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Wstęp

Europa – jedyny kontynent, którego powierzchnia lasów nie maleje, lecz rośnie (NASA)



Europa to kontynent wyjątkowy. Ten niewieki wy-
cinek lądów, zajmujący raptem 2% powierzchni 
kuli ziemskiej, jest wyspą w leśnej rzeczywisto-

ści świata, oto bowiem powierzchnia lasów Starego 
Kontynentu nie maleje, lecz rośnie. Niegdyś Europa 
była kolebką nowożytnej cywilizacji, teraz jest miej-
scem, gdzie zmieniają się relacje człowieka z naturą, 
a stosunek społeczeństw do swoich lasów wyraźnie 
ewoluuje w kierunku ograniczenia ich funkcji produk-
cyjnej. Europejczycy nie zapominają jednak o potrze-
bie produkcji drewna, coraz powszechniej bowiem 
rozumieją, że jest ono surowcem ekologicznym, do-
brem odnawialnym i całkowicie biodegradowalnym. 
Oczekują przy tym od leśników skutecznej ochrony 
ekosystemów i krajobrazu, czerpania korzyści rów-
nież z innych funkcji lasu, nie związanych z produkcją 
drewna. To efekt ciągle rosnącej świadomości przy-
rodniczej społeczeństw. 
 W przyszłości drewno z lasów będzie można pozy-
skiwać w większych ilościach niż obecnie. Co więcej, 
ten fenomenalny produkt natury będzie wytwarzany, 
podobnie jak dziś, z korzyścią dla środowiska, bez 
nawozów, bez chemicznych środków ochrony, bez 
modyfikacji genetycznych, a przy tym w naturalnym 
procesie fotosyntezy, dającym tlen i wiążącym cie-
plarniany dwutlenek węgla. Tylko jak pogodzić zwięk-
szony popyt na drewno z ochroną zasobów leśnych? 
Leśnictwo próbuje dać na to pytanie odpowiedź, 
dziś najlepszą – lasy wielofunkcyjne, dostarczające 
surowca i spełniające wszystkie funkcje pozaproduk-
cyjne w ramach leśnictwa zrównoważonego. 
 W 1993 r. Ministerialny Proces Ochrony Lasów 
w Europie (MCPFE) zdefiniował zrównoważoną go-
spodarkę leśną następująco: służebności i użytko-
wanie lasów i obszarów leśnych w sposób i w stop-
niu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, 
produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowot-
ność i ich potencjał do spełniania, teraz i w przy-

�

Udział lasów produkcyjnych, glebo-  
i wodochronnych oraz spełniających inne funkcje (%)

Źródło: FAO – Global Forest Resources Assessment 2010 (FAO – Ocena 
zasobów leśnych świata 2010)



szłości, ich odnośnych funkcji ekologicznych, go-
spodarczych i społecznych na szczeblu krajowym 
i ogólnoświatowym oraz który nie powoduje szkody 
w innych ekosystemach. Wszystkie państwa człon-
kowskie UE i Komisja podpisały rezolucję MCPFE, 
potwierdzając znaczenie zrównoważonej gospodarki 
leśnej i wielofunkcyjności jako podstawowego spo-
sobu postępowania w leśnictwie. Taki model, pro-
mowany w Unii Europejskiej, znalazł się w rezolucji 
Rady Unii z 1998 r. dotyczącej strategii rozwoju w za-
kresie polityki leśnej. W ten nurt wpisany też został 
rok 2011, który rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ ustanowiono Międzynarodowym Rokiem Lasów.  
Przewodnie hasło obchodów – „Lasy dla ludzi” – 
kieruje uwagę na lasy spełniające wszystkie funkcje 
jednocześnie, produkcyjne i ochronne, dające pracę, 
surowiec i zapewniające ochronę środowiska oraz 
różnorodność zasobów przyrodniczych.
 Ograniczanie funkcji produkcyjnej lasów to przy-
wilej społeczeństw zamożnych. W ubogich rejonach 
świata miliard głodujących wymusza zwiększanie 
areału upraw rolnych kosztem lasu, a drzewa traktu-
je głównie jako źródło opału i budulca. Zielony pas 
równikowy zmienia się na naszych oczach. Z leśnych 
ostępów ubywa każdego roku po pięć milionów hek-
tarów. To więcej niż połowa polskich lasów, wycinana 
rok w rok.
 Wróćmy do naszej europejskiej, zielonej, leśnej 
wyspy. Lasy naszego kontynentu wykazują znaczne 
lokalne i regionalne zróżnicowanie swych najbardziej 
złożonych i skomplikowanych ekosystemów. Na do-
stępnych obrazach satelitarnych można zauważyć 
barwne strefy występowania lasów: północne i gór-
skie ciemne świerczyny, rozległe jaśniejsze bory sos-
nowe, wielogatunkowe lasy na wyżynach i w górach, 
liściaste pasy nadrzecznych łęgów, śródziemnomor-
skie zimozielone zarośla makii czy niewielkie pozo-
stałości dawnych puszcz. Lasy różnią się gatunkami 
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dowego Roku Lasów 2011



