat ko wo
świer czy ny osła bio ne są
przez wa ha nia po zio mu
wód grun to wych.
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Czy ist nie je na tu ral na me to da 
ochro ny la su?

Ta ką me to dą, naj bar dziej na tu ral ną, a przy tym nie wy wo łu ją cą żad -
nych ne ga tyw nych skut ków dla la su, jest me to da na zy wa na przez le śni -
ków ogni sko wo -kom plek so wą. Spro wa dza się ona do mak sy mal ne go
wy ko rzy sta nia ży wych or ga ni zmów do re gu la cji li czeb no ści szko dli wych
owa dów w la sach za go spo da ro wa nych – zwłasz cza ubo gich la sach mo -
no li tycz nych, so sno wych – po przez po pra wę wa run ków by to wa nia tych
pierw szych. In ny mi sło wy, w me to dzie tej cho dzi o pod nie sie nie bio lo -
gicz nej od por no ści drze wo sta nów w wy ni ku za gęsz cze nia po pu la cji or -
ga ni zmów po ży tecz nych (z punk tu wi dze nia go spo dar ki czło wie ka), 
np. fau ny owa do żer nej: pta ków, owa dów, pa ją ków, nie to pe rzy itp. Jak
waż ne ma ona zna cze nie dla wzbo ga ce nia róż no rod no ści bio lo gicz nej,
nie trze ba chy ba wy ja śniać.

Na me to dę ogni sko wo -kom plek so wą skła da się sze reg dzia łań,
m.in. za kła da nie re miz, wpro wa dza nie pod szy tów i ochro na po ży tecz -
nej fau ny, zwłasz cza pta ków, nie to pe rzy i mró wek (po le ga to głów nie
na wy wie sza niu skrzy nek lę go wych, wy kła da niu sto sów chru stu – miej -
sca schro nie nia drob nych gry zo ni i sta wo no gów, ko lo ni za cji mró wek,
czy li za kła da nia ich no wych ko lo nii).

W do bie po stę pu ją cej w Pol sce eko lo gi za cji go spo dar ki le śnej i po -
trze by ochro ny róż no rod no ści bio lo gicz nej w eko sys te mach le śnych me -
to da ogni sko wo -kom plek so wa ma przed so bą za gwa ran to wa ną przy -
szłość.

Na czym po le ga ją 
me to dy bio lo gicz ne ochro ny la su?

To nic in ne go, jak wy ko rzy sta nie ży wych or ga ni zmów lub pro duk tów ich
prze mia ny ma te rii do ogra ni cza nia szkód wy rzą dza nych przez in ne or -
ga ni zmy – naj czę ściej do zmniej sza nia li czeb no ści po pu la cji ga tun ków
szko dli wych, wy stę pu ją cych zbyt licz nie. Ich na tu ral ny mi wro ga mi są
licz ne wi ru sy, ri ket sje, bak te rie, grzy by, pier wot nia ki i ni cie nie. 

Przy kła dem nie chaj bę dzie bak te ria Ba cil lus thu rin gien sis, sze ro ko
roz po wszech nio na w świe cie owa dów, zwłasz cza w gą sie ni cach mo ty -
li. Wy twa rza jąc krysz ta ły biał ko we, po wo du je per fo ra cję prze wo du po -
kar mo we go gą sie nic, co pro wa dzi do ich za mie ra nia. Na pro duk tach
prze mia ny ma te rii jed ne go ze szcze pów tej bak te rii (kur sta ki) opar te są
bio pre pa ra ty wy ko rzy sty wa ne w Pol sce do zwal cza nia ta kich szkod ni -
ków, jak np. brud ni ca mnisz ka, brud ni ca nie par ka, bar czat ka so snów -
ka, strzy go nia cho inów ka czy po proch ce ty niak.

Bio lo gicz ne me to dy ochro ny la su co raz czę ściej się ga ją po wi ru sy
wy wo łu ją ce u owa dów cho ro by zwa ne wi ro za mi. Po nie waż wi ru sy są
pa to ge na mi ata ku ją cy mi kon kret ne gru py ży wi cie li, prze to opar te na
nich bio in sek ty cy dy cha rak te ry zu ją się du żą se lek tyw no ścią. Z ich po -
mo cą zwal cza ne są m.in. zwój ka so snó wecz ka i bo recz nik ru dy.

Do nisz cze nia szko dli wych owa dów mo gą być też wy ko rzy sty wa ne
bio pre pa ra ty opar te na za rod ni kach pew nych grzy bów, np. Be au ve ria
bas sia na.

Me to dy bio lo gicz ne uwa ża się za bez piecz ne dla śro do wi ska.
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Jak wiel ka jest ro la pta ków 
w ochro nie la su?

Pta ki owa do żer ne, pe ne tru ją ce w po szu ki wa niu po kar mu ca łe drze wa
– od szyi ko rze nio wej aż po wierz choł ki ko ron – są nie zwy kle żar łocz -
ne, dzię ki cze mu mo gą być jed nym z waż niej szych czyn ni ków ogra ni -
cza ją cych roz ród szkod ni ków le śnych. Nie ma w tym żad nej prze sa dy.
Nisz czą więk szo ść szko dli wych owa dów we wszyst kich sta diach roz -
wo jo wych. 

Na gą sie ni -
ce po lu ją ku kuł -
ki i szpa ki, si ko -
ry, wil gi i wro ny.
Ma ją w tym
swój udział tak -
że sój ki, dzię-
cioł du ży i zię ba,
na wet my szo -
łów, któ ry nie
po gar dza gą sie-
ni ca mi przed -
zim ków.

Naj  wię cej
wro gów ma ją
jed nak po czwar-
ki szko dli wych
owa dów le śnych. Na przy kład po czwar ki brud ni cy mnisz ki wy dzio by -
wa ne są z oprzę dów przez droz dy, kra ski, si ko ry, wil gi, wro ny, gaw ro ny
i kaw ki, szpa ki i dzię cio ły. 

Ko ko ny bo recz ni ków są obiek tem za in te re so wa nia m.in. dzię cio łów,
si kor, ko wa li ka i sój ki. Na mo ty le po lu ją: le lek, ja skół ki i szpa ki.

Pta ki owa do żer ne ma ją du ży wpływ na roz rze dze nie po pu la cji chra -
bąsz czo wa tych. Ich owa dy do sko na łe ło wio ne są wie czo rem m.in. przez
lel ka i so wy, a w dzień – rów nież przez ko sy, si ko ry, zię by, droz dy, dud -
ki i dzię cio ły, a tak że kaw ki, któ re wio sną du ży mi sta da mi osia da ją na
drze wach, oczysz cza jąc je do kład nie z chra bąsz czy.

Pta ki nie są w sta nie, co praw da, zli kwi do wać za awan so wa nej gra -
da cji obej mu ją cej du że prze strze nie, mo gą na to miast ogra ni czyć roz -
mia ry klę ski, a na wet jej za po biec.
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89.88.
Czy wśród owa dów 
są sprzy mie rzeń cy le śni ków?

Ta kich owa dów jest bar dzo wie le. Na le żą do nich przede wszyst kim ga -
tun ki pa so żyt ni cze, ata ku ją ce szkod ni ki w róż nych sta diach roz wo jo -
wych – ja ja, gą sie ni cy, po czwar ki i owa da do sko na łe go. Wy wo dzą się
z kil ku ro dzin: ble skot ko wa tych (Chal ci di dae), ty bel ko wa tych (Proc to -
tru pi dae), gą sie nicz ni ko wa tych (Ich neu mo ni dae), mę czel ko wa tych (Bra -
co ni dae), rą czy co wa tych (Ta chi ni dae) i ścier wi co wa tych (Sar co pha gi -
dae). Na przy kład na strzy go ni cho inów ce pa so ży tu je aż ok. 150
ga tun ków ta kich owa dów, na brud ni cy mnisz ce – po nad 100, na bar -
czat ce so snów ce – 70, na zwój ce zie lo necz ce – ok. 70, a na po pro chu
ce ty nia ku – bli sko 50. Pa so ży tu ją ce en to mo fa gi naj czę ściej skła da ją ja -
ja do wnę trza przy szłe go ży wi cie la lub w je go po bli żu.

Waż ną ro lę w ogra ni cza niu li czeb no ści szko dli wych owa dów w la -
sach speł nia ją też owa dy dra pież ne, na le żą ce do wie lu ro dzin, zwłasz -
cza bie ga czo wa te (Ca ra bi dae), wiel błąd ko wa te (Ra phi dii dae), tar czów -
ko wa te (Pan ta to mi dae), mrów ko wa te (For mi ci dae) i bie dron ko wa te
(Coc ci ne li dae). 

Spo śród wszyst-
kich owa dzich dra-
pież ców naj więk sze
zna cze nie z punk tu
wi dze nia ochro ny la -
su ma ją mrów ki,
zwłasz cza mrów ka
rud ni ca (For mi ca ru -
fa) i mrów ka ćma wa
(For mi ca po lyc te na).
Pe ne tru ja one w po -
szu ki wa niu po kar -
mu ko ro ny so sen
i chęt nie ata ku ją gą -
sie ni ce fo lio fa gów,
naj czę ściej tych, któ-
re wy stę pu ją w nad -
mia rze, skutecznie
ograniczając ich li-
czebność.
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Czy ro la ssa ków jest tak sa mo du ża
jak pta ków?

Mo że nie tak wiel ka, ale z pew no ścią zna czą ca.
Jed nym z naj więk szych wro gów szko dli wych owa dów jest dzik.

Prze oru jąc ściół kę le śną, nisz czy m.in. po czwar ki strzy go ni, po pro cha,
za wi sa ka, ko ko ny bo recz ni ków, gą sie ni ce bar czat ki, lar wy osnui i pę dra -
ki chra bąsz czy. Buch tu je też w po bli żu la su na tzw. pę dra czy skach, na
grun tach po rol nych, nie użyt kach, łą kach i pa stwi skach, ujaw nia jąc ogni -
ska nie bez pie czeń stwa i sy gna li zu jąc o zbli ża ją cym się ma so wym po -
ja wie szkod ni ka.

In ny mi ssa ka mi, któ re nisz czą w gle bie po czwar ki i lar wy szko dli -
wych owa dów le śnych, są: bor suk, lis, ku na, jeż, tchórz, ła si ca, kret
i drob ne gry zo nie.

Waż na i wy jąt ko wa ro la w wal ce ze szkod ni ka mi owa dzi mi przy pa -
da nie to pe rzom, któ re zja da ją wiel kie ilo ści owa dów ło wio nych w lo cie
o zmierz chu i w no cy w stre fie ko ron drzew. Nisz czą wte dy głów nie owa -
dy od by wa ją ce rój kę: mo ty le brud ni cy mnisz ki, brud ni cy nie par ki, strzy -
go ni cho inów ki, szczo tecz ni cy sza raw ki, biał ki wierz bów ki, owa dy do -
sko na łe chra bąsz czo wa tych. Nie to pe rza mi le śny mi są m.in.: bo ro wiec
wiel ki, no cek wą sa tek, kar lik ma ło uszek, ga cek wiel ko uch i bo ro wia czek.

Nie ste ty, li czeb ność nie to pe rzy w la sach jest nie wiel ka, cze go przy -
czy ną jest m.in. brak od po wied nich schro nień, zwłasz cza sta rych drzew
dziu pla stych. Waż nym ele men tem ak tyw nej ochro ny nie to pe rzy jest
więc two rze nie dla nich sztucz nych schro nień w miej scach, gdzie bra -
ku je na tu ral nych od po wied ni ków. Pra wie wszyst kie kra jo we ga tun ki nie -
to pe rzy (oprócz pod kow ców) moż na spo tkać tak że w skrzyn kach i bud -
kach lę go wych dla pta ków.

W re mi zie – w du żym zgęsz cze niu, by umoż li wić ptac twu zna le zie -
nie schro nie nia – sa dzi się ob fi cie kwit ną ce i owo cu ją ce drze wa oraz
krze wy li ścia ste, któ re sta ją się ba zą po kar mo wą dla pta ków i owa dów
en to mo fa gicz nych (od ży wia ją cych się owa da mi, zwłasz cza szko dli wy -
mi dla la su). W po cząt ko wym okre sie wzro stu na wo zi się je i ogra dza
przed zwie rzy ną, by nie zgry za ła pę dów. W po bli żu re miz i w ich ob rę -
bie wy wie sza się skrzyn ki lę go we dla pta ków i nie to pe rzy, wy kła da sto -
sy chru stu, cza sa mi ka mie ni dla pła zów.

Waż nym ele men tem jest zbior nik, wy bu do wa ny z my ślą o za opa -
trze niu zwie rząt w wo dę. Mo że być na tu ral ny al bo sztucz ny, w po sta ci
frag men tu spię trzo ne go cie ku lub zwy czaj ne go poj ni ka.

Do brym uzu peł nie niem re miz są pod szy ty, wpro wa dza ne do są sied -
nich mo no kul tur so sno wych, wzbo ga ca ją ce róż no rod ność bio lo gicz ną
i jed no cze śnie po pra wia ją ce wa run ki by to wa nia fau ny.

Tak urzą dzo ne miej sce sta je się praw dzi wą oa zą po śród li te go drze -
wo sta nu so sno we go, po ra sta ją ce go ubo gie sie dli ska, ist nym ra jem dla
wszyst kich drob nych zwie rząt.

Po co są re mi zy w le sie?

Re mi za śród le śna jest wy dzie lo nym frag men tem upra wy lub drze wo -
sta nu, urzą dzo nym z my ślą o stwo rze niu przy ja znych wa run ków ży cia
zwie rząt, zwłasz cza pta ków, drob nych ssa ków, owa dów, pa ją ków, pła -
zów itp., któ re wzmac nia ją bio lo gicz ną od por ność drze wo sta nów. 
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Dla cze go za mie ra ją 
drze wo sta ny li ścia ste?

Uwa ża się, że przy czy ną wzmo żo ne go w ostat nich la tach za mie ra nia
drze wo sta nów li ścia stych są licz ne czyn ni ki stre so we. Naj now sze do nie -
sie nia na uko we su ge ru ją jed nak, że istot ny udział w tym zja wi sku mo -
gą mieć grzy by ro dza ju Phy to ph tho ra. Tak jest z wy stę pu ją cym cy klicz -
nie od lat sie dem dzie sią tych XX stu le cia ob umie ra niem dę bów, któ re go
przy czyn do szu ki wa no się do nie daw na w eks tre mal nych wa run kach
kli ma tycz nych – skraj nie wy so kich lub ni skich tem pe ra tu rach, dłu go -
trwa łej su szy, zmia nie po zio mu wo dy grun to wej. W ro ku 2007 zja wi sko
za mie ra nia dę bów za no to wa no na po wierzch ni 55,3 tys. ha. 

Od po nad dzie się ciu lat ob ser wu je się w Pol sce zja wi sko za mie ra -
nia je sio nu. W ro ku 1999 obej mo wa ło ono po wierzch nię ok. 2,3 tys. ha,
od ro ku 2001 re je stru je się je rok rocz nie na 12–14 tys. ha (w ro ku 2007
na 15,2 tys. ha). Cho ro ba wy stę pu je za rów no w drze wo sta nach star -
szych, jak i upra wach oraz młod ni kach, za pa da ją na nią rów nież siew -
ki w szkół kach. 

W ostat nich la tach po pra wia się sy tu acja drze wo sta nów bu ko wych.
W ro ku 2000 za mie ra nie bu ków za re je stro wa no na po wierzch ni po nad
8 tys. ha, a w 2007 r. – na pra wie 3 tys. ha.

No wym zja wi skiem jest na to miast za mie ra nie ol szy, za ob ser wo wa -
ne po raz pierw szy w ro ku 1999 na 65 tys. ha. Obec nie po wierzch nia
za gro żo nych drze wo sta nów ol szo wych wy no si ok. 3 tys. ha. 

Łącz nie w ro ku 2007 zja wi sko za mie ra nia drze wo sta nów li ścia stych
za ob ser wo wa no na 82,6 tys. ha. 

Czy grzy by mo gą być za bój cze 
dla drzew?

Le śni cy wie dzą to naj le piej: mo gą, po wo du ją bo wiem groź ne cho ro by,
któ rych ofia ra mi pa da ją nie tyl ko po je dyn cze drze wa, ale też ca łe drze -
wo sta ny. 

Za go spo dar czo groź ne dla na szych la sów uwa ża się ok. 100 ga tun -
ków grzy bów – mi kro sko pij nych i wiel ko owoc ni ko wych. Grzy by pa to ge -
nicz ne, po ra ża ją ce wszyst kie czę ści ro ślin, w szkół kach le śnych wy wo -
łu ją cho ro by na sion, owo ców, kieł ków i sie wek (ple śnie nie, mu mi fi ka cję,
rdze, zgni li zny, pla mi stość), nie kie dy znacz nie re du ku jąc licz bę wscho -

dów. Cho ro by li -
ści oraz igieł są
przy czy ną ich
przed wcze sne go
opa da nia, de for -
ma cji i za mie ra -
nia pę dów. Cho -
ro by kłód i strzał
(hu by, ra ki, zgni -
li zny, bar wi ce
drew na) po wo -
du ją ra ny, roz -
kład i prze bar -
wie nia drew na.
Z ko lei cho ro by
ko rze ni (hu by ko -
rze ni, opień ko wa

zgni li zna ko rze ni) do pro wa dza ją do za bu rzeń w po bie ra niu przez drze -
wo wo dy i związ ków po kar mo wych z gle by, za mie ra nia ko rze ni, osła bie -
nia wzro stu, na wet śmier ci drzew. 

W 2007 r. wy stę po wa nie cho rób in fek cyj nych za re je stro wa no w la -
sach pań stwo wych na po wierzch ni 505,1 tys. ha drze wo sta nów oraz
na 0,7 tys. ha szkó łek le śnych. Za bie gi zwal cza ją ce grzy by pa to ge nicz -
ne wy ko ny wa no na łącz nej po wierzch ni 47,2 tys. ha. 

W struk tu rze za gro że nia la sów przez cho ro by in fek cyj ne nie zmien -
nie od wie lu lat głów ną po zy cję (62%) zaj mu ją cho ro by ko rze ni (łącz -
nie 313,8 tys. ha w ro ku 2007). Zja wi sko za mie ra nia drze wo sta nów li ś -
cia stych obej mo wa ło swym za się giem 82,6 tys. ha.
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Czy szko dy w la sach za le żą 
od die ty je le nio wa tych?