drzew, nieocenionym bogactwem gatunkowym flory 
i fauny, żyznością siedlisk leśnych, także sposoba-
mi zagospodarowania oraz historią gospodarki leś-
nej, zmieniającej się niekiedy szybciej niż pokolenia 
lasu.
 Lasy Europy różnią się wieloma cechami, ale 
coraz bardziej stają się podobne pod względem 
pełnionych funkcji, roli w krajobrazie i oczekiwań 
społecznych, które wywierają znaczący wpływ na 
leśnictwo. W trakcie naszej wędrówki przez europej-
skie lasy przyjrzymy się temu zróżnicowaniu i odnaj-
dziemy głęboką wspólnotę funkcji lasów oraz celów 
gospodarki leśnej. Przekonamy się, jak silne piętno 
odcisnęła gospodarka człowieka na zasobach leś-
nych naszego kontynentu i jak obecnie próbuje się 
ten wpływ złagodzić. Zacznijmy naszą podróż po leś-
nych szlakach Europy, kontynentu, który ponownie 
staje się zielony.

Krajobraz leśny Szwecji (W.G.)
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Drzewostany sosny alepskiej z zimozielonym podszytem na wybrzeżu Adriatyku (W.G.)

Lasy wczoraj i dziś



Lesistość, czyli porównanie areału lasów z po-
wierzchnią gruntów danego kraju (zwykle bez 
gruntów zajętych przez wody), różni się znacz-

nie w skali Europy. Im bardziej górzysty i rzadziej 
zamieszkany kraj, tym większa lesistość. Obecność 
lasu w dzisiejszym krajobrazie jest zatem efektem 
ograniczania w odległej przeszłości osadnictwa 
z powodu niedostępności terenu (lasy górskie i ba-
gienne), klimatu niesprzyjającego rolnictwu, mało 
urodzajnych gleb (ubogie bory iglaste) lub celowych 
decyzji władców (tereny polowań). Wynikać jednak 
może także ze świadomych działań w czasach nam 
bliższych. W XX w. powierzchnia lasów rosła za 
sprawą rozległych zalesień. Szczególnie intensywne 
przypadały na okres po II wojnie światowej, kiedy w 
wyniku zmiany granic państw i przesiedlenia ludno-
ści powstał ogromny areał nieużytków. Ich zalesianie 
było gospodarczo rozwiązaniem bardzo korzystnym.

Najstarsze ślady osadnictwa na naszym konty-
nencie pochodzą z południowo-wschodniej Europy 
i sięgają 8000 lat wstecz. Wędrówka plemion na pół-
noc, do dzisiejszych krajów skandynawskich, trwała 
kolejne kilka tysięcy lat i odbywała się w miarę ocie-
plania się klimatu po odchodzącym lodowcu. W tym 
czasie rozwijająca się cywilizacja w krajach basenu 
Morza Śródziemnego wyniszczała już swoje dębowe 
i cedrowe lasy. W przetrwałych świadectwach zna-
leźć można ostrzeżenia przed takim traktowaniem 
swoich puszcz. Już w IV w. p.n.e. Platon pisał z tro-
ską o stanie helleńskiej przyrody: niektóre góry mają 
dziś pokarm tylko dla pszczół, a nie bardzo dawno 
temu wycinano tam drzewa na wiązania dachowe do 
największych budowli i te dachy jeszcze stoją całe. 