Jed nym z ne ga tyw nych skut ków wy stę po wa nia je le nio wa tych (je leń,
łoś, da niel, sar na) w eko sys te mie le śnym są szko dy wy rzą dza ne przez
te ssa ki w drze wo sta nach. Nie ma w tym nic dziw ne go, sko ro tzw. żer
pę do wy (po karm skła da ją cy się z pę dów drzew i krze wów) jest głów nym
po kar mem je le nio wa tych, a śnież ną zi mą – pod sta wo wym lub pra wie je -
dy nym. 

Zi mo wa die ta ło sia skła da się aż w 95% z so sny. Resz ta to pę dy
wierzb, kru szy ny i osi ki, tak że ko ra osi ki. Do ro słe ło sie zja da ją śred nio
dzien nie po ok. 6 kg świe żych pę dów i ko ry, a ło sza ki – po 5 kg.

Po dob na, cho ciaż bar dziej zróż ni co wa na, jest zi mo wa die ta je le nia.
Pę dy so sny i osi ki zaj mu ją w niej po nad 50%, krze wy i krze win ki – 31%,
wrzos – ok. 20%.

Da niel pre fe ru je pod czas wio sny i la ta ro ślin ność tra wia stą i ziel ną,
zi mą jed nak żer pę do wy so sny i świer ka mo że w die cie sta no wić na -
wet 70%. Ssa ki te spa łu ją ocho czo drze wa przez ca ły rok, cho ciaż skut -
ki te go są nie po rów ny wal nie mniej sze od spa ło wa nia je le ni.

Je dy nie u sa -
ren głów nym skład-
ni kiem die ty są ro -
śli ny ziel ne i krze -
win ki, li ście drzew
i krze wów. Pę dy
zaj mu ją tyl ko od
11 do 23% skła du
die ty.

We dług naj-
nowszego „Ra por-
tu o sta nie la sów
w Pol sce 2007”,
szko dy od zwie-
rzy ny wy stą pi ły
w tym ro ku na 
powierzch ni po-
nad 154,7 tys. ha
la sów pań stwo -
wych.
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ścię tych drze wach, przy spie sza ich roz kład i jed no cze śnie ha mu je al bo
na wet unie moż li wia roz wój ko rze niow ca. Co wię cej, ten sam grzyb P. gi -
gan tea ob ni ża też atrak cyj ność pnia ków dla sze li nia ka so snow ca, groź -
ne go szkod ni ka pier wot ne go, roz wi ja ją ca się bo wiem grzyb nia ha mu je
roz wój larw z nie licz nie skła da nych jaj. Bio pre pa rat PgIBL, za wie ra ją cy
za rod ni ki P. gi gan tea, zo stał opra co wa ny w In sty tu cie Ba daw czym Leś -
nic twa i zna lazł sze ro kie za sto so wa nie w ochro nie drze wo sta nów so s -
no wych na grun tach po rol nych. 

To nie je dy ny grzyb wy ko rzy sty wa ny w ochro nie la su. W wal ce z grzy -
ba mi wy wo łu ją cy mi w szkół kach le śnych zgo rzel sie wek na ukow cy się-
ga ją m.in. po an ta go ni stycz ne ga tun ki Tri cho der ma vi ri de i T. ha rzia num.
Bio pre pa rat za wie ra ją cy T. vi ri de wy ka zu je też du żą sku tecz ność
w zma ga niach z wcze śniej wy mie nio nym ko rze niow cem wie lo let nim i ogra -
ni cza roz wój hu by ko rze ni.

Grzyb prze ciw grzy bo wi?

Jed nym z kie run ków roz wo ju bio lo gicz nych me tod ochro ny la su jest wy -
ko rzy sta nie zja wi ska tzw. an ta go ni zmu mię dzy róż ny mi gatun ka mi grzy -
bów do ochro ny la su przed in ny mi grzy ba mi, wy wo łu ją cy mi groź ne cho -
ro by. Naj lep szym te go przy kła dem jest Phle biop sis gi gan tea, grzyb
wy ka zu ją cy an ta go nizm w sto sun ku do ko rze niow ca wie lo let nie go (He -
te ro ba si dion an no sum), spraw cy groź nej cho ro by, hu by ko rze ni. Bio -
pre pa rat, za wie ra ją cy za rod ni ki P. gi gan tea, po na ło że niu na pnia ki po
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Jak wiel kie znisz cze nia 
mo gą wy rzą dzać opa dy śnie gu?

Wy da wać by się mo gło, że w la sach – nie wiel kie, śnieg prze cież jest lek -
ki i nie po wi nien za gra żać moc nym ga łę ziom drzew, a zwłasz cza całym
drze wom. Tym cza sem rze czy wi stość jest in na. W wy ni ku na gro ma dze -
nia się w ko ro nie du żych ilo ści mo kre go śnie gu bądź śnie gu su che go,
któ ry za mie nił się w śnieg mo kry i za marzł, czę sto na dość znacz nych
po wierzch niach drze wo sta nów do cho dzi do ma so we go ła ma nia się ga -
łę zi, na wet ca łych drzew. To groź ne zja wi sko po tę go wa ne jest dłu gim
prze le gi wa niem śnie gu w ko ro nach i je go przy ma rzy wa niem do ga łę zi
i igli wia, co wy raź nie zmniej sza wy trzy ma łość drew na na ob cią że nie.
Szko dy spo wo do wa ne przez śnieg wzma ga za zwy czaj wiatr.

Na szczę ście w Pol sce nie do cho dzi zbyt czę sto do uszko dzeń drze -
wo sta nów przez śnieg, ta kich, któ re mia ły by cha rak ter klę sko wy. W pa -
mię ci le śni ków za pi sa ła się np. zi ma z prze ło mu 1978 i 1979 ro ku, kie -
dy to głów nie na Gór nym Ślą sku i są sied nich ob sza rach po wsta ły
śnie go ło my o łącz nej miąż szo ści ok. 5 mln m3. Rów nież nie daw no, w li -
sto pa dzie 2006 r., do -
szło do in ten syw nych
opa dów mo kre go śnie -
gu na Ma zu rach i wy stą -
pie nia śnie go ło mów na
po wierzch ni po nad 65
tys. ha drze wo sta nów
so sno wych. Miąż szość
uszko dzo nych drzew
wy nio sła wte dy bli -
sko 1,4 mln ha.

Wie lo let nia ana li za
wy stę po wa nia śnie go ło -
mów w Pol sce wska zu -
je, że re gio na mi, któ re
są naj czę ściej do ty ka ne
przez to zja wi sko, są
ob sza ry gór skie Kar pat
i Su de tów oraz Po mo -
rza Za chod nie go i Środ -
ko we go.

Jak ustrzec las 
przed szko da mi od zwie rzy ny?

Spo so bem na to – naj bar dziej ra cjo nal nym, trak to wa nym prio ry te to wo
przez le śni ków – jest do pro wa dze nie li czeb no ści zwie rzy ny do po zio mu
moż li wo ści wy ży wie nio wych śro do wi ska le śne go, utrzy ma nie te go po -
zio mu i jed no cze sne za cho wa nie pra wi dło wej struk tu ry płcio wej i wie -
ko wej po pu la cji. Po móc w tym mo że po pra wa wa run ków by to wa nia
zwie rzy ny, co w prak ty ce przede wszyst kim ozna cza za pew nie nie do -
brej, pod wzglę dem ja ko ścio wym i ilo ścio wym, ba zy po kar mo wej. Osią -
gnię cie jed ne go, jak i dru gie go, z róż nych wzglę dów nie za wsze jest
moż li we, sto so wa ne są więc me to dy po moc ni cze – me cha nicz ne i che -
micz ne.

W ce lu ochro ny kon -
kret nej po wierzch ni (np.
szkół ki czy upra wy) sto su je
się gro dze nia z żer dzi, siat -
ki dru cia nej lub pla sti ko wej.
Do ochro ny po je dyn czych
drzew, po je dyn czych pę -
dów bądź frag men tów
strzał uży wa się róż ne go
ro dza ju osło nek – pla sti ko -
wych, dru cia nych, z włó kien
na tu ral nych i sztucz nych.
Pę dy wierz choł ko we chro ni
się za po mo cą tzw. wy cze -
sów ko nop nych lub lnia -
nych al bo osło nek pla sti ko -
wych. To tyl ko nie któ re
me to dy me cha nicz ne.

Z me tod che micz nych naj bar dziej roz po wszech nio ne, ale też ma ło
sku tecz ne, jest sto so wa nie re pe len tów, czy li pre pa ra tów od stra sza ją -
cych zwie rzy nę. Re pe len ty na no si się na drzew ka przez sma ro wa nie
al bo opry ski wa nie. 

W 2007 r. róż no rod ny mi za bie ga mi chro nią cy mi upra wy le śne 
przed zwie rzy ną ob ję to w La sach Pań stwo wych aż 108 tys. ha. Jest to
du żo, w tym sa mym bo wiem ro ku od no wio no 56 tys. ha la su oraz za le -
sio no 10 tys. grun tów po rol nych.

97.

104

96.

105

Pytania o las:Layout 1  2009-01-08  11:23  Strona 104



Czy las boi się... bu rzy?

Py ta nie z po zo ru wy da je się bez sen sow ne, kie dy się jed nak do kład niej
za sta no wi my, oka że się, że wy ła do wa nia at mos fe rycz ne za gra ża ją nie
tyl ko czło wie ko wi i je go do byt ko wi, ale by wa ją rów nież nie bez piecz ne
dla drzew. 

Ude rze nie pio ru na mo że spo wo do wać róż ne ro dza je uszko dzeń po -
je dyn czych drzew. Naj czę ściej od no to wy wa ne jest zdar cie ko ry ra zem
z ły kiem, cza sem z bie lem, od wierz choł ka aż do zie mi. Sil nie uszko dzo -
ne drze wo gi nie, lek ko po ra żo ne przez pio run – ata ko wa ne jest przez
grzy by lub owa dy. 

Śla dem po pio ru nach są
też ry sy pio ru no we, bie gną ce
w środ ku strza ły na ca łej jej
dłu go ści, zła ma ne wierz choł ki
i roz łu pa ne pnie. Nie zwy kle
rzad kim zja wi skiem w na szych
sze ro ko ściach geo gra ficz nych
jest za pa le nie się drze wa po
ude rze niu pio ru na. Gdzie in -
dziej, np. w Ame ry ce Pół noc -
nej, na Sy be rii, na wet w Fin -
lan dii, jest to jed na z głów nych
przy czyn po ża rów la sów.

Jak po da je li te ra tu ra, naj -
czę ściej pio ru ny ude rza ją
w dę by (po nad po ło wa przy -
pad ków), mo drze wie, so sny
i świer ki. Naj rza dziej – w bu ki.
Drze wa star sze są bar dziej na -
ra żo ne na wy ła do wa nia at -
mos fe rycz ne niż drze wa młod -
sze, po dob nie jak ro sną ce na
wznie sie niach lub na skra ju
drze wo sta nu.

War to o tym wszyst kim pa -
mię tać i nie chro nić się pod -
czas bu rzy pod drze wem.

Co wy da rzy ło się la tem 2002 r.
w pusz czach płn.-wsch. Polski?

Hu ra gan, któ ry prze szedł w lip cu 2002 r. nad pół noc no -wschod nią Pol -
ską, po wa lił drze wa na po wierzch ni ok. 33 tys. ha w pusz czach: Pi skiej
(nad le śnic twa: Pisz, Dry ga ły i Spy cho wo), Kur piow skiej (Ostro łę ka, No -
wo gród i Łom ża), Bo rec kiej (Bor ki, Czer wo ny Dwór i Gi życ ko), Au gu -
stow skiej (Pła ska i Szcze bra) oraz w Ro minc kiej (Goł dap). Cał ko wi te -
mu znisz cze niu ule gły drze wo sta ny na 17 tys. ha. Wiatr po ła mał drze wa
o łącz nej miąż szo ści ok. 4 mln m3. Stra ty osza co wa no na bli sko 300
mln zł. Po waż ne szko dy po wsta ły w re zer wa tach przy ro dy, w go spo -
dar czych drze wo sta nach na sien nych i w le śnej in fra struk tu rze tu ry stycz -
nej. By ła to naj więk sze od dzie siąt ków lat klę ska w pol skich la sach, wy -
wo ła na przez czyn ni ki na tu ral ne.

Opra co wa na wkrót ce po tem kon cep cja za go spo da ro wa nia te re nów
po hu ra ga no wych prze wi dy wa ła, że od no wie nia bę dą wy ma gać w su mie
aż 136,5 mln sa dzo nek drzew. Do ro ku 2008 od no wio no zgod nie z za -
sa da mi no wo cze snej go spo dar ki le śnej (m.in. przy znacz nie więk szym
udzia le ga tun ków drzew li ścia stych niż przed ka ta stro fą) ok. 6200 ha
po wierzch ni po klę sko wej, zu ży wa jąc do te go po nad 43 mln sa dzo nek.
Suk ce sji na tu ral nej po zo sta wio no na to miast nie uprząt nię te z po wa lo -
nych drze wo sta nów 445 ha na te re nie Nad le śnic twa Pisz, stwa rza jąc
tym sa mym nie spo ty ka ny gdzie in dziej w Eu ro pie po li gon do świad czal -
ny dla na uki i prak ty ki le śnej, tak że dla edu ka cji.
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Jak groź ne dla la sów 
są imi sje prze my sło we?

Od dzia ły wa nie prze my słu na la sy jest pro ble mem, któ ry po ja wił się
w Pol sce z du żą ostro ścią w dru giej po ło wie ubie głe go wie ku, da jąc
o so bie znać de gra da cją lub za mie ra niem drze wo sta nów na te re nie
Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my sło we go, a zwłasz cza w Su de tach Za -
chod nich.

Głów ne za nie czysz cze nia po wie trza po cho dzą z emi sji dwu tlen ku
siar ki (SO2), tlen ków azo tu (NOx) oraz amo nia ku (NH3). Więk szość an -
tro po ge nicz nych emi sji kwa so gen nych po wsta je w wy ni ku spa la nia pa -
liw ko pal nych w za kła dach prze my sło wych i elek trow niach, w pa le ni -
skach do mo wych, a tak że w sek to rze han dlu i usług. Nie ba ga tel ną ro lę
w emi sji dwu tlen ku azo tu od gry wa ją trans port lą do wy, mor ski oraz lot -
nic two. Z ko lei emi sja amo nia ku jest zwią za na z in ten syw no ścią pro -
duk cji rol nej – na wo że niem upraw i plan ta cji oraz du ży mi go spo dar -
stwa mi ho dow la ny mi zwie rząt.

Szko dli we ga zy, któ re w po sta ci kwa śnych roz two rów lub ae ro zo li
do cie ra ją do eko sys te mów le śnych, ini cju ją pro ce sy cho ro bo we la sów,
pro wa dząc w skraj nych przy pad kach do ich cał ko wi te go za mie ra nia.
Gro ma dze nie się azo ta no wych i amo no wych skład ni ków wy wo łu je eu -
tro fi za cję, czy li prze na wo że nia eko sys te mu, co w efek cie mo że do pro -
wa dzić do zmia ny skła du ga tun ko we go ro ślin no ści dna la su oraz prze -
mia ny sie dlisk.

Od koń ca lat 80. no tu je się z nie wiel ki mi wa ha nia mi w Pol sce
zmniej sza nie się emi sji SO2 (z 4,2 mln ton w ro ku 1987 do 1,2 mln ton
w 2005 r.) i NO2 (z 1,5 tys. ton/rok do 0,8 mln ton/rok w la tach 1987–
2005).
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100.
Co to są kwa śne desz cze?

W wa run kach na tu ral nych kwa so wość opa dów at mos fe rycz nych wy no -
si 5,65 pH (czy sta wo da, che micz nie obo jęt na, ma pH=7; pH<7 ozna -
cza od czyn kwa śny, pH>7 – od czyn za sa do wy). Opad, któ re go pH jest
niż sze od 5,6, przy ję ło się okre ślać mia nem kwa śne go opa du at mos fe -
rycz ne go. Po nie waż opa da mi są głów nie desz cze, mó wi się więc
o kwaś nych desz czach.

Na ob sza rze pra wie ca łej Eu ro py wy stę pu ją opa dy kil ka krot nie
kwaś niej sze od tzw. nor mal ne go desz czu (pH=5,6; w 2006 r. pH opa -
dów w Pol sce wy no si ło 4,5–6,4). W ro ku 1979 w sta nie Wir gi nia (USA)
spadł deszcz o pH=1,5. By ła to war tość naj niż sza z za re je stro wa nych,
od po wia da ją ca kwa so wo ści… roz two ru elek tro li tu w aku mu la to rze sa -
mo cho do wym (ba da nie pró bek po bra nych z lo dów Gren lan dii do wio -
dło, że ok. 190 lat te mu war tość pH opa dów wy no si ła 6–7,7, by ły one za -
tem kil ka dzie siąt ra zy mniej kwa śne niż obec nie).

Kwa śne desz cze są
głów ną przy czy ną ob u -
mie ra nia la sów w Eu ro -
pie i Ame ry ce Pół noc nej.
Bez po śred nim skut kiem
opa dów jest przede
wszyst kim uszko dze nie
apa ra tów szpar ko wych
li ści i igli wia, co zmniej -
sza in ten syw ność fo to -
syn te zy, wy wo łu je ne -
kro zy, przed wcze sne
opa da nie li ści (igli wia)
i ha mu je wzrost drzew.

Głów ny mi czyn ni ka -
mi po wo du ją cy mi wzrost
kwa so wo ści opa dów są
prze ni ka ją ce do at mos -
fe ry tlen ki siar ki (SO2)
i tlen ki azo tu (NOX)
pocho dze nia przeważnie
prze my sło we go.
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Co wspól ne go z la sa mi 
ma tzw. efekt cie plar nia ny?

Efekt cie plar nia ny, zwa ny też szklar nio wym, jest zja wi skiem wy ni ka ją -
cym z od dzia ły wa nia nie któ rych śla do wych skład ni ków at mos fe ry, 
tzw. ga zów cie plar nia nych, na bi lans ener ge tycz ny Zie mi. Na sku tek
ab sorp cji pro mie nio wa nia pod czer wo ne go ga zy te na grze wa ją się i wy -
pro mie nio wu ją cie pło w kie run ku glo bu, przy czy nia jąc się do wzro stu
tem pe ra tu ry po wie trza i po wierzch ni Zie mi, do ocie ple nia kli ma tu. 

Głów ny mi spraw ca mi ocie ple nia są sub stan cje (po nad 30) po cho -
dze nia za rów no na tu ral ne go, jak i an tro po ge nicz ne go, przede wszyst -
kim jed nak dwu tle nek wę gla (CO2), me tan (CH4) i tlen ki azo tu (NOX).
Uświa do mie nie so bie przez spo łe czeń stwa fak tu, że efekt cie plar nia ny
nie sie czło wie ko wi du że za gro że nie, jak i te go, że eko sys te my le śne
wią żą wę giel, nada ło te mu za gad nie niu zna cze nie prak tycz ne, któ re
zna la zło swój wy raz w tzw. Pro to ko le z Kio to. Wymie nio ne w nim dzia -
ła nia le śnic twa, sprzy ja ją ce zwięk szo ne mu wią za niu wę gla, zo sta ły wy -
ce nio ne. Moż li we sta ło się więc ich uwzględ nie nie w cał ko wi tym bi lan -
sie emi sji i po chła nia nia ga zów cie plar nia nych. 

Na pod sta wie do stęp nych da nych do ty czą cych za so bów drzew nych,
za war tość wę gla w bio ma sie drzew nej la sów Pol ski zo sta ła osza co wa -
na na 736 mln ton, z cze go 562 mln ton przy pa da na bio ma sę nad ziem -
ną, 158 mln ton – na bio ma sę pod ziem ną, a 6 mln ton – na drew no mar -
twe. Udział pol skich la sów w kom pen sa cji kra jo wej emi sji dwu tlen ku
wę gla sza cu je się na ok. 8,8%. Dla po rów na nia, w Szwe cji wskaź nik
ten się ga 88%.
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102.
Czym by ła tzw. klę ska eko lo gicz na
w Su de tach?

In ten syw ne od dzia ły wa nie czyn ni ków stre so wych na las, przy ogra ni -
czo nej od por no ści eko sys te mów le śnych (np. nie do sto so wa niu skła du
ga tun ko we go do sie dlisk i wpro wa dze niu w od le głej prze szło ści eko ty -
pów drzew ob ce go po cho dze nia) mo że pro wa dzić w krań co wych przy -
pad kach do za mie ra nia ca łych drze wo sta nów. Ta ka sy tu acja wy stą pi ła
m.in. w la sach su dec kich, gdzie z po wo du sil ne go osła bie nia drze wo -
sta nów przez emi sje prze my sło we, dłu go trwa łej su szy i in ten syw ne go
wy stę po wa nia szkod ni ków wtór nych, w la tach 1980–1991 usu nię to cał -
ko wi cie świer czy ny z po wierzch ni ok. 15 tys. ha i po zy ska no po nad
4 mln m3 drew na po su szo we go. Pro ces za mie ra nia drze wo sta nów
w Su de tach Za chod nich ob jął prak tycz nie wszyst kie la sy po ło żo ne po -
wy żej 800 m n.p.m.

Ra to wa nie la sów w Gó rach Izer skich i Kar ko no szach sta ło się punk -
tem ho no ru ca łe go le śnic twa pol skie go. W ce lu ochro ny ob sza rów wy -
le sio nych przed ero zją, de gra da cją i za chwasz cze niem, rów no le gle ze
zwal cza niem szkod ni ków wtór nych roz po czę to pra ce od no wie nio we.
W la tach 1981–1996 przy wró co no Su de tom po nad 14 tys. ha la sów. Do
Su de tów wró ci ły jo dły (re ali zo wa ny jest pro gram re sty tu cji miej sco we go
eko ty pu jo dły po spo li tej, tzw. jo dły her cyń skiej), mo drze wie oraz ga tun -
ki li ścia ste – buk, ol cha, ja wor, ja rzę bi na i brzo za. W od na wia niu su dec -
kich la sów du ża ro la przy pa dła Le śne mu Ban ko wi Ge nów w Ko strzy cy.
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Ja ki jest cel „Pro gra mu 
dla Be ski dów”?

Ob ser wo wa ne od kil ku dzie się ciu lat po gar sza nie się sta nu zdro wot ne -
go drze wo sta nów świer ko wych w re jo nach gór skich oraz klę ska eko lo -
gicz na w Su de tach zmo bi li zo wa ły Re gio nal ną Dy rek cję La sów Pań stwo -
wych w Ka to wi cach do opra co wa nia dzia łań za rad czych w od nie sie niu
do la sów Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go. 

W ro ku 2003 ja ko ele ment Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Po li ty ki Le śnej Pań stwa opra co wa no i wdro żo no „Pro gram dla Be ski -
dów”. W do ku men cie okre ślo no stra te gię po stę po wa nia ochron ne go
i ho dow la ne go w la sach be skidz kich, upa tru jąc moż li wość po pra wy sy -
tu acji w prze bu do wie drze wo sta nów. W ra mach pro gra mu ob ję to prze -
bu do wą pra wie 3 tys. ha drze wo sta nów świer ko wych. 

Mi mo in ten syw nych dzia łań za rad czych, w ostat nich kil ku la tach za -
ob ser wo wa no wzmo żo ne za mie ra nie drzew, a w kon se kwen cji roz pad
drze wo sta nów la sów be skidz kich. Po dob nie jak w Su de tach, przy czy -
ną jest sze reg czyn ni ków: emi sje prze my sło we, nie ko rzyst ny układ wa -
run ków me te oro lo gicz nych, zwięk sze nie are ału wy stę po wa nia opień ko -
wej zgni li zny ko rze ni. Po gar sza niu się sta nu zdro wot ne go la sów
sprzy ja ło wy stę po wa niu szkod ni ków wtór nych, szcze gól nie kor ni ka dru -
ka rza. W 2006 r. w la sach pań stwo wych Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie -
go po zy ska no w cię ciach sa ni tar nych 0,8 mln m3 drew na. Sy tu ację
w Be ski dach po gar sza zna czą cy udział la sów pry wat nych – od ich wła -
ści cie li trud no wy eg ze kwo wać nie zbęd ny po ziom za bie gów sa ni tar nych. 
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104.
Któ re z drzew są od por ne 
na za nie czysz cze nia po wie trza?

Ta kich drzew, nie ste ty, nie ma. Mo że my je dy nie mó wić o mniej szej lub
więk szej od por no ści ga tun ków na ska że nie po wie trza at mos fe rycz ne -
go. W ta kim po rów na niu drze wa li ścia ste oka zu ją się na ogół znacz nie
bar dziej od por ne na od dzia ły wa nie za nie czysz czeń niż ga tun ki igla ste.
Ich więk sza od por ność zwią za na jest z tym, że co rocz nie zmie nia ją ce
się ulist nie nie kró cej jest wy sta wio ne na dzia ła nie tok syn niż igli wie, po -
zo sta ją ce na drze wie przez kil ka lat. 

W wa run kach kli ma -
tycz nych Pol ski, bio rąc
pod uwa gę wraż li wość
na za nie czysz cze nia
prze my sło we, moż na
wy róż nić czte ry gru py
drzew:
� ga tun ki bar dzo wraż -

li we (jo dła, świerk,
so sna zwy czaj na,
so sna Bank sa, li pa
sze ro ko list na, buk);

� ga tun ki wraż li we (li -
pa drob no list na,
wiąz, ja rząb, je sion
ame ry kań ski, kasz ta-
no wiec);

� ga tun ki ma ło wraż li -
we (mo drzew pol ski
i eu ro pej ski, da gle -
zja, dąb szy puł ko wy,
ja wor, klon zwy czaj -
ny, je sion wy nio sły, ol sza czar na, to po la czar na);

� ga tun ki naj od por niej sze (so sna czar na, wej mut ka, brzo za bro daw -
ko wa ta, osi ka, ol sza sza ra, klon po lny, dąb czer wo ny, ro bi nia aka -
cjo wa, li pa sre brzy sta).
U oby dwu grup drzew – li ścia stych oraz igla stych – wy trzy ma łość na

za nie czysz cze nia uza leż nio na jest od wie ku drze wa: młod sze są bar -
dziej to le ran cyj ne na dzia ła nie ska żeń niż star sze.
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Co mchy mo gą po wie dzieć 
o ska że niu śro do wi ska?

Mo gą, i to bar dzo wie le. Dzię ki ła two ści ku mu lo wa nia w so bie jo nów
me ta li, mchy od bli sko czter dzie stu lat wy ko rzy stu je się ja ko tzw. bio in -
dy ka to ry za nie czysz czeń po wie trza at mos fe rycz ne go me ta la mi cięż ki -
mi (m.in. kad mem, oło wiem, rtę cią i cyn kiem). Po nie waż są po zba wio -
ne ko rze ni i tka nek prze wo dzą cych so le mi ne ral ne, czer pią je z opa dów
at mos fe rycz nych i tzw. su chej de po zy cji, czy li za nie czysz czeń opa da -
ją cych na zie mię bez udzia łu opa dów. 

Mchy ma ją wie le za let – są m.in. bar dzo czu ły mi wskaź ni ka mi, a po -
nad to wy stę pu ją po wszech nie nie tyl ko w la sach, ale także w mia stach
oraz re jo nach uprze my sło wio nych. Cha rak te ry zu ją się przy tym cen ną
dla ba da czy wła ści wo ścią – oce na za nie czysz cze nia śro do wi ska mo że
być pro wa dzo na przy ich udzia le, kie dy ro sną na ba da nym te re nie al -
bo są po bie ra ne z nie ska żo nych miejsc i prze no szo ne na miej sce ba -
dań (tzw. me to da trans plan ta cyj na). W wie lu kra jach, rów nież w Pol sce
od lat sie dem dzie sią tych ub. wie ku, znaj du ją za sto so wa nie w mo ni to -
rin gu śro do wi ska, po ma ga jąc na przy kład w spo rzą dza niu do kład nych
map ska że nia la sów.

W Pol sce do ba dań, m.in. w par kach na ro do wych i w in nych miej -
scach, do re je stro wa nia po zio mu i kie run ku zmian za nie czysz czeń po -
wie trza wy ko rzy sty wa ne są naj czę ściej dwa ga tun ki mchów: Pleu ro -
zium schre be ri i Hy lo co mium splen dens. 

115

107.

114

106.
Ile la sów co ro ku 
pa da pa stwą po ża rów?

Jed nym z naj więk szych za gro żeń dla pol skich la sów są po ża ry. Pa ra -
dok sal nie, spo śród wszyst kich naj bar dziej nie bez piecz nych zja wisk po -
ża ry na le żą do tych ży wio łów, na któ re czło wiek, je śli cho dzi o za po -
bie ga nie i ogra ni cza nie roz mia rów, mo że mieć naj więk szy wpływ,
przy czy nia się bo wiem do wy bu chu po nad więk szo ści z nich (46% to
pod pa le nia, 24% – nie ostroż ność do ro słych).

Pol skie la sy za li -
cza ne są do naj bar -
dziej pal nych w Eu ro -
pie Środ ko wej. Ma na
to wpływ przede
wszyst kim skład ga tun -
ko wy drze wo sta nów
(do mi na cja so sny) oraz
ich wiek (naj bar dziej
sprzy ja ją ce wa run ki do
po wsta wa nia i roz wo ju
po ża rów wy stę pu ją
w drze wo sta nach li czą -
cych so bie do 60 lat,
a ta kich ma my naj wię -
cej).

W ro ku 2007 wy bu chło 7049 po ża rów la sów; spa le niu ule -
gło 2455 ha. Śred nie wie lo let nie do ty czą ce licz by po ża rów la sów świad -
czą o ten den cji wzro sto wej. W la tach 1981–1985 po wsta wa ło w Pol sce
śred nio ok. 2,8 tys. po ża rów rocz nie, w la tach 2002–2007 – aż bli -
sko 10,9 tys. Wzrost licz by po ża rów ob ser wo wa ny jest szcze gól nie w la -
sach in nych wła sno ści niż PGL LP. Zwięk sze niu licz by to wa rzy szy
wzrost cał ko wi tej po wierzch ni spa lo nej (śred nio 4,5 tys. ha/rok
w latach 1981–1985 i 7,4 tys. ha w la tach 2002–2007). Zmniej sza się na -
to miast śred nia po wierzch ni po je dyn cze go po ża ru, z 1,6 ha w la -
tach 1981–1985 do 0,61 ha w ostat nim sze ścio le ciu, co jest świa dec -
twem, że co raz wię cej po ża rów uda je się stłu mić w za rod ku. 

Stra ty spo wo do wa ne przez po ża ry są za wsze więk sze niż w wy ni -
ku in nych klęsk. Oprócz drze wo sta nów gi ną na wie le lat naj cen niej sze
ele men ty fau ny i flo ry. Za mie ra też ży cie w gle bie.
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Jed na z naj więk szych ka ta strof?

Po żar la su w nad le śnic twach Ru dy Ra ci bor skie, Ru dzi niec i Kę dzie rzyn
na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 1992 ro ku, wy wo ła ny przez iskry prze -
jeż dża ją ce go przez las po cią gu (po dob nie za czął się po żar Pusz czy
No tec kiej), był jed ną z naj więk szych ka ta strof w dzie jach le śnic twa pol -
skie go. Trwał 18 dni, ale ca ła ak cja ra tun ko wa roz cią gnę ła się na pra -
wie czte ry ty go dnie. Spa li ło się po nad 9 tys. ha la su, ob wód zaś po ża -
rzy ska li czył 100 km.

W ak cji ga śni czej uczest ni czy ło 859 sek cji stra ży po żar nej (4700
osób), 3200 żoł nie rzy, 650 po li cjan tów, 1220 człon ków Obro ny Cy wil nej
oraz 1150 pra cow ni ków Służ by Le śnej. Uży to 24 sa mo lo tów i czte rech
śmi głow ców ga śni czych, 36 ko le jo wych cy stern na wo dę, se tek po jaz -
dów La sów Pań stwo wych, cią gni ków ty pu cięż kie go i rol ni cze go.

W pło mie niach po nio sło śmierć dwu stra ża ków.
Kosz ty ak cji ga śni czej osza co wa no na ok. 6,5 mln zł. Stra ty w drze -

wo sta nach wy nio sły aż 35,5 mln zł. Strat w śro do wi sku przy rod ni czym
nie da ło się na wet osza co wać – mia ra pie nią dza oka za ła się nie przy sta -
wal na do roz mia ru nie szczę ścia.

Bez po śred nio po uga sze niu po ża ru przy stą pio no do usu wa nia spa -
lo nych drze wo sta nów. W dwa la ta wy wie zio no ta kie ilo ści drew na, ja kie
po zy sku je się w cią gu 15 lat. Po ża rzy sko wkrót ce sta ło się ogrom nym
ob sza rem upraw le śnych, na któ re tra fi ło bli sko 100 mln sa dzo nek drzew
i krze wów.
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Kie dy sza la ły w la sach 
naj więk sze po ża ry?

W pa mię ci pol skich le śni ków ja ko tra gicz ny okres naj więk szych po ża -
rów za pi sa ło się upal ne i su che la to 1992 r. W czerw cu spło nę ło po -
nad 570 ha la sów nad le śnictw Wron ki i Po trze bo wi ce w RDLP Pi ła,
w sierp niu – ok. 6 tys. ha Pusz czy No tec kiej w Nad le śnic twie Po trze bo -
wi ce, na prze ło mie sierp nia i wrze śnia – po nad 9 tys. ha w nad le śnic -
twach Ru dy Ra ci bor skie, Ru dzi niec i Kę dzie rzyn na te re nie RDLP Ka -
to wi ce.

Po żar Pusz czy No tec kiej w sierp niu 1992 r. wy wo ła ły iskry uszko -
dzo nych ha mul ców po cią gu. Był to naj szyb szy po żar w po wo jen nej Eu -
ro pie, jak póź niej przy ję ło się o nim mó wić. W cią gu nie speł na ośmiu go -
dzin spło nę ło po nad 5,6 tys. ha la sów pań stwo wych i 300 ha
pry wat nych. Do dat ko wo – kil ka dzie siąt za bu do wań. Tra ge dia by ła by
jesz cze więk sza, gdy by nie bu rza z ulew ny m desz cze m, któ ra uga si ła
ogień.

W cią gu dzie się ciu na stęp nych mie się cy usu nię to z po ża rzy ska pra -
wie mi lion me trów sze ścien nych drew na, a na stęp nie las od no wio no
so sną (68% po wierzch ni drze wo sta nów) i drze wa mi li ścia sty mi (32%),
zmie nia jąc w ten spo sób pro por cje sprzed po ża ru na ko rzyść ga tun ków
li ścia stych.

W paź dzier ni ku 2002 r., a więc w dzie sięć lat po ka ta stro fie, po dłu -
go cią gną cej się roz pra wie w są dzie, PKP – spraw ca po ża ru – wy pła -
ci ły La som Pań stwo wym od szko do wa nie w wy so ko ści 20 mln zł.
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Jak wiel ka jest ska la 
szkod nic twa le śne go? 

Rocz na war tość wy rzą dza nych na te re nie La sów Pań stwo wych szkód
wa ha ła się na prze strze ni ostat nich pię ciu lat w gra ni cach 6,4–7,4 mln
zł. Rok 2007 przy niósł stra tę się ga ją cą 7,1 mln zł. 

Naj waż niej szą gru pą szkod nic twa le śne go w La sach Pań stwo wych
są kra dzie że drew na, do pie ro po niej wy stę pu je kłu sow nic two.

W ro ku 2007 ujaw-
nio no ok. 7,6 tys. przy-
pad ków kra dzie ży
drew na użyt ko we go
(13,4 tys. m3) i opa ło -
we go (5,8 tys. m3).
Łącz na war tość strat
wy nio sła 2,6 mln zł.
Po waż nym pro ble mem
w ostat nim cza sie są
rów nież kra dzie że
drew na z prze zna -
czeniem na drew no
ko min ko we. W zwal -
cza niu te go ro dza ju
prze stępstw nie po-
ma ga zbyt li be ral ne
orzecz nic two są dów,
czę sto bo wiem orze -
ka się od stą pie nie 
od wy mie rze nia ka ry
ze wzglę du na zni-

komą szko dli wość spo łecz ną, co po wo du je po czu cie bez kar no ści
u spraw ców. 

W 2007 r. od no to wa no 608 przy pad ków kłu sow nic twa. Uję to spraw -
ców 194 wy kro czeń. Stra ty spo wo do wa ne z te go ty tu łu wy nio sły po -
nad 1,9 mln zł. Do naj czę ściej skłu so wa nych ga tun ków na le ża ły: sar na,
je leń, dzik, łoś, lis, da niel, za jąc oraz ry by. Le śni cy zdję li w su mie aż
kil ka dzie siąt ty się cy wny ków. W ostat nich la tach ob ser wu je się sta le ro -
sną cą licz bę przy pad ków uży cia bro ni pal nej przez kłu sow ni ków, w tym
za bi ja nia zwie rzy ny i po zo sta wia nia jej w le sie.

111.
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110.
Co w le sie ku si zło dziei i wan da li?

Do tkli wą gru pą w bi lan sie strat z ty tu łu szkod nic twa le śne go są w La sach
Pań stwo wych kra dzie że lub znisz cze nia mie nia nad le śnictw. W 2007 r.
ujaw nio no 1739 przy pad ków te go ro dza ju przestępstw i wykro czeń, któ re
przy nio sły szko dy w wy so ko ści 2,3 mln zł. Do naj czę ściej kra dzio nych rze -
czy na le ża ły sa dzon ki (szcze gól nie ga tun ków igla stych) ze szkó łek i miejsc
prze cho wy wa nia pod czas prac za le sie nio wych oraz siat ka ogro dze nio wa.
Za ob ser wo wa no tak że wie le przy pad ków znisz cze nia i kra dzie ży szla ba -
nów, me ta lo wych ta blic in for ma cyj nych oraz urzą dzeń ło wiec kich. W re jo -
nach o du żym na si le niu ru chu tu ry stycz ne go nisz czo no wy po sa że nie par -
kin gów le śnych i miejsc bi wa ko wych (wia ty, ła wy, pla ce za baw dla dzie ci).
Po waż nym pro ble mem by ły rów nież kra dzie że ele men tów z me ta li ko lo ro -
wych desz czow ni w szkół kach le śnych oraz de wa sta cje nie za miesz ka nych
osad le śnych, po łą czo ne z kra dzie żą ich wy po sa że nia.

Kon se kwen cją wzra sta ją cej pe ne tra cji la sów przez lud ność są wy -
kro cze nia zwią za ne z re kre acją na te re nach le śnych oraz z ko rzy sta -
niem z pło dów ru na le śne go i in nych su row ców po cho dze nia na tu ral ne -
go. W 2007 r. ujaw nio no aż 33 813 przy pad ków ła ma nia prze pi sów
obo wią zu ją ce go pra wa. Stra ty w tym dzia le szkod nic twa le śne go wy nio -
sły po nad 275 tys. zł. Win dy ka cja na leż no ści od spraw ców czy nów prze -
stęp czych w tej gru pie szkod nic twa le śne go to nie speł na 35% po nie -
sio nych strat, mi mo wy kry cia spraw ców bli sko 97% wy kro czeń. 
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Ło wiec two – ele ment ochro ny 
przy ro dy, czy dział go spo dar ki?

Jesz cze do nie daw na ło wiec two by ło kla sy fi ko wa ne ja ko dział go spo dar -
ki. Usta wa „Pra wo ło wiec kie” z 13 paź dzier ni ka 1995 r. de fi niu je już jed -
nak ło wiec two ja ko ele ment ochro ny śro do wi ska przy rod ni cze go, ozna -
cza ją cy ochro nę zwie rząt łow nych, któ re w sta nie wol nym są do brem
ogól no na ro do wym i sta no wią wła sność Skar bu Pań stwa. Pod kre śla też,
że go spo da ro wa nie ich za so ba mi po win no się od by wać w zgo dzie z za -
sa da mi eko lo gii oraz ra cjo nal nej go spo dar ki rol nej, le śnej i ry bac kiej.

Zgod nie z usta wą ce lem ło wiec twa jest: 
� ochro na, za cho wa nie róż no rod no ści i go spo da ro wa nie po pu la cja mi

zwie rząt łow nych; 
� ochro na i kształ to wa nie śro do wi ska przy rod ni cze go na rzecz po pra -

wy wa run ków by to wa nia zwie rzy ny; 
� uzy ski wa nie moż li wie wy so kiej kon dy cji osob ni czej i ja ko ści tro fe -

ów oraz wła ści wej li czeb no ści po pu la cji po szcze gól nych ga tun ków
zwie rzy ny przy za cho wa niu rów no wa gi śro do wi ska przy rod ni cze go;

� speł nia nie po trzeb spo łecz nych w za kre sie upra wia nia my śli stwa,
kul ty wo wa nia tra dy cji oraz krze wie nia ety ki i kul tu ry ło wiec kiej.
Pro wa dze niem go spo dar ki le śnej zaj mu je się Pol ski Zwią zek Ło -

wiec ki, ist nie ją cy od 1923 r. i zrze sza ją cy po nad 100 tys. człon ków, któ -
rzy w myśl usta wy uczest ni czą w ochro nie i roz wo ju po pu la cji zwie rząt
łow nych oraz dzia ła ją na rzecz ochro ny przy ro dy.
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112.
Kto ści ga „szkod ni ków le śnych”?

Zwal cza nie szkod nic twa le śne go na le ży do pod sta wo wych obo wiąz ków
wszyst kich te re no wych pra cow ni ków Służ by Le śnej nad le śnictw; 
w 2007 r. by ło ich 15 301. Spe cjal ną ko mór ką w struk tu rze or ga ni za cyj -
nej nad le śnic twa, po wo ła ną do te go ce lu, jest na to miast Straż Le śna, li -
czą ca w ca łym kra ju 1076 straż ni ków. 

Straż ni cy le śni dzia ła ją we wszyst kich 430 nad le śnic twach. Wspo -
ma ga ni przez te re no wą Służ bę Le śną (zwłasz cza przez le śni czych
i pod le śni czych) i sys te ma tycz nie szko le ni, od gry wa ją do mi nu ją cą ro lę
w zwal cza niu szkod nic twa le śne go. Ich pra ca po le ga głów nie na sys te -
ma tycz nej dzia łal no ści pre wen cyj nej w ce lu ochro ny za so bów le śnych
i mie nia La sów Pań stwo wych, na wy kry wa niu spraw ców prze stępstw
i wy kro czeń, tak że na uczest nic twie w po stę po wa niu są do wym. Pod -
czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych straż ni cy le śni ma ją pra wo
m.in. do le gi ty mo wa nia osób po dej rza nych o po peł nie nie prze stępstw
i wy kro czeń, le gi ty mo wa nia świad ków oraz in nych osób prze by wa ją -
cych na te re nie La sów Pań stwo wych, do za trzy ma nia i kon tro li środ -
ków trans por to wych w ce lu spraw dze nia ła dun ku oraz prze glą da nia ba -
ga ży w ra zie uza sad nio ne go po dej rze nia po peł nie nia wy kro cze nia. 

W zwal cza niu szkod nic twa le śne go po mo cy Stra ży Le śnej udzie la ją
m.in.: Po li cja, Pań stwo wa i Ochot ni cza Straż Po żar na, Straż Gra nicz na,
Straż Ochro ny Ko lei, In spek cja Trans por tu Dro go we go, Pol ski Zwią zek
Ło wiec ki, Straż Ochro ny Przy ro dy, straż w par kach na ro do wych i kra jo -
bra zo wych, straż miej ska oraz zor ga ni zo wa ne gru py mło dzie ży szkol nej.
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115.
Jak du żo zwie rząt łow nych 
wy stę pu je w Pol sce?

Zwie rzy na, czy li zwie rzę ta łow ne, są to ga tun ki dzi kich ssa ków i pta -
ków ży ją cych w śro do wi sku na tu ral nym, bę dą cych przed mio tem po lo -
wa nia lub odło wów. Po zy ski wa nie zwie rząt łow nych jest jed nym z ele -
men tów go spo dar ki ło wiec kiej.
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114.
Na czym po le ga go spo dar ka 
ło wiec ka w La sach Pań stwo wych?

Głów nym ce lem go spo dar ki ło wiec kiej w La sach Pań stwo wych jest za -
cho wa nie wy stę pu ją cej zwie rzy ny ja ko in te gral nej czę ści śro do wi ska
leś ne go. Cel ten, uwzględ nia jąc obec ny jego stan, jest re ali zo wa ny po -
przez zgod ne z obo wią zu ją cy mi za sa da mi ra cjo nal ne go spo da ro wa nie
po pu la cja mi, współ pra cę z dzier żaw ca mi ob wo dów ło wiec kich (ko ła mi
ło wiec ki mi) i po pra wę na tu ral nych wa run ków by to wa nia zwie rzy ny.

Nie zwy kle waż nym pro ble mem go spo dar ki ło wiec kiej jest re gu lo -
wa nie li czeb no ści zwie rząt łow nych w ce lu mi ni ma li zo wa nia szkód wy -
rzą dza nych przez zwie rzy nę w upra wach le śnych (zgry za nie) i młod ni -
kach (spa ło wa nie) oraz w upra wach rol nych przy le ga ją cych do la sów.
Ra cjo nal na i wszech stron na go spo dar ka ło wiec ka, obej mu ją ca m.in.
za go spo da ro wa nie ło wisk, wzbo ga ca nie skła du ga tun ko we go drze wo -
sta nów i obrze ży
lasu, re gu la cję li -
czeb no ści po pu la cji
i do kar mia nie zwie -
rzy ny w okre sie zi -
mo wym, ogra ni cza
po ziom szkód do
roz mia rów go spo -
dar czo zno śnych.
Cał ko wi te ich wy eli -
mi no wa nie jest nie -
moż li we. 

Wy ra zem tro ski
o stan zwie rzy ny
w La sach Pań stwo -
wych jest in ten syw -
ne jej do kar mia nie
w okre sach nie do -
bo ru że ru na tu ral -
ne go oraz na si le nia
wy stę po wa nia szkód
wy rzą dza nych przez
zwie rzy nę na po-
lach.
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Zgod nie z art. 2. „Pra wa ło wiec kie go”, zwie rzę ta łow ne w sta nie wol -
nym, ja ko do bro ogól no na ro do we, sta no wią wła sność Skar bu Pań stwa.
Z ko lei roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z 11 mar ca 2005 r. w pa ra -
gra fie 1. usta la li stę ga tun ków zwie rząt łow nych, za li cza jąc je do dwu
grup: zwie rzy ny gru bej (łoś, je leń szla chet ny, je leń si ka, da niel, sar na,
dzik i mu flon) oraz zwie rzy ny drob nej (m.in. lis, je not, bor suk, ku na leś -
na, nor ka ame ry kań ska, piż mak, za jąc sza rak, ba żant, ku ro pa twa, gęś
gę ga wa, gęś zbo żo wa, gęś bia ło czel na, krzy żów ka, słon ka).

We dług da nych z ro ku 2007 (w na wia sie da ne z ro ku 1980), li czeb -
ność wszyst kich po pu la cji głów nych ga tun ków zwie rząt łow nych ży ją -
cych w Pol sce wy no si: łoś – 5414 (5797), da niel – 15,4 tys. (4010), 
mu flon – 1811 (455), je leń – 154,2 tys. (72,7 tys.), sar na – 705,8 tys.
(402,2 tys.), dzik – 178,6 tys. (85,1 tys.), lis – 215,4 tys. (60,5 tys.), za -
jąc – 515,8 tys. (1455,9 tys.), ba żant – 367,6 tys. (620,6 tys.) i ku ro pa -
twa – 374,0 tys. (872,8 tys.). Jak więc wi dać, na prze strze ni 26 lat za -
no to wa no w Pol sce wy raź ny wzrost li czeb no ści zwie rzy ny gru bej
(z wy jąt kiem ło sia) oraz spa dek li czeb no ści zwie rzy ny drob nej.
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117.
Po co są po let ka ło wiec kie w le sie?

Upra wa po le tek ło wiec kich jest jed nym z waż niej szych ele men tów za -
go spo da ro wa nia ło wisk le śnych. Przyczyniają się one do wzbo ga ce nia
ba zy że ro wej o atrak cyj ną dla zwie rzy ny ro ślin ność, naj czę ściej rol ni czą,
i do ogra ni cze nia szkód w drze wo sta nach i upra wach rol nych.

Po let ka lo ka li zo wa -
ne są we wnątrz kom ple-
k su le śne go, czę sto
w po bli żu dzien nych
ostoi, szla ków i że ro wisk
zwie rzy ny pło wej. Spo ś-
ród wie lu ro ślin upraw-
nych naj bar dziej przy-
dat ne na po let ka ło wiec -
kie są: ży to, owies, ziem-
nia ki, rze pak ozi my,
groch, pe lusz ka, se ra -
de la, wy ka, łu bin, lu cer -
na, ko ni czy na czer wo -
na. Co raz po wszech niej
sto so wa ne są wie lo let nie
mie szan ki pa stew ne. 

Po let ko mo że speł -
niać swo je za da nie je dy -
nie pod wa run kiem je go
trwa łe go i so lid ne go
ogro dze nia.

Szcze gól nym ro dza jem po le tek ło wiec kich są tzw. po let ka zgry zo -
we, wzbo ga ca ją ce ba zę że ro wą prze żu wa czy w mo no ton nym na ogół
kra jo bra zie la su za go spo da ro wa ne go. Je le nio wa te znaj du ją tu żer pę -
do wy oraz ziel ny, atrak cyj ny ze wzglę du na na sło necz nie nie i ze staw ga -
tun ko wy. Na po let ka zgry zo we prze zna cza się przede wszyst kim ist nie -
ją ce w drze wo sta nie lu ki, ha li zny, pła zo wi ny, po wierzch nie pod li nia mi
wy so kie go na pię cia, szer sze, nie za drze wio ne pa sy wzdłuż dróg, obrze -
ża łąk, cie ków wod nych, ba gie nek. Ob sa dza się je krze wa mi i drze wa -
mi pre fe ro wa ny mi przez zwie rzy nę pło wą i ogra dza na 4–5 lat, po czym
udo stęp nia zwie rzy nie.
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116.
Dla cze go zi mą po win no się 
do kar miać zwie rzy nę le śną?

Głów nym ce lem zi mo we go do kar mia nia zwie rzy ny jest uła twie nie prze -
trwa nia naj trud niej sze go dla niej okre su oraz zmniej sze nie szkód wy rzą -
dza nych przez zwie rzy nę w upra wach le śnych. Przy po mi na o tym art. 13
usta wy „Pra wo ło wiec kie”: Dzier żaw cy i za rząd cy ob wo dów ło wiec kich
obo wią za ni są do kar miać zwie rzy nę, zwłasz cza w okre sach wy stę po -
wa nia nie do stat ku że ru na tu ral ne go oraz wów czas, gdy w spo sób istot -
ny mo że to wpły nąć na zmniej sze nie szkód wy rzą dza nych przez zwie -
rzy nę w upra wach i pło dach rol nych oraz w go spo dar ce le śnej.

Gru ba po kry wa śnież na, na prze mian wy stę pu ją ce od wil że i ata ki
siar czy ste go mro zu, sku wa ją ce lo dem za le ga ją cy śnieg, utrud nia ją lub
wręcz unie moż li wia ją zwie rzę tom do stęp do po ży wie nia, czę sto także
do wo dy. Zmie nia się też zi mą na nie ko rzyść war tość od żyw cza do stęp -
ne go po kar mu, m.in. po ziom ma kro - i mi kro ele men tów po trzeb nych do
pra wi dło we go roz wo ju or ga ni zmu zwie rzę cia. Uby tek ilo ści i ja ko ści po -
ży wie nia jest tym więk szy, im uboż sze jest sie dli sko.

Mi mo tak cięż kich wa run ków, tyl ko w cza sie sro gich i śnież nych zim
drob na zwie rzy na, dzi ki i zwie rzy na pło wa wy ma ga ją zwięk szo nej tro -
ski ze stro ny le śni ków i go spo da rzy ło wisk. 

Pro wa dze nie do kar mia nia by wa przez nie któ rych spe cja li stów kwe -
stio no wa ne. Do ty czy to zwłasz cza do brych ło wisk, za sob nych w na tu -
ral ne źró dła po ży wie nia (np. la sów ob fi tu ją cych w dę by). We dług ich
opi nii, na kła dy prze zna cza ne na do kar mia nie le piej za in we sto wać we
wzbo ga ca nie ba zy że ro wej, za kła da nie po le tek ło wiec kich, re miz, sa -
dze nie atrak cyj nych dla zwie rzy ny ga tun ków drzew i krze wów.

Pytania o las:Layout 1  2009-01-08  11:23  Strona 124



127

119.
Czym le śni cy i my śli wi 
do kar mia ją zwie rzę ta?

Ist nie je ca ły wa chlarz karm, któ re mo gą być po da wa ne zwie rzy nie.
Głów nym kry te rium ich do bo ru jest war tość po kar mo wa, straw ność oraz
ja kość.

W za leż no ści od za war to ści skład ni ków po kar mo wych (cu kru, skro -
bi, bia łek, tłusz czów, wę glo wo da nów, wi ta min oraz in nych związ ków or -
ga nicz nych i mi kro ele men tów) przy ję ło się dzie lić kar mę na:
� ob ję to ścio wą su chą, o ma łej war to ści od żyw czej w sto sun ku do swo -

jej ob ję to ści (sia no, sło ma, pę dy, li ściar ka, czy li su szo ne pę dy z li ść mi);
� ob ję to ścio wą so czy stą, rów nież o sto sun ko wo nie wiel kiej war to ści

od żyw czej, ale za wie ra ją cą du żo wię cej wo dy (ziem nia ki, bu ra ki,
mar chew, ka pu sta, jar muż, to pi nam bur, róż ne ki szon ki);

� tre ści wą, o du żej za war to ści sub stan cji od żyw czych – bia łek, wę -
glo wo da nów i tłusz czów (żo łę dzie, bu kiew, kasz ta ny, ziar no zbóż
i ro ślin mo tyl ko wych).
Bar dzo waż ne jest tak że po da wa nie so li zwie rzy nie. Wy kła da się ją

w tzw. li zaw kach, czy li słu pach (rów nież pień kach ścię tych drzew), za -
koń czo nych skrzyn ką lub wy drą żo nym otwo rem, w któ rych umiesz cza
się sól zmie sza ną z gli ną lub fa brycz nie wy ko na ne kost ki sol ne (spo ty -
ka się też pa sty sol ne). Co raz czę ściej wraz z kar mą po da wa ne są spe -
cjal ne mie szan ki ło wiec kie do od ro ba cza nia zwie rzy ny.

Kar mę wy kła da się w pa śni kach, co za bez pie cza ją przed czyn ni ka -
mi at mos fe rycz ny mi, bądź pod go łym nie bem, co jest me to dą oczy wi -
ście tań szą, ale na ra ża ją cą na stra ty.
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118.
Kie dy i gdzie w Pol sce 
od ro dzi ło się so kol nic two?

So kol nic two, czy li pra sta ra sztu ka ukła da nia, roz mna ża nia i po lo wa nia
z pta ka mi dra pież ny mi, roz wi ja ła się dy na micz nie w Pol sce, po cząw -
szy od X–XI wie ku aż po XVIII stu le cie, kie dy to co raz więk szą po pu lar -
ność za czę ły zdo by wać po lo wa nia z bro nią pal ną. Na po cząt ku XIX wie -
ku na stą pił cał ko wi ty je go upa dek.

W okre sie mię dzy wo jen nym nie uda ną pró bę re sty tu cji so kol nic twa
pod jął prof. Au gust Deh nel. W 1939 r. wy dał w nie wiel kim na kła dzie
pod ręcz nik so kol nic twa „O sztu ce ukła da nia pta ków dra pież nych do ło -
wów”, wcze śniej dru ko wa ny w od cin kach w „Łow cu Pol skim”.

Od ro dze nie so kol nic twa w Pol sce na stą pi ło do pie ro w cza sach nam
współ cze snych i to za spra wą le śni ka, Cze sła wa Sie lic kie go – by łe go
za stęp cy dy rek to ra Tech ni kum Le śne go w Tu cho li, za pa lo ne go my śli we -
go i so kol ni ka, któ ry w ro ku 1971 za ło żył szkol ne ko ło za in te re so wań,
spra wu ją ce opie kę nad ja strzę bia mi go łę bia rza mi (był to ro dzaj azy lu
dla róż ne go ro dza ju skrzy dla tych dra pież ców, głów nie ofiar wy pad ków).
Rok póź niej przy Pol skim Związ ku Ło wiec kim po wo ła no Sek cję So kol -
ni czą „Gniaz do So kol ni ków”, obej mu ją cą gru pę uczniów i pra cow ni ków
tu chol skie go tech ni kum, pra cow ni ków sta cji ba daw czej PZŁ w Czem pi -
niu ko ło Po zna nia oraz kil ku my śli wych, któ rzy pod ję li in dy wi du al ne pró -
by ukła da nia pta ków łow czych. 

Dzie ło za po cząt ko wa ne przez Cze sła wa Sie lic kie go kon ty nu ował
w Tu cho li je go syn, Sła wo mir. W 1994 r. so ko lar nia do cze ka ła się roz -
bu do wy i za czę ła funk cjo no wać ja ko ko ło so kol ni cze „Ra róg”. Dziś pra -
cu je pod kie run kiem Ma riu sza No wo grodz kie go, so kol ni ka wy kła da ją ce -
go w tech ni kum ło wiec two i ochro nę la su.
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Ja kie za sto so wa nie ma ży wi ca?

Bal sa micz na ży wi ca so sno wa – lep ka, lek ko żół ta wa, kre mo wa lub sza -
ra ciecz o przy jem nym, bal sa micz nym za pa chu – otrzy my wa na jest
w wy ni ku sys te ma tycz ne go na ci na nia spał na drze wach. Skła da się
przede wszyst kim z wę glo wo do rów ter pe no wych (ter pen ty ny) oraz
z kwa sów ży wicz nych (ka la fo nii) i nie wiel kiej ilo ści wo dy. Pod czas de -
sty la cji ży wi cy otrzy mu je my po nad 20% ter pen ty ny i ok. 70% ka la fo nii.

Ter pen ty na znaj du je za-
sto so wa nie w wie lu ga łę -
ziach prze my słu do wy ro bu
farb, la kie rów, le ków, kam fo -
ry, ko sme ty ków, środ ków
owa do bój czych i grzy bo bój -
czych, włó kien syn te tycz -
nych i kau czu ku syn te tycz -
ne go. Z ko lei naj więk szym
od bior cą ka la fo nii jest prze-
mysł gu mo wy i pa pier ni czy.
Na przy kład do da tek ka la fo -
nii do kau czu ku syn te tycz -
ne go zwięk sza je go ela stycz-
ność, od por ność na mróz
i trwa łość aż o 50%. Ka la fo -
nia jest po za tym skład ni kiem
la kie rów, sma rów, mas pla-
stycz nych, farb dru kar skich
i kle jów pa pier ni czych.

Ży wi co wa nie w Pol sce ma po nad stu let nią tra dy cję, prze rwa ną w ro -
ku 1994 za prze sta niem go spo dar cze go po zy ski wa nia te go su row ca
przez La sy Pań stwo we z po wo du nie opła cal no ści. Naj więk sze ilo ści ży -
wi cy otrzy my wa no w la tach 1960–1976, śred nio 22 tys. ton rocz nie.
W tym cza sie Pol ska by ła też eks por te rem pro duk tów ży wicz nych; śred -
ni rocz ny eks port ka la fo nii wy no sił 7,5 tys. ton. Dziś ży wi cę im por tu je -
my głów nie z Ukra iny i Bra zy lii, a wcze śniej z Chin, i prze ra bia my w kra -
jo wych de sty lar niach.

War to wie dzieć, że ży wi cę bal sa micz ną moż na rów nież otrzy my -
wać z ży wi co wa nych mo drze wi, świer ków i jo deł.
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121.
Co to są pro duk ty 
ubocz ne go użyt ko wa nia la su?

Las jest do star czy cie lem nie tyl ko drew na, tak że wie lu in nych su row -
ców i dóbr, któ re na zy wa ne są pro duk ta mi ubocz ne go użyt ko wa nia la -
su lub po pro stu – użyt ka mi ubocz ny mi (użyt ka mi nie drzew ny mi). Do
naj waż niej szych na le żą:
� ży wi ce na tu ral ne drzew, zwłasz cza ży wi ca so sno wa, sto so wa na 

m.in. do wy ro bu ka la fo nii i ter pen ty ny;
� ko ra drzew na, z któ rej po wsta ją pły ty izo la cyj ne i użyt ko wa ny

w ogrod nic twie na wóz or ga nicz ny;
� igli wie, wy ko rzy sty wa ne m.in. do pro duk cji mącz ki pa szo wo -wi ta -

mi no wej, olej ków ete rycz nych i eks trak tów ką pie lo wych;
� owo ce ru na le śne go, zwłasz cza czar nej ja go dy, bo rów ki brusz ni cy,

je ży ny, ma li ny, po ziom ki, żu ra wi ny i lesz czy ny;
� grzy by;
� sok brzo zo wy, sto so wa ny głów nie w prze my śle ko sme tycz nym; 
� zio ła le śne do ce lów użyt ko wych i lecz ni czych;
� cho in ki świą tecz ne.

Po za użyt ka mi ro ślin ny mi las do star cza czło wie ko wi wy so ko ce nio -
nych użyt ków zwie rzę cych – głów nie dzi czy zny, tak że użyt ków mi ne -
ral nych – ko pa lin.

W nie zbyt od le -
głej prze szło ści
z la su po zy ski wa no
po nad to su row ce
far biar skie (ko rę
brzo zy, dę bu, olszy
i je sio nu, kru szy -
nę, ja no wiec, sza -
kłak, tar ni nę, ber be-
rys, wrzos, dziu ra -
wiec, bo rów kę czer-
ni cę, czy li czar ną
ja go dę) oraz miód
i wosk, po cho dzą ce
z ho dow li pszczół
le śnych (bart nic -
two).

120.
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123.
Cho in ki z la su, czy z plan ta cji?

To oczy wi ste, z la su – od po wie dzia ła by więk szość z nas. I mia ła by ra -
cję, ale tyl ko czę ścio wą, nie wszyst kie bo wiem cho in ki po cho dzą wprost
z la su – z cięć pie lę gna cyj nych, część z nich upra wia na jest na plan ta -
cjach cho in ko wych (na przy kład w ro ku 2007 w La sach Pań stwo wych
z ok. 850 ha plan ta cji po zy ska no bli sko 60 tys. cho inek). 

Z plan ta cji, usy tu owa nych przej ścio wo pod li nia mi wy so kie go na -
pię cia lub na grun tach rol nych, uzy sku je się cho in ki do rod niej sze i le piej
ukształ to wa ne. Aby spro stać wy ma ga niom na byw ców, ho du je się
drzew ka róż nych ga tun ków: świer ków (kłu ją ce go, po spo li te go i serb -
skie go), jo deł (ka li for nij skiej, kau ka skiej, ol brzy miej i po spo li tej) oraz da -
gle zji zie lo nej. W za leż no ści od ga tun ku, wy ho do wa nie 1,5–3-me tro wej
cho in ki trwa od 8 do 15 lat.

Co ro ku wy bór cho inek
jest co raz więk szy. Do sprze-
da ży w du żych mia stach tra fia -
ją przede wszyst kim drzew ka
z pry wat nych plan ta cji kra jo -
wych lub im por to wa ne ze
Skan dy na wii i Nie miec. Naj wię-
cej pry wat nych plan ta cji cho in-
ko wych znaj du je się na te re nie
zie lo no gór skiej Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pań stwo wych.
Do star cza ją głów nie drze wek
świer ka po spo li te go i chęt nie
ku po wa ne go świer ka kłu ją ce -
go. Im port obej mu je bar dzo de-
ko ra cyj ną jo dłę kau ka ską
i świerka kłu ją cego, za rów no
w po sta ci drze wek cię tych, jak
i w do ni cach, czy li z za kry tym
sys te mem ko rze nio wym. Po
wy peł nie niu przez nie ro li cho i-
nek bo żo na ro dze nio wych mo -
gą być po sa dzo ne w ogro dzie
lub na dział ce.

122.
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Skąd się bie rze wę giel drzew ny?

Wę dru jąc biesz czadz ki mi szla ka mi, nie jed no krot nie mo gli śmy za uwa żyć
wy ła nia ją ce się znad ko ron drzew bia łe kłę by dy mu, a w miej scu, skąd
dym po cho dził – ba te rie sta lo wych cy lin drów z ko mi nami, sto sy drew -
na bu ko we go i wor ki z wy pa lo nym już wę glem. To w ta kich wła śnie miej -
scach po wsta je ten ro dzaj pa li wa, zna ny nam z gril lo wa nia.

Wę giel drzew ny przez wie ki wy pa la no w mie ler zach, czy li sto sach
drew na, przy kry tych chru stem, dar nią i zie mią. W dru giej po ło wie XIX w.
je go wy ro bem za ję ły się du że za kła dy su chej de sty la cji drew na; pierw -
szy ta ki za kład po wstał w Pol sce w ro ku 1873 w Ostrow cu Świę to krzy -
skim. Ze wzglę du na du że za po trze bo wa nie na wę giel drzew ny oraz
ko niecz ność ogra ni cze nia kosz tów zryw ki i wy wo zu drew na, na po cząt -
ku lat 80. ubie głe go wie ku roz po czę to wy pa la nie drew na w re tor tach
po lo wych – sta lo wych cy lin drach o po jem no ści od kil ku do kil ku na stu
me trów prze strzen nych (mp) drew na. Dziś wy pa la niem drew na zaj mu -
ją się prze waż nie pry wat ne fir my na te re nie ca łe go kra ju.

Su row cem do zwę gla nia mo że być drew no wszyst kich ga tun ków
drzew i krze wów, naj czę ściej jed nak ga tun ków li ścia stych, np. bu ka i dę -
bu. Na wy pro du ko wa nie jed nej to ny wę gla zu ży wa się od 7 do 10 mp su -
row ca. Bar dziej wy daj ne jest drew no twar de.

Więk szość wy twa rza ne go w Pol sce wę gla drzew ne go prze zna cza -
na jest na eks port, głów nie do Nie miec, ale też do Szwe cji, Au strii, Da -
nii i Bel gii.
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125.
Jak bo ga te w ga tun ki 
jest kró le stwo grzy bów?

Daw niej grzy by na le ża ły do kró le stwa ro ślin niż szych lub za rod ni ko -
wych. Dziś, po stwier dze niu za sad ni czych róż nic mię dzy ko mór ka mi
grzy bów i ro ślin, są za li cza ne do od ręb ne go kró le stwa or ga ni zmów, rów -
ne go kró le stwom ro ślin i zwie rząt.

132

124.

Grzy by to jed na z naj bo gat szych w ga tun ki grup or ga ni zmów. Nie
wie my, jak jest licz na. Jak po da je prof. An drzej Grzy wacz, mo że się na -
wet skła dać z ok. 1,5 mln ga tun ków. Do tych czas opi sa no 320 tys. W Pol -
sce mo że wy stę po wać ok. 12–14 tys. ga tun ków grzy bów, z cze go do tej
po ry za re je stro wa no tyl ko ok. 8 tys., w tym po nad 4 tys. grzy bów wiel -
ko owoc ni ko wych, 1,6 tys. li che ni zo wa nych (po ro stów) i ok. 2 tys. mi kro -
sko pij nych, naj sła biej roz po zna nych.

Naj bar dziej nas in te re su ją, co zro zu mia łe, wiel ko owoc ni ko we grzy -
by ja dal ne. Wy stę pu je ich, głów nie w la sach, aż 1100–1500 ga tun ków.
Po zo sta łe z wiel ko owoc ni ko wych to w więk szo ści grzy by nie ja dal ne,
choć nie szko dli we, o nie przy jem nym sma ku i za pa chu oraz o nie spraw -
dzo nych wła ści wo ściach od żyw czych i tok sycz nych. Grzy bów tru ją cych
jest ok. 200 ga tun ków, w tym kil ka śmier tel nie tru ją cych.

Mi mo dość du żej licz by ga tun ków grzy bów ja dal nych, do ob ro tu han -
dlo we go, zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Zdro wia z 19 grud -
nia 2002 r., zmie nio nym 15 kwiet nia 2004 r., do pusz czo ne są tyl ko 42
ga tun ki.
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Któ re grzy by ob ję te są 
ochro ną ga tun ko wą?

Ta kich grzy bów jest wie le. Wy mie nia je w swo ich czte rech za łącz ni kach
Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z 9 lip ca 2004 r. w spra wie ga -
tun ków dzi ko wy stę pu ją cych grzy bów ob ję tych ochro ną. Ochro ną ści słą
obej mu je 52 ga tun ki grzy bów, ochro ną czę ścio wą – je den ga tu nek,
włók no usz ka uko śne go (In no tus ob li qu us). Na li ście ga tun ków ści śle
chro nio nych znaj du ją się m.in.: ma ślak żół ta wy (Su il lus fla vi dus), ozo -
rek dę bo wy (Fi stu li na he pa ti ca), pur cha wi ca ol brzy mia (Lan ger man nia
gi gan tea), sar niak da chów ko wa ty (Sar co don im bri ca tus), smar dze – ja -
dal ny (Mor chel la escu len ta), pół wol ny (M. gi gas), stoż ko wa ty (M. co ni -
ca) i wy nio sły (M. ela ta) – oraz szma ciak ga łę zi sty (Spa ras sis cri spa).

W sto sun ku do ga tun ków ob ję tych ochro ną ści słą wpro wa dzo no na -
stę pu ją ce za ka zy:
1) zry wa nia, nisz cze nia i uszka dza nia;
2) nisz cze nia ich sie dlisk i ostoi;
3) do ko ny wa nia zmian sto sun ków wod nych, sto so wa nia środ ków che -

micz nych, nisz cze nia ściół ki le śnej i gle by w osto jach;
4) po zy ski wa nia, zbio ru, prze trzy my wa nia, po sia da nia, pre pa ro wa nia

i prze twa rza nia ca łych grzy bów i ich czę ści;
5) zby wa nia, na by wa nia, ofe ro wa nia do sprze da ży, wy mia ny i da ro wi -

zny grzy bów ży wych, mar twych, prze two rzo nych i spre pa ro wa nych,
a tak że ich czę ści i pro duk tów po chod nych (…).
Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z 9 lip ca 2004 r. do ty czy nie

tyl ko grzy bów wiel ko owoc ni ko wych, ale także po ro stów.
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Tru ją ce w le sie, ale nie grzy by?

Sil ne wła ści wo ści tru ją ce ma ją nie tyl ko grzy by, rów nież nie któ re ro śli -
ny le śne. Co praw da spo ży cie ta kich ro ślin lub ich owo ców przez oso -
by do ro słe jest ma ło praw do po dob ne, ale wśród dzie ci zda rza się, i to
na wet dość czę sto, zwłasz cza że wie le ro ślin tru ją cych pięk nie kwit nie,
wy twa rza ko lo ro we, ape tycz nie wy glą da ją ce owo ce, czym przy cią ga
uwa gę i pro wo ku je.

Tru ją ce są m.in.:
� kon wa lia ma jo wa (Co nval la ria ma ia lis) – ca ła ro śli na. Sil ne za tru cia

na stę pu ją u dzie ci już po zje dze niu kil ku czer wo nych owo ców;
� po krzyk wil cza ja go da (Atro pa bel la don na) – ca ła ro śli na. Zje dzo ne

owo ce po wo du ją m.in. za bu rze nia mo wy i utra tę przy tom no ści;
� waw rzy nek wil cze ły ko (Da ph ne me ze reum) – ca ła ro śli na. Po spo -

ży ciu owo ców wy stę pu ją bó le żo łąd ka, wy mio ty, bie gun ka, za pa le -
nie ja my ust nej;

� ko pyt nik po spo li ty (Asa rum eu ro peum) – ca ła ro śli na. W prze szło -
ści za tru cia zda rza ły się pod czas za ży wa nia więk szych ilo ści od wa -
ru z ko rze ni i kłą czy w ce lu wy wo ła nia po ro nie nia;

� cis po spo li ty (Ta xus bac-
ca ta) – ca ła ro śli na z wy -
jąt kiem czer wo nej
osnów ki owo ców. Za tru -
cia zwią za ne są naj czę -
ściej ze zje dze niem przez
dzie ci ca łych, atrak cyj nie
wy glą da ją cych owo ców.
Do tru ją cych na le żą też:

psian ka słod ko górz (So la -
num dul ca ma ra), ob raz ki
pla mi ste (Arum ma cu la -
tum), ja ło wiec sa wi na (Ju -
nipe rus sa bi na), na parst ni -
ca pur pu ro wa (Di gi ta lis
pur pu rea), na recz ni ca sam -
cza (Dry op te ris fi lix) oraz
ba gno zwy czaj ne (Le dum
pa lu stre).

127.
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126.

Mu cho mor sro mot ni ko wy, któ re go spo ży cie w ilo ści za le d wie 50 g gro -
zi czło wie ko wi śmier cią, jest praw dzi wym „świa tow cem”. Wy stę pu je w Eu -
ro pie, na te re nie obu Ame ryk, w Au stra lii oraz Afry ce. Spo ty ka ny jest w la -
sach ca łej Pol ski, cho ciaż nie wszę dzie by wa po spo li ty. Two rzy owoc ni ki
od lip ca do paź dzier ni ka, naj czę ściej w la sach li ścia stych, mie sza nych,
rza dziej w igla stych. Je go bia ło- lub oliw ko wo zie lon ka wy ka pe lusz ma
śred ni cę 6–12 cm, na brze gu jest zwy kle ja śniej szy, po kry ty sła bo przy -
le ga ją cy mi, bia ły mi łat ka mi lub ich po zba wio ny. Po wierzch nia ka pe lu sza
jest su cha i gład ka, nie co błysz czą ca, brzeg równy – nie prąż ko wa ny.
Blasz ki ma bia łe, gę sto usta wio ne, przy trzo nie wol ne. Cha rak te ry stycz -
ny dla te go ga tun ku jest bia ła wy trzon, wy so ko ści 8–15 cm, z zyg za ko wa -
tym wzor kiem na po wierzch ni i du żym pier ście niem. Bul wia stą na sa dę
trzo nu ota cza wy so ka, od sta ją cą po chwa. Miąższ jest bia ła wy i kru chy.

Ten wy jąt ko wo nie bez piecz ny grzyb, któ ry co ro ku w Pol sce by wa
przy czy ną śmier ci kil kor ga grzy bia rzy, naj czę ściej jest my lo ny z pie czar -
ka mi, go łąb kiem zie lo na wym lub na wet z czu baj ką ka nią, po pu lar nie
zwa ną so wą.

Je den z naj bar dziej tru ją cych 
grzy bów na świe cie?

Mu cho mor sro mot ni ko wy (Ama ni ta phal lo ides [Va ill.] Secr.) ze wszech
miar za słu gu je na ta kie okre śle nie. Co wię cej, dy stan su je pod tym
wzglę dem na wet nie któ re ro śli ny, uwa ża ne po wszech nie w Eu ro pie za
naj bar dziej nie bez piecz ne dla czło wie ka, np. sza le ja ja do wi te go (Ci ku -
ta vi ro sa) czy to ja da moc ne go (Aco ni tum na pel lus).
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Jak zbie rać grzy by? 

� Do la su, nie tyl ko na grzy by, naj wy god niej wy brać się wcze śnie ra -
no sa mo cho dem, po le sie jed nak naj le piej po ru szać się pie szo lub
ro we rem.

� Sa mo cho dem mo że my się w le sie prze miesz czać tyl ko po dro gach
do pusz czo nych do ru chu, ozna czo nych dro go wska za mi. Wjazd na
in ne dro gi jest za ka za ny.

� Nie kie dy, np. ze wzglę du na wy so kie za gro że nie po ża ro we z po wo -
du su szy lub opry ski che micz ne prze ciw ko szko dli wym owa dom
bądź na wy rąb drzew, wstęp do la su mo że być okre so wo za bro nio -
ny, o czym in for mu ją ko mu ni ka ty roz wie szo ne przy wjeź dzie na dro -
gi le śne. Ma jąc na wzglę dzie na sze i la su bez pie czeń stwo, nie po -
win ni śmy tych za ka zów ła mać.

� Zbiór grzy bów jest za bro nio ny w re zer wa tach przy ro dy i par kach na -
ro do wych.

� Zbie ra my tyl ko te grzy by, co do któ rych je ste śmy ab so lut nie pew ni,
że są ja dal ne. Wszyst kie wąt pli wo ści roz strzy ga my na ko rzyść grzy -
ba, co ozna cza, że po zo sta wia my go w le sie.

� War to wie dzieć, że naj wię cej ga tun ków tru ją cych i naj bar dziej nie -
bez piecz nych dla na sze go zdro wia wy stę pu je wśród grzy bów blasz -
ko wych, z bul wia stym trzo nem oraz po chwą.

� Grzy by zbie ra my naj le piej do ko szy ków (prze pusz cza ją po wie trze
i są sztyw ne), ni gdy zaś do to reb fo lio wych, gdzie na pew no się po -
kru szą i być mo że na bio rą (nie któ re ga tun ki) szko dli wych dla na -
sze go zdro wia wła ści wo ści.

� Grzy by na le ży wy krę cać z pod ło ża, a miej sca po nich przy kry wać
mchem lub ściół ką le śną, dzię ki cze mu za po bie gnie my wy sy cha niu
grzyb ni.

� Ni gdy nie nisz czy my grzy bów, któ rych nie zbie ra my, np. mu cho mo -
rów. Po zo sta wia my je nie na ru szo ne, gdyż ma ją do speł nie nia w le -
sie bar dzo waż ną ro lę, a po za tym są pięk ne.

� Nie za bie raj my z la su grzy bów sta rych, nam nie przy nio są po żyt ku
(naj czę ściej są „ro ba czy we”), w le sie na to miast bę dą źró dłem za rod -
ni ków, z któ rych roz wi nie się grzyb nia.

� Roz grze by wa nie ściół ki le śnej w po szu ki wa niu grzy bów (np. ku rek
czy gą sek) jest za bro nio ne. Czy niąc tak, od sła nia my grzyb nię, na -
ra ża jąc ją na znisz cze nie.

� Nie wy bie raj my się na grzy by w to wa rzy stwie psa. Utrzy ma nie go na
smy czy przez ca ły czas grzy bo bra nia bę dzie bar dzo trud ne, pusz -
cze nie zaś wol no – za gra żać mo że zwie rzę tom miesz ka ją cym w le -
sie.

� W le sie po win ni śmy za cho wy wać się ci cho, to prze cież miej sce,
gdzie ży ją na si mniej si bra cia – zwie rzę ta.

� Nie śmieć my ani w le sie, ani na obrze żu la su. Śmie ci wszę dzie źle
o nas świad czą.
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130.
Dla cze go naj war to ściow sze są 
owo ce le śne?

Po wo dów jest wie le, by tak uwa żać – nie star czy ło by miej sca na sa mo
ich wy mie nie nie, a co do pie ro na opis. Mi mo to, spró buj my.

Wszyst kie owo ce le śne za wie ra ją wi ta mi nę C. Do naj bar dziej w nią
za sob nych na le żą owo ce dzi kiej ró ży (ok. 500 mg%), ro kit ni ka zwy czaj -
ne go (250 mg%) i ber be ry su zwy czaj ne go (80 mg%). 

W naj więk szej ilo ści w owo cach le śnych wy stę pu ją cu kry pro ste –
glu ko za (cu kier gro no wy) i fruk to za (cu kier owo co wy). Śred nia ich za -
war tość się ga kil ku pro cent. Naj wię cej cu krów jest w owo cach ber be ry -
su zwy czaj ne go (9,0%) i śli wy tar ni ny (8,7%).

Owo ce le śne ma ją w so bie spo re ilo ści kwa sów or ga nicz nych –
śred nio 1–2%, ale np. ber be rys zwy czaj ny mo że ich za wie rać na -
wet 6,5%, a więc ty le, ile ma cy try na. Po nad 3% kwa sów wy stę pu je
w owo cach ro kit ni ka zwy czaj ne go oraz żu ra wi ny błot nej.

Nie któ re z owo ców le śnych za wie ra ją du że ilo ści bia łek, np. orze chy
la sko we – aż 20%. Ich ilość w owo cach ja go do wych rzad ko jed nak prze -
kra cza 1%.

Owo ce le śne są rów nież bo ga te w róż ne związ ki mi ne ral ne, np. że -
la za, fos fo ru, mie dzi i ma gne zu. Naj wię cej związ ków że la za wy stę pu je
w owo cach żu ra wi ny błot nej. 

Na ko niec rzecz chy ba naj waż niej sza dla wszyst kich ama to rów pło -
dów la su. Ja dal ne owo ce le śne ma ją nie po wta rzal ny smak i są naj mniej
ska żo ne spo śród wszyst kich owo ców do stęp nych w han dlu.
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129.
Co jest le śną „bom bą wi ta mi no wą”?

Jed ną z naj waż niej szych dla czło wie ka wi ta min jest kwas askor bi no wy,
czy li wi ta mi na C, któ rej zu ży wa naj wię cej. Prze cięt ne za po trze bo wa nie
dzien ne jed nej oso by wy no si 50 mg, ale cho rzy, mat ki kar mią ce oraz
cięż ko pra cu ją cy męż czyź ni po win ni jej otrzy my wać du żo wię cej –
aż 150 mg. Naj czę ściej w po sta ci zwięk szo nej ilo ści wa rzyw i owo ców.

Pod wzglę dem za war to ści wi ta min owo ce le śne nie ma ją so bie rów -
nych. Na przy kład w dwu ki lo gra mach czar nych ja gód lub ma lin jest jej ty -
le sa mo, co w ki lo gra mie cy tryn, ale już w owo cach gło gu – dwa ra zy wię -
cej niż w cy try nie, a ber be ry su – aż czte ry ra zy. Re kor dzist ką w tej
szla chet nej dys cy pli nie jest jed nak ró ża, któ rej bli sko 20 ga tun ków wy stę -
pu je w sta nie dzi kim na te re nie Pol ski, prze waż nie na skra ju la sów, w za -
ro ślach i na mie dzach. Ki lo gram doj rza łych owo ców ró ży dzi kiej (Ro sa ca -
ni na) mo że za wie rać ty le wi ta mi ny C, ile jest jej w 10 kg cy tryn! Do dat ko wo
ró ża ob fi tu je w in ne wi ta mi ny: B1, B2, PP, K i P oraz w pro wi ta mi nę A. 

Ró ża dzi ka, mi mo że za słu że nie nam im po nu je, nie wy róż nia się na
tle in nych róż więk szą za war to ścią wi ta min, co wię cej – nie któ rym ga -
tun kom ustę pu je, na przy kład ró ży po marsz czo nej (Ro sa ru go sa). Ta
po cho dzą ca z pół noc no -wschod niej Azji krew niacz ka na szych róż, od
daw na wpro wa dza na do kra jo wych upraw, za wie ra w swo ich owo cach
aż pra wie sto ra zy wię cej wi ta mi ny C niż cy try ny! Praw dzi wa „bom ba wi -
ta mi no wa”, jak na zwał ją przed pół wie czem prof. Ju lian Alek san dro wicz.
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Czar na ja go da, czy bo rów ka?

W środ ko wej i pół noc nej Pol sce jest na zy wa na czar ną ja go dą, na po -
łu dniu kra ju – bo rów ką. O czym mo wa? O bo rów ce czer ni cy (Vac ci nium
myr til lus), do brze zna nej wszyst kim krze win ce le śnej, ro dzą cej bar dzo
smacz ne owo ce.

Bo rów ka czer ni ca jest bo daj że naj waż niej szym na szym owo cem
leś nym. Wy stę pu je na po wierzch ni ok. 11% polskich la sów, naj czę ściej
w drze wo sta nach so sno wych lub so sno wo -świer ko wych. Jej tzw. ba za
su row co wa zo sta ła w la tach 60. ubie głe go wie ku osza co wa na na
30 tys. ton rocz nie. Prze cięt nie z 1 ha ja go dzi ska ni zin ne go moż na ze -
brać 250 kg, a z gór skie go – na wet 400. Naj wię cej bo rów ki ze bra no
w Pol sce w ro ku 1966 – 26 tys. ton, wy eks por to wa no zaś – w 1961 r.,
10 tys. ton. Ile zbie ra się jej obec nie, do kład nie nie wia do mo, sku pem
i eks por tem zaj mu ją się bo wiem licz ne fir my pry wat ne. Pew ne jest tyl -
ko to, że wie lo krot nie mniej niż przed la ty.

Ja ko cie ka wost kę war-
to po dać, że bli ska krew-
niacz ka bo rów ki czer ni-
cy, bo rów ka brusz ni ca

(Vac ci nium vi tis -
-ida ea), w za -
leż no ści od
re gio nu kra ju
też no si róż -
ne na zwy:
na pół no cy
i w środ ko -
wej czę ści
Pol ski na zy -

wa się bo rów -
ką, na po łu dniu

– po pro stu
brusz ni cą. To, co

na pół no cy jest czer-
wo ne (bo rów ka), na

po łu dniu jest czar ne (też bo-
rów ka)…

Zio ła z le śnej ap te ki?

Bli sko 15% ro ślin na świe cie uwa ża się za lecz ni cze. To bar dzo du żo,
je śli weź mie się pod uwa gę, że wszyst kich ga tun ków jest po nad
400 tys. W Pol sce wy stę pu je ok. 150 ga tun ków ro ślin lecz ni czych, wśród
nich wie le ga tun ków le śnych. Aż 20% wszyst kich sku po wa nych w na -
szym kra ju ziół, któ re po cho dzą ze sta no wisk na tu ral nych, to su row ce
ty po wo le śne. Ba zą le śnych su row ców zie lar skich są głów nie la sy pół -
noc no -wschod niej Pol ski, gdzie po zy sku je się po nad 25% wszyst kich
ziół ro sną cych na sta no wi skach na tu ral nych, a nie na plan ta cjach.

Su row ca mi zie lar ski mi są te czę ści ro śli ny, któ re za wie ra ją naj więk -
sze ilo ści tzw. związ ków czyn nych – ko ra, kwia ty, owo ce, pącz ki drzew
i krze wów, ko rze nie, kłą cza itp. Spo śród le śnych ro ślin zielar skich naj -
więk sze za po trze bo wa nie ze stro ny prze my słu far ma ceu tycz ne go jest
na owo ce dzi kiej ró ży, a na stęp nie na ko rę dębu, kwia ty i owo ce dzi kie -
go bzu czar ne go, na kwia ty gło gu jed no szyj ko we go, zie le je mio ły po -
spo li tej, ko zł ka le kar skie go, ma cie rzan ki pia sko wej, na li ście ma li ny wła -
ści wej oraz zie le na wło ci po spo li tej.

Po zy ski wa niem, sku pem i czę ścio wo prze ro bem ziół w Pol sce zaj -
mo wa ło się do koń ca lat 80. ubie głe go stu le cia przed się bior stwo „Her -
ba pol”, a ziół i owo ców ty po wo le śnych – Przed się bior stwo Pro duk cji
Le śnej „Las”. Po prze mia nach ustro jo wych na po cząt ku lat 90. obok
„Her ba po lu”, któ ry uległ prze kształ ce niom, po ja wi ło się wie le in nych firm
sku pu ją cych zio ła i wy twa rza ją cych pro duk ty na ry nek. Przed się bior -
stwo „Las” pra wie cał ko wi cie zo sta ło zli kwi do wa ne.
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Ja ło wiec po spo li ty jest ga tun kiem pio nier skim, ma ło wy ma ga ją cym.
Ro śnie, co praw da, na każ dej gle bie, ale utrzy mu je się głów nie na gle -
bach naj bar dziej ja ło wych – tam, gdzie nie mógł by się wy two rzyć ża den
in ny pod szyt. To dla te go „od za wsze” na zy wa ny był po pro stu ja łow -
cem, czy li ga tun kiem od por nym na ja ło we pod ło że.

Ja ło wiec po spo li ty jest bar dzo cen nym ga tun kiem bio ce no tycz nym.
Przez ca ły rok za pew nia ptac twu po ży wie nie w po sta ci smacz nych
szysz ko ja gód oraz miesz ka nie w gę stwi nie moc no uiglo nych ga łę zi. Mi -
mo że przy szło mu żyć w trud nych wa run kach, za dzi wia swo ją dłu go -
wiecz no ścią, osią ga jąc nie rzad ko sto  kil ka dzie siąt lat przy wzro ście – je -
śli jest drze wem – do cho dzą cym do pra wie 15 m (for my krze wia ste są
z re gu ły niż sze). Naj wię cej tak im po nu ją cych oka zów za cho wa ło się
w pół noc no -wschod nich re jo nach Pol ski – na Ma zu rach i Pod la siu.

Skąd ta ka na zwa – ja ło wiec?

Mi mo że ja łow ców na świe cie jest ok. 60 ga tun ków, w Pol sce wy stę pu -
ją tyl ko dwa – ja ło wiec po spo li ty (Ju ni pe rus com mu nis) wraz z od mia ną
hal ną (J.c. ssp. al pi na) oraz ja ło wiec sa wi na (J. sa bi na). Ten pierw szy
spo ty ka ny jest w Pol sce po wszech nie ja ko pod szyt w su chych bo rach
so sno wych, na nie użyt kach i wy dmach. Ten dru gi zna ny jest tyl ko z jed -
ne go na tu ral ne go sta no wi ska w Pie ni nach i dla te go ja ko ga tu nek w Pol -
sce za gro żo ny zo stał wpi sa ny do „Pol skiej czer wo nej księ gi ro ślin”.

Co łą czy las i pszczo łę?

Nie wąt pli wie wspól na hi sto ria, li czo na od za ra nia dzie jów aż po cza sy
pra wie nam współ cze sne, czy li la ta 30. mi nio ne go wie ku, kie dy to w pol -
skich la sach osta tecz nie upa dło bart nic two, a bar cie, kło dy, sto ja ki i le -
ża ki (for my przej ścio we bar ci w kie run ku ula) tra fi ły do skan se nów.

Pszczo ła wy wo dzi się z la su, las bo wiem za pew nia jej naj bar dziej
sprzy ja ją ce wa run ki ży cia: ła god niej szy kli mat niż na otwar tych po lach
i łą kach, słab szy wiatr i od po wied nią na ogół wil got ność po wie trza.
Przede wszyst kim jed nak las jest zna ko mi tym „pa stwi skiem” pszcze -
lim. Mi mo że naj cen niej sze go drze wa mio do daj ne go – li py – nie ma
w pol skich la sach zbyt wie le, z po wo dze niem jest za stę po wa ne przez
in ne ga tun ki drzew, krze wów, krze wi nek i ro ślin ziel nych: ro bi nię aka cjo -
wą, ja wor, wią zy, ja rząb, ja błoń dzi ką, trze śnię, kru szy nę, ma li nę, je ży -
ny, gło gi, tar ni ny, bo rów ki – czar ną i brusz ni cę, ma cie rzan kę, wierz bów -
kę, no i oczy wi ście przez wrzo sy. Do tej dłu giej i da le ko nie kom plet nej
li sty na le ża ło by też do pi sać drze wa i krze wy wia tro pyl ne, np. so snę,
świerk, jo dłę, brzo zy, lesz czy nę, ja ło wiec, któ re nie wy twa rza ją, co praw -
da, nek ta ru, ale do star cza ją pszczo łom in ne go po żyt ku – ogrom nych
ilo ści pył ku. Wresz cie po ży tek naj bar dziej spe cy ficz ny – spadź (wy da -
li na mszyc i czerw ców), po ja wia ją ca się ob fi cie na drze wo sta nach świer -
ko wych, jo dło wych, dę bo wych oraz in nych, z któ rej po wsta je naj war to -
ściow szy miód spa dzio wy…

„Gdy by la sy za mknąć przed pszczo ła mi, pszcze lar stwo prze sta ło by
się opła cać” – uwa ża ją pszcze la rze. Jest w tym du żo ra cji.
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Dla cze go drew no dę bo we 
ce nio ne jest naj wy żej?

Ma je stat i do stoj ny wy gląd dę bu za wsze wy wie ra ły na czło wie ku du że
wra że nie. A do te go sła wa drew na dę bo we go – cięż kie go, od por ne go
na ście ra nie, bar dzo twar de go, pod wzglę dem wy trzy ma ło ści i trwa ło -
ści prze wyż sza ją ce go wszyst kie ro dza je drew na eu ro pej skie go. No i le -
gen da czar ne go dę bu – za to pio ne go w rze kach, ba gnach i tor fo wi skach
– któ re po kil ku set la tach przy bie ra ło czar ną bar wę („pol ski he ban”), tra -
cąc tro chę, co praw da, ze swej wy trzy ma ło ści i twar do ści, ale zy sku jąc
wy jąt ko wo wie le na uro dzie i war to ści. Wszyst ko to spra wia, że od ty -
siąc le ci drew no dę bo we jest naj wy żej ce nio ne spo śród wszyst kich ro -
dza jów drew na.

W prze szło ści, na wet nie tak od le głej, drew no dę bo we by ło przede
wszyst kim wy ko rzy sty wa ne w bu dow nic twie wod nym i ziem nym, na pa -
le mo sto we, ślu zy, pod wa li ny bu dow li drew nia nych i mu ro wa nych. Dę-
bi na słu ży ła do wy kań cza nia wnętrz miesz kal nych (par kie ty, bo aze rie,
scho dy) i wy ro bu be-
czek. Szcze gól ne za-
sto so wa nie mia ła
przez dłu gie wie ki
w ko rab nic twie. Z czar -
ne go dę bu wy ko ny -
wa no naj wy żej ce nio ne
me ble oraz pięk nie in-
kru sto wa ne po sadz ki,
bla ty, zdo bie nia pa ła -
ców i obiek tów sa kral -
nych.

Dziś drew no dę-
bo we ce nio ne jest
głów nie ja ko drew no
okle ino we i ma te riał
do pro duk cji par kie -
tów, pa ne li pod ło go -
wych, ele men tów wy-
koń cze nio wych do mów
oraz – w ostat nim cza-
sie – kle jo nych okien.

136.
Co jest naj więk szą za le tą drew na?

Obok wę gla, że la za, a w XXI wie ku tak że ro py naf to wej, drew no jest
jed nym z naj waż niej szych su row ców, od któ rych za le ży roz wój go spo -
dar czy świa ta. Mi mo roz wo ju tech ni ki, nie za tra ca swe go zna cze nia,
sta jąc się su row cem co raz bar dziej po szu ki wa nym i co raz cen niej szym.

144

135.

Wiel ka uży tecz ność drew na wią że się z je go wła ści wo ścia mi, któ re
spra wia ją, że chęt nie by wa uży wa ne w wie lu dzie dzi nach ży cia i go -
spo dar ki. Przy tocz my tyl ko naj waż niej sze je go ce chy i za sto so wa nia:
� drew no jest ma te ria łem lek kim, a przy tym bar dzo wy trzy ma łym 

(tzw. względ na wy trzy ma łość jest rów na wy trzy ma ło ści sta li);
� wy ka zu je ma łe prze wod nic two ciepl ne (ścia na drew nia na jest czte -

ro krot nie „cie plej sza” niż z ce gły);
� jest ma te ria łem dźwię ko chłon nym, izo la cyj nym;
� ma wy jąt ko we wła ści wo ści aku stycz ne, co cie szy lut ni ków;
� za chwy ca wy jąt ko wy mi wa lo ra mi es te tycz ny mi (bar wą, ry sun kiem,

po ły skiem, za pa chem);
� za pew nia du żą ła twość ob rób ki;
� jest su row cem o pod sta wo wym zna cze niu dla wie lu prze my słów,

m.in. prze my słu ce lu lo zo wo -pa pier ni cze go i che micz ne go, jest też
su row cem ener ge tycz nym.
Naj więk szą jed nak za le tą drew na jest to, że na le ży do su row ców

od na wial nych, któ rych ro la w ży ciu czło wie ka cią gle ro śnie.

145
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138.
Gdzie ro sły la sy bursz ty no we?

Ży wi cę, jak do brze to wie my, mo że my po zy ski wać z róż nych drzew igla -
stych, naj czę ściej jed nak z so sny, bo jest bar dzo wy daj na. W prze szło -
ści, na wet nie zbyt od le głej, ży wi co wa no też świer ki i mo drze wie, a na -
wet jo dły, któ re nie ma ją, co praw da, prze wo dów ży wicz nych w drew nie,
za to w ko rze za cho wu ją je do póź nej sta ro ści. Czy zna my in ne ga tun -
ki drzew ży wi co daj nych, nie ko niecz nie nam współ cze snych?

Ta kim drze wem by ła m.in. ży ją ca przed 40 mln lat trze cio rzę do wa
so sna (Pi nus suc ci ni fe ra), z któ rej zra nień i pęk nięć w du żych ilo ściach
wy pły wa ła ży wi ca, osła nia jąc zra nie nia i blo kując do stęp wi ru som i pa -
so żyt ni czym grzy bom. Po wie lu mi lio nach lat, pod wpły wem prze mian
che micz nych, po le ga ją cych m.in. na po li me ry za cji ter pe nów, prze obra -
zi ła się w zna ny nam wszyst kim bursz tyn, zwa ny też jan ta rem, am brą
żół tą lub suk cy ni tem. 

Naj bo gat sze zło ża bursz ty nu wy stę pu ją dziś wzdłuż po łu dnio wych
wy brze ży Mo rza Bał tyc kie go: na pół wy spie Sam bia, Pół wy spie Ju -
tlandz kim, w oko li cach Za to ki Gdań skiej oraz Kłaj pe dy. Jak się oka zu -
je, wca le nie tam, gdzie w eoce nie ro sły la sy bursz ty no we, te bo wiem
zaj mo wa ły ob szar dzi siej szej Skan dy na wii i pół noc ne go Bał ty ku. Jak
się więc tam zna la zły? Zło ża bursz ty nu, a wte dy jesz cze ka wał ki ży wi -
cy, zo sta ły po pro stu przez wiel ką rze kę eoceń ską Eri dian prze nie sio ne
na po łu dnie do jej uj ścia, gdzieś wła śnie w oko li ce Za to ki Gdań skiej… 
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137.
Czym i gdzie moż na się po ru szać 
po le sie?

Usta wa o la sach z 28 wrze śnia 1991 r. re gu lu je m.in. waż ną dla wszyst -
kich od wie dza ją cych las kwe stię po ru sza nia się dro ga mi le śny mi. Z roz -
dzia łu 5., po świę co ne go za sa dom udo stęp nia nia la su spo łe czeń stwu,
moż na się do wie dzieć, że ruch po jaz dem sil ni ko wym, za przę go wym
i mo to ro we rem w le sie do zwo lo ny jest je dy nie dro ga mi pu blicz ny mi, na -
to miast dro ga mi le śny mi tyl ko wte dy, gdy są one ozna ko wa ne dro go -
wska za mi ze zwa la ją cy mi na ruch po tych dro gach. Nie do ty czy to in wa -
li dów po ru sza ją cych się po jaz da mi przy sto so wa ny mi do ich po trzeb. 

Po stój po jaz dów na dro gach le śnych jest moż li wy wy łącz nie w miej -
scach ozna ko wa nych.

W ostat nich la tach co raz więk szą po pu lar no ścią wśród czę ści spo -
łe czeń stwa pre fe ru ją ce go ak tyw ny wy po czy nek na ło nie na tu ry cie szą
się jaz da kon na i prze jażdż ki qu da mi. Z oczy wi stych po wo dów tra sy ta -
kich raj dów pro wa dzą naj czę ściej przez la sy. Wspo mnia na usta wa o la -
sach do pusz cza jaz dę kon no w le sie, ale tyl ko dro ga mi le śny mi wy zna -
czo ny mi do te go ce lu przez nad le śni cze go. Z ko lei qu ady, po nie waż są
po jaz da mi sil ni ko wy mi, mo gą się po ru szać po te re nie le śnym wy łącz nie
dro ga mi pu blicz ny mi, le śny mi na to miast – wy łącz nie wte dy, gdy są
ozna ko wa ne dro go wska za mi i do pusz czo ne do ru chu.

Jak ła two za uwa żyć, las jest naj bar dziej do stęp ny... dla ro we rzy sty,
przed któ rym usta wa nie wzno si żad nych ba rier.
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Kto i kie dy mo że za ka zać 
wstę pu do la su?

Mo że to w każ dej chwi li uczy nić pry wat ny wła ści ciel la su, ozna cza jąc
swój las ta bli cą z od po wied nim na pi sem.

Ina czej jest z la sa mi sta no wią cy mi wła sność Skar bu Pań stwa, są
one bo wiem – z nie licz ny mi wy jąt ka mi – udo stęp nia ne ca łe mu spo łe -
czeń stwu, co gwa ran tu je w roz dzia le 5. usta wa o la sach z 28 wrze -
śnia 1991 r.

Sta łym za ka zem wstę pu są ob ję te je dy nie upra wy le śne do 4 m wy -
so ko ści, po wierzch nie do świad czal ne i drze wo sta ny na sien ne, osto je
zwie rząt, źró dli ska rzek i po to ków oraz ob sza ry za gro żo ne ero zją. Nad -
le śni czy mo że jed nak wpro wa dzić okre so wy za kaz wstę pu do la su, gdy
wy stą pi ło znisz cze nie al bo znacz ne uszko dze nie drze wo sta nów, du że
za gro że nie po ża ro we lub wy ko ny wa ne są za bie gi go spo dar cze zwią -
za ne z ho dow lą, ochro ną la su lub po zy ska niem drew na. 

La sy ob ję te sta -
łym lub okre so wym
za ka zem wstę pu oz-
na cza ne są ta bli ca mi
z na pi sem „za kaz
wstę pu” oraz po da -
niem przy czy ny i ter -
mi nu obo wią zy wa -
nia za ka zu. 

W la sach na le -
żą cych do Skar bu
Pań stwa wol no zbie-
rać pło dy ru na le śne-
go na po trze by wła -
sne i do ce lów prze-
my sło wych (w tym
dru gim przy pad ku
ko niecz ne jest za-
war cie umo wy z nad -
le śnic twem). Do zwo-
lo ne jest rów nież
bez płat ne lo ka li zo -
wa nie pa siek.

140.

148

139.
Cze go w le sie ro bić nie moż na?

W le sie, po dob nie jak w każ dym in nym miej scu udo stęp nio nym spo łe -
czeń stwu (np. w par ku, ogro dzie bo ta nicz nym czy nad wo dą), w tro sce
o przy ro dę i lu dzi od wie dza ją cych las, za bro nio ne jest:
� za śmie ca nie la su, za nie czysz cza nie gle by i wód;
� roz ko py wa nie grun tu, nisz cze nie grzy bów oraz grzyb ni, roz gar nia -

nie i zbie ra nie ściół ki;
� nisz cze nie lub uszka dza nie drzew, krze wów lub in nych ro ślin;
� nisz cze nie urzą dzeń i obiek tów go spo dar czych, tu ry stycz nych

i tech nicz nych oraz zna ków i ta blic;
� zbie ra nie pło dów ru na le śne go w za bro nio nych, ozna ko wa nych

miej scach;
� bi wa ko wa nie po za miej sca mi wy zna czo ny mi;
� wy bie ra nie jaj i pi skląt, nisz cze nie lę go wisk i gniazd, a tak że le go -

wisk, nor i mro wisk;
� pło sze nie, ści ga nie, chwy ta nie i za bi ja nie dzi ko ży ją cych zwie rząt;
� pusz cza nie psów lu zem;
� ha ła so wa nie oraz uży wa nie sy gna łów dźwię ko wych;
� pro wa dze nie wy pa su zwie rząt go spo dar skich.

W la sach oraz na te re nach śród le śnych, a tak że w od le gło ści
do 100 m od gra ni cy la su nie wol no roz nie cać ognia po za miej sca mi
wy zna czo ny mi, ko rzy stać z otwar te go pło mie nia i wy pa lać wierzch niej
war stwy gle by i po zo sta ło ści ro ślin nych. Mó wi o tym wszyst kim w roz -
dzia le 5. usta wa o la sach z 28 wrze śnia 1991 r.
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142.
Czy moż na spę dzić week end 
w le śni czów ce?

La sy Pań stwo we dys po nu ją bo ga tą ba zą re kre acyj ną i noc le go wą, udo -
stęp nia ną sze ro kiej rze szy tu ry stów. Dla od wie dza ją cych te re ny le śne
przy go to wa no m.in.: szla ki pie sze – 22 728 km, szla ki ro we ro we –
20 591 km, szla ki kon ne – 2798 km, le śne po la bi wa ko we – 307, miej sca
bi wa ko wa nia – 620, par kin gi śród le śne – 1107, miej sca po sto ju po jaz dów
– 2760, obo zo wi ska – 216, wia ty w szkół kach – 186, obiek ty spor to we –
92, in ne obiek ty (plat for my wi do ko we, punk ty wi do ko we itp.) – 645.

Ofer ta noc le go wa, skie ro wa na za rów no do tu ry stów in dy wi du al nych,
jak i do grup zor ga ni zo wa nych, obej mu je ośrod ki szko le nio wo -wy po -
czyn ko we, kwa te ry my śliw skie i po ko je go ścin ne. Le śni cy za pra sza ją do
od wie dze nia go ścin nych le śni czó wek, któ rych go spo da rze chęt nie opo -
wie dzą o le sie, do ra dzą, gdzie zna leźć naj wię cej grzy bów, gdzie udać
się na bez kr wa we ło wy, a po po wro cie ugosz czą swoj skim ja dłem. 

Le śna ba za noc le go wa, li czą ca łącz nie bli sko 4,5 tys. miejsc, obej mu -
je ośrod ki wy po czyn ko wo -szko le nio we, po ko je go ścin ne przy nad le śnic -
twach, kwa te ry my śliw skie oraz po la bi wa ko we. Naj wię cej ta kich miejsc
moż na zna leźć w RDLP Bia ły stok (ok. 580) i RDLP Po znań (ok. 500).

141.

150

Od kie dy ist nie ją 
La sy Pań stwo we?

Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy Pań stwo we ist nie je już od 1924 r.,
kie dy to roz po rzą dze niem Pre zy den ta RP z 28 czerw ca 1924 r. utwo rzo -
no przed się bior stwo Pol skie La sy Pań stwo we. Pierw szym dy rek to rem,
i je dy nym w II Rze czy po spo li tej, był Adam Lo ret.

Zgod nie z po sta no wie niem usta wy o la sach z 28 wrze śnia 1991 r.,
głów nym ce lem PGL La sy Pań stwo we jest za rzą dza nie la sa mi Skar bu
Pań stwa we dług za sad po wszech nej ich ochro ny, trwa ło ści utrzy ma nia,
cią gło ści i zrów no wa żo ne go wy ko rzy sta nia wszyst kich funk cji oraz po więk -
sza nia za so bów. Ten trud ny cel jest re ali zo wa ny przez trwa le zrów no wa -
żo ną, wie lo funk cyj ną go spo dar kę le śną, zgod nie z pla na mi urzą dze nia la -
su opra co wy wa ny mi dla każ de go nad le śnic twa na okres dzie się cio let ni.

La sy Pań stwo we go spo da ru ją na po wierzch ni oko ło 7,6 mln ha, czy -
li na bli sko 25% po wierzch ni kra ju, spra wu jąc nad zór nad la sa mi na le żą -
cy mi do Skar bu Pań stwa (bez par ków na ro do wych, Za so bu Agen cji Nie -
ru cho mo ści Rol nych oraz la sów od da nych w użyt ko wa nie wie czy ste). 

La sa mi Pań stwo wy mi kie ru je dy rek tor ge ne ral ny przy po mo cy Dy -
rek cji Ge ne ral nej LP i dy rek to rów sie dem na stu re gio nal nych dy rek cji
LP. Pod sta wo wy mi jed nost ka mi w sys te mie za rzą dza nia są nad le śnic -
twa (430), kie ro wa ne przez nad le śni czych. W skład PGL LP wcho dzą
rów nież za kła dy o za się gu kra jo wym i re gio nal nym, dzia ła ją ce na rzecz
La sów Pań stwo wych. 
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144.
Co zna czy, że La sy Pań stwo we pod po rząd -
ko wa ne są ry go rom sa mo fi nan so wa nia?

Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy Pań stwo we jest spe cy ficz nym
pod mio tem go spo dar czym – swo je funk cjo no wa nie i roz wój opie ra na
za sa dzie sa mo fi nan so wa nia. Ozna cza to mniej więcej ty le, że środ ki
na bie żą cą dzia łal ność i roz wój mu si wy pra co wy wać o wła snych si łach.
Dziś nie jest to jesz cze spe cjal ny pro blem; tyl ko raz w po wo jen nej hi sto -
rii La sów Pań stwo wych za no to wa ły one ujem ny wy nik fi nan so wy. By ło
to w ro ku 2001. Ale w przy szło ści, kto wie…?

Od mniej wię cej
dwóch de kad wzra -
sta ją spo łecz nie
uza sad nio ne ocze-
ki wa nia, że la sy
w co raz więk szym
stop niu bę dą wy-
peł niać swo je funk-
cje po za pro duk cyj -
ne – eko lo gicz ne
i spo łecz ne. Wy-
cho dzi te mu na-
prze ciw sa ma usta-
wa o la sach z 28
wrze śnia 1991 r.,
któ ra wy mie nia je
przed funk cją pro-
duk cyj ną, czy li su-
row co wą. Aby jed-

nak re ali za cja tych ocze ki wań by ła moż li wa, mu szą być za pew nio ne wca-
le nie ma łe środ ki fi nan so we na utrwa le nie i roz wój funk cji, któ re nie przy-
no szą do cho du, na przy kład funk cji spo łecz nych la su – zdro wot nych i re -
kre acyj nych, edu ka cyj nych, tu ry stycz nych i re kre acyj nych czy wzbo ga -
ca ją cych ry nek pra cy. W sy tu acji, kie dy funk cjo no wa nie La sów Pań stwo-
wych opie ra się na za sa dzie sa mo fi nan so wa nia, a in nych, li czą cych się
w bi lan sie przed się bior stwa źró deł do cho du usta wo daw ca nie prze wi -
dział, po za po zy ski wa niem i sprze da żą su row ca drzew ne go, zbi lan so -
wa nie przy cho dów i zwięk szo nych wy dat ków mo że być za ja kiś czas bar-
dzo trud ne.
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Czym się za słu żył La som Pań stwo wym
pierw szy ich dy rek tor Adam Lo ret?

Adam Lo ret (ur. 26 grud nia 1884 r.) był ab sol wen tem Wyż szej Szko ły La -
so wej we Lwo wie i Aka de mii Le śnej w Tha rand cie ko ło Dre zna. W nie -
pod le głej Pol sce zwią zał się z le śną ad mi ni stra cją pań stwo wą. Był dy -
rek to rem La sów Pań stwo wych w War sza wie, póź niej Nad zwy czaj nym
De le ga tem ds. Ad mi ni stra cji La sów Pań stwo wych, na stęp nie kie row ni -
kiem Dy rek cji Na czel nej LP, wresz cie – od 1934 r. – pierw szym dy rek -
to rem na czel nym.

Głów ną za słu gą Ada ma Lo re ta by ło zin te gro wa nie, a na stęp nie upo -
rząd ko wa nie struk tur La sów Pań stwo wych. To je go sta ra niem wy da ne
zo sta ło w 1928 r. roz po rzą dze nie Pre zy den ta RP o za go spo da ro wa niu
la sów pań stwo wych. Prze pro wa dził po nad to in wen ta ry za cję za so bów
le śnych, do pro wa dził do li kwi da cji sys te mu kon ce sji dla pry wat nych
przed się bior ców na eks plo ata cję pol skich la sów (m.in. Pusz czy Bia ło -
wie skiej przez spół kę „Cen tu ry”), przy czy nił się do opra co wa nia pla nów
urzą dze nio wych, był wresz cie współ or ga ni za to rem no wo cze sne go prze -
my słu drzew ne go, za bie ga jąc z po zy tyw nym skut kiem o po wsta nie Pol -
skiej Agen cji Drzew nej „Pa ged” i bu do wę na brze ża drzew ne go w gdyń -
skim por cie.

Ostat nie dni ży cia Ada ma Lo re ta nie są zna ne. 17 wrze śnia 1939 r.
pod czas ewa ku acji Dy rek cji Na czel nej LP na wschód ko lum na sa mo -
cho dów zo sta ła w po bli żu miej sco wo ści Na li bo ki za trzy ma na przez ko -
lum nę so wiec kich czoł gów. Dy rek to ra Lo re ta aresz to wa no i wszel ki
słuch o nim za gi nął. Re la cje ja ko by zo stał za strze lo ny przez NKWD
pod czas pró by uciecz ki w wo ło żyń skim le sie nie dla wszyst kich ba da -
czy lo sów Ada ma Lo re ta są wia ry god ne.
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Ro dzi na Le śni ka – dla cze go war to
o niej pa mię tać?

W mię dzy wo jen nej hi sto rii La sów Pań stwo wych god ne so bie miej sce
zaj mu je sek cja au to no micz na Związ ku Le śni ków Pol skich Rzecz po spo -
li tej Pol skiej – Ro dzi na Le śni ka.

Swo ją dzia łal ność roz po czę ła na po cząt ku stycz nia 1934 r., uak tyw -
nia jąc w ca łym kra ju ty sią ce ko biet – żon le śni ków, któ re w spo sób zor -
ga ni zo wa ny uczest ni czy ły w róż ne go ro dza ju ak cjach sa mo po mo co -
wych, nio sąc wspar cie naj ni żej upo sa żo nym ro dzinom le śni ków,
ro bot ni ków le śnych i tar tacz nych. Or ga ni zo wa ły ko lo nie let nie i zi mo we
dla dzie ci, przed szko la i bur sy. Urzą dza ły ak cje roz da wa nia obu wia i cie -
płych ubrań dzie ciom z ro dzin ro bot ni czych, za kła da ły bi blio te ki, wśród
nich ob woź ne, uła twia ły za kup ksią żek, urzą dza ły wy ciecz ki.
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145.
Skąd się wy wo dzi tra dy cja 
ob cho dów Dni La su?

Z ini cja ty wą zor ga ni zo wa nia na te re nie ca łe go kra ju sta łe go świę ta la -
su wy stą pi ło w ro ku 1933 Pre zy dium Za rzą du Głów ne go Związ ku Le śni -
ków Pol skich. Usta lo no, że świę to, na zy wa ne w róż nych la tach Świę tem
La su bądź Dniem La su, bę dzie or ga ni zo wa ne co ro ku w ostat nią so bo -
tę kwiet nia. Pierw sze ob cho dy od by ły się już w ro ku 1933.

Jak po da wa ły „Echa Le śne” w nu me rze 12. z ro ku 1935, w Gru dzią -
dzu, na przy kład, uro czy sto ści Dni La su uświet ni ły przed sta wie nie i kon -
cert w te atrze, na ryn ku gra ła or kie stra 55. Puł ku Pie cho ty, mło dzież
po sa dzi ła ok. 2 tys. drze wek, a w cen trum mia sta od był się po kaz pro -
duk tów le śnych. W im pre zie wzię ły udział ty sią ce miesz kań ców. W tym
sa mym ro ku ob cho dy Świę ta La su zor ga ni zo wa no też w Za mo ściu, To -
ma szo wie, Kra śni ku, Jó ze fo wie, Fram po lu i Zwie rzyń cu. Od bywa ły się
aka de mie, odprawiano msze świę te, sa dzo no drzew ka.

W ro ku 1939 Dzień La su ob cho dzo no w Po zna niu. W ki nach wy -
świe tla no fil my przy rod ni cze, mło dzież szkol na mia ła wol ny wstęp do
pal miar ni, zor ga ni zo wa no wy ciecz kę dwo ma po cią ga mi do Wiel ko pol -
skie go Par ku Na ro do we go. W ob cho dach bra ły udział wła dze pań stwo -
we, ko ściel ne i woj sko we, róż ne sto wa rzy sze nia i miej sco wa lud ność,
zwłasz cza dzie ci i mło dzież.

Wy buch woj ny na wie le lat prze rwał tra dy cję or ga ni zo wa nia Świę ta
La su. Po wró co no do niej do pie ro po po nad  pół wie czu, w ro ku 1993, kie -
dy to po raz pierw szy po woj nie świę to wa no ogól no pol skie Dni La su
w Go łu cho wie.

Ro dzi na Le śni ka po dej mo wa ła też in ne dzia ła nia. Uru cho mi ła na
przy kład w 1938 r. Uni wer sy tet Po wszech ny w Bia ło wie ży i wy bu do wa -
ła szko łę w Te re sów ce (pow. ko wel ski). Pro wa dzi ła fun dusz sie ro cy
i tzw. lot ne sta cje opie ki nad mat ką i dziec kiem (m.in. w Haj nów ce), or -
ga ni zo wa ła sze ro kie ak cje ba dań le kar skich dzie ci, po kry wa jąc do dat -
ko wo kosz ty ich le cze nia szpi tal ne go.

Na po cząt ku 1938 r. Ro dzi na Le śni ka li czy ła 12,5 tys. człon ków, sku -
pio nych w 350 ko łach. Na jej cze le sta ła Ha li na Lo re to wa – żo na pierw -
sze go dy rek to ra na czel ne go La sów Pań stwo wych.
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Kto trosz czy się 
o pa miąt ki i za byt ki le śnic twa?

Szcze gól ną w tym ro lę od gry wa Ośro dek Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie,
w skład któ re go wcho dzi Mu zeum Le śnic twa. W za byt ko wych XIX -
-wiecz nych obiek tach, na le żą cych w prze szło ści do Ja na hr. Dzia łyń -
skie go i je go mał żon ki, księż nej Iza be li z Czar to ry skich Dzia łyń skiej,
urzą dzo no kil ka sta łych wy staw ob ra zu ją cych hi sto rię pol skie go go spo -
dar stwa le śne go, związ ki czło wie ka z la sem, je go in spi ru ją cą ro lę w kul -
tu rze i sztu ce. Eks po zy cje pre zen tu ją ory gi nal ne do ku men ty, eks po na -
ty ni czym z mu zeum tech ni ki, zbio ry ma lar stwa, gra fi ki, rzeź by
i rze mio sła ar ty stycz ne go. W kil ku dzia łach po ka za ny jest las ja ko zja -
wi sko geo gra ficz ne, przy rod ni cze i bo ta nicz ne. Moż na tu zo ba czyć
praw dzi we ra ry ta sy zoo lo gicz ne, bo ta nicz ne i my ko lo gicz ne wy stę pu ją -
ce w pol skich la sach. 

Eks po zy cje mó wią tak że o udzia le le śni ków w wal kach nie pod le gło -
ścio wych i w II woj nie świa to wej. 

Ośro dek Kul tu ry Le śnej w Go łu cho wie jest za kła dem La sów Pań -
stwo wych o za się gu kra jo wym, któ ry po za pro wa dze niem Mu zeum Leś -
nic twa or ga ni zu je sta łe i okre so we wy sta wy przy rod ni cze, ple ne ry ma -
lar skie, im pre zy edu ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży. Atrak cją ośrod ka jest
po ka zo wa za gro da zwie rząt, w któ rej moż na oglą dać żu bry oraz ga tun -
ki je le nio wa te. Do ośrod ka na le żą rów nież za byt ko wy park den dro lo -
gicz ny oraz szkół ka drzew i krze wów ozdob nych, któ re wraz z za gro dą
są zwie dza ne przez dzie siąt ki ty się cy osób rocz nie. 
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Dzia łal ność PWL kon cen tro wa ła się głów nie w ko łach. Or ga ni zo wa -
no za wo dy strze lec kie, łucz ni cze i pły wac kie, kur sy wy cho wa nia fi zycz -
ne go, uczest ni czo no w ogól no pol skich im pre zach spor to wo -pa trio tycz -
nych (m.in. w lu tym 1938 r. od był się V Zi mo wy Marsz Hu cul ski
szla kiem II Bry ga dy Le gio nów Pol skich, w któ rym pa tro le PWL za ję -
ły I i III miej sce). Wy bu do wa no sze reg obiek tów spor to wych i re kre acyj -
nych, na przy kład w 1937 r. sta dion spor to wy i ką pie li sko w Gar bat ce,
a rok póź niej – ośro dek spor tów wod nych w Łuc ku. 

Tuż przed wy bu chem woj ny Przy spo so bie nie Woj sko we Le śni ków li -
czy ło ok. 12,5 tys. człon ków, zor ga ni zo wa nych w 464 ko łach. Pre ze sem
Za rzą du Głów ne go PWL był dy rek tor na czel ny La sów Pań stwo wych
Adam Lo ret, ko men dan tem głów nym – płk Bal se wicz.

Czym by ło Przy spo so bie nie 
Woj sko we Le śni ków?

Pa ra mi li tar na or ga ni za cja woj sko wa Przy spo so bie nie Woj sko we Le śni -
ków za ist nia ła w hi sto rii La sów Pań stwo wych w ro ku 1933. Po zo sta wa -
ła pod wspól nym za rzą dem po szcze gól nych dy rek cji LP i Do wództw
Okrę gów Kor pu sów. Ce lem PWL by ło – oprócz krze wie nia kul tu ry fi -
zycz nej i spor tu – przy go to wa nie le śni ków do za dań, któ re zo sta ły by im
przy dzie lo ne w cza sie woj ny. Ści śle woj sko we szko le nie pro wa dzi li ofi -
ce ro wie od de le go wa ni z jed no stek woj sko wych, woj sko też do star cza -
ło PWL bro ni strze lec kiej, amu ni cji oraz mun du rów po lo wych.
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Jak zo stać le śni kiem? 

Je śli lek tu ra tej ksią żecz ki wcią gnę ła mło de go Czy tel ni ka do te go stop -
nia, że za pra gnął zo stać le śni kiem, na jej koń cu spró bu je my od po wie -
dzieć na py ta nie, któ re ze szkół po nad gim na zjal nych kształ cą w kie run -
ku le śnym (peł ny wy kaz szkół znaj du je się na Przy rod ni czym Por ta lu
In for ma cyj nym „Bio log”: www.bio log.pl/na uka). Po ich ukoń cze niu ab sol -
wen ci mo gą pod jąć stu dia wyż sze na jed nym z wy dzia łów le śnych
Szkoły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie, Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu lub Uniwersytetu Rol ni czego w Kra ko wie
(stu dio wać le śnic two mo gą tak że ab sol wen ci in nych szkół śred nich).

Bia ło wie ża – Ze spół Szkół Le śnych im. Le śni ków Pol skich
ul. Park Dy rek cyj ny 1A, 17-230 Bia ło wie ża 
tel./fax: 085 681 24 04
e -ma il: zsl@bia lo wie za.la sy.pl

Bił go raj – Ze spół Szkół Le śnych
ul. Po lna 3, 23-400 Bił go raj
tel.: 688 07 97, fax: 084 686 74 86
e -ma il: zsl_bil go ra j2@wp.pl

Bry nek – Tech ni kum Le śne im. Sta ni sła wa Mo raw skie go 
Bry nek Park 4, 42-690 Two róg
tel./fax: 032 285 74 18
e -ma il: se kre ta riat@tlbry nek.edu.pl

Go raj – Ze spół Szkół Le śnych
Go raj -Za mek, 64-700 Czarn ków
tel.: 067 255 26 55, fax: 067 255 36 55, 
e -ma il: se kre ta riat@zsl -go raj.cil.pl

Le sko – Tech ni kum Le śne przy Ze spo le Szkół Le śnych
al. Ja na Paw ła II 1, 38-600 Le sko
tel./fax: 013 469 64 68

Mi licz – Tech ni kum Le śne przy Ze spo le Szkół Le śnych 
i Agro tech nicz nych
ul. Kasz te lań ska 1, 56-300 Mi licz
tel./fax: 071 384 07 18 
e -ma il: zsp -mi licz@o2.pl
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Ro go zi niec – Ze spół Szkół Le śnych
Ro go zi niec 115, 66-210 Zbą szy nek
tel./fax: 068 384 02 41, 384 02 44
e -ma il: ad mi ni stra cja@zsl ro go zi niec.com

Sta ro ścin – Ze spół Szkół Le śnych 
Sta ro ścin 34, 69-110 Rze pin 
tel.: 095 759 62 39
e -ma il: se kre ta riat@zsl rze pin.pl

Sta ry Sącz – Tech ni kum Le śne przy Ze spo le Szkół Za wo do wych
ul. Da szyń skie go 15, 33-340 Sta ry Sącz
tel.: 018 446 05 80
e -ma il: stszsz@pocz ta.onet.pl

Tu cho la – Tech ni kum Le śne przy Ze spo le Szkół Le śnych
ul. No wo dwor skie go 9–13, 89-500 Tu cho la
tel.: 052 334 86 61
e -ma il: zsl@tu cho la.pl

Tu ło wi ce – Tech ni kum Le śne przy Ze spo le Szkół
ul. Zam ko wa 15, 49-130 Tu ło wi ce
tel.: 077 460 01 48
e -ma il: se kre ta riat@zsz -tu lo wi ce.pl

War ci no – Tech ni kum Le śne przy Ze spo le Szkół Le śnych 
i Ogól no kształ cą cych
War ci no 1, 77-230 Kę pi ce 
tel./fax: 059 857 66 01, 857 66 02 
e -ma il: tlwar ci no@tlwar ci no.pl

Za gnańsk – Ze spół Szkół Le śnych im. Ro ma na Ge sin ga
ul. Spa ce ro wa 4, 26-050 Za gnańsk
tel.: 041 300 11 41
e -ma il: szko la za gn1@pocz ta.onet.pl
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150.
Czy la sy ma ją swo ją stro nę 
w In ter ne cie?

O dzia łal no ści ochron nej, go spo dar czej, a tak że edu ka cyj nej La sów
Pań stwo wych moż na od kil ku już lat do wia dy wać się ze stron in ter ne -
to wych po szcze gól nych re gio nal nych dy rek cji LP oraz nad le śnictw. Ofi -
cjal na stro na La sów Pań stwo wych do stęp na jest w sie ci in ter ne to wej
od 1998 r. (www.lasy.gov.pl). Na ob słu gi wa nej przez Cen trum In for ma -
cyj ne La sów Pań stwo wych wi try nie pre zen to wa ne są in for ma cje na te -
mat edu ka cji i go spo dar ki le śnej, ma te ria ły pra so we do ty czą ce la sów,
naj waż niej sze dla go spo dar ki le śnej do ku men ty (usta wy, za rzą dze nia,
in struk cje, ra por ty), a tak że ofer ty tu ry stycz ne La sów Pań stwo wych. 

Po przez za in sta lo wa ny w wi try nie mo duł ko mu ni ka cyj ny każ dy
z użyt kow ni ków sie ci in ter ne to wej ma moż li wość uzy ska nia fa cho wej
po ra dy z dzie dzi ny le śnic twa. Mie sięcz na licz ba od wie dzin na stro nie
www.lasy.gov.pl przekracza sto ty się cy, co świad czy o du żym za in te re -
so wa niu in ter nau tów in for ma cja mi o la sach i La sach Pań stwo wych.

Osobną stroną jest cie szą cy się du żą po pu lar no ścią Le śny Wor tal
Edu ka cyj ny dla dzie ci, mło dzie ży i na uczy cie li – „Las Ry sia eRy sia”
(www.erys.pl). 

In ną for mą me dial ne go prze ka zu do spo łe czeń stwa oraz pro mo cji
go spo dar ki le śnej jest dzia łal ność wy daw ni cza pro wa dzo na głów nie
przez Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań stwo wych, któ re jest wy daw cą
trzech ty tu łów pra so wych – „Ech Le śnych”, „Gło su La su” i „Biu le ty nu
In for ma cyj ne go LP” oraz wie lu pu bli ka cji na uko wych, po pu lar no nau ko -
wych i pro mo cyj nych.
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