Śródziemnomorski krajobraz południa Europy 
wskazuje na pasterstwo jako główny, pierwotny czyn-
nik ograniczający odtwarzanie i rozwój lasów, wycię-
tych z potrzeby zdobycia opału i budulca. Lasy kar-
czowano i wypalano w celu założenia pól uprawnych. 

Odsłonięcie gleby na stokach gór powodowało ero-
zję, deszcze stopniowo zmywały ze stoków urodzaj-
ną jej warstwę (wytworzoną właśnie przez las), aż do 

Źródło: State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on sus-
tainable forest management in Europe (Stan lasów Europy 2007)

Powierzchnia lasów w krajach Europy (tys. ha)
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zupełnego wyjałowienia. Platon pisał o wyspach, co 
dziś jakby same kości z ciała, które choroba zjad-
ła; spłynęła z nich gleba, która była tłusta i miękka, 
zostawiając tylko chudy szkielet ziemi. Zdegradowa-
ne w ten sposób, zakrzewione grunty nadawały się 
tylko do hodowli owiec i kóz, które skutecznie zgry-
zały wszystkie odradzające się drzewa, odbierając 
możliwość powrotu lasu na swoje siedliska. W ten 
sposób zniknęło ponad 90% pierwotnych lasów ko-
lebki cywilizacji europejskiej. W historii późniejszego, 
podążającego na północ osadnictwa preferowano 
żyzne gleby dolin i równin do celów rolniczych oraz 
mniej dostępne stoki i tereny podmokłe na łąki i pa-
stwiska.

Ślady świadomego gospodarowania w lasach 
Europy Zachodniej sięgają �00 lat wstecz. Już wtedy 
zaczęto planować nie tylko odnawianie lasu na wy-

ciętych powierzchniach zrębów, ale też przestrzenny 
układ drzewostanów, chroniący je przed silnymi wia-
trami. Wtedy też rozpoczął się proces ochrony lasów, 
traktowanych jako dobra władców i tereny polowań. 

Na północy znajdziemy lasy, w których człowiek 
gospodaruje dopiero od 200–300 lat, i takie, które ze 
względu na niedostępność nie są użytkowane. Lasy 
północy, zwłaszcza leżące z dala od rzek i później-
szych dróg kolei żelaznych, nie przechodziły przez 
wczesny etap eksploatacji. Nie były masowo wycina-
ne w okresie rozwoju przemysłu wytopu rudy żelaza, 
a zaczęto w nich gospodarować od razu z zachowa-
niem zasady trwałości i równomierności dochodów. 

Główne nasilenie wyrębu lasów w krajach eu-
ropejskich przypada na wiek XVIII i XIX, kiedy to 
intensywnie rozwijało się górnictwo i kolejnictwo. 
W tym samym też czasie nastąpił rozwój nowych 
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Śródziemnomorski krajobraz 
południa Europy pozbawiony 
lasów – grecka wyspa Kreta 
(P.F.)



gałęzi przemysłu, zużywających ogromne ilości 
surowca drzewnego. Jednocześnie stał się moż-
liwy jego wygodny transport kolejowy, niezależny 
od dróg wodnych, którymi spławiano drewno. Do 
masowych wylesień przyczynił się ponadto roz-
wój przemysłów papierniczego i włókienniczego, 
wykorzystujących nową technologię chemicznego 
przerobu drewna. 

Dziś lesistość poszczególnych krajów nasze-
go kontynentu jest różna i waha się od blisko 80% 
w Skandynawii (Finlandia) do ok. 10% w Irlandii. Śred-
nia dla Europy Zachodniej wynosi ok. 30%, a dla ca-
łej Europy – 4�% , a to ze względu na znaczny areał 
lasów na wschodzie. Czy jednak wskaźnik lesistości 
mówi wszystko o roli lasu w krajobrazie danego kra-
ju? Najczęściej duża lesistość wynika z niedostępno-
ści terenów leśnych i niewielkiej gęstości zaludnienia. 
Lasy norweskie zajmują na przykład górskie ostępy 
interioru, a ludność zamieszkuje głównie miasta na 
wybrzeżu.

Tereny „budujące” wskaźnik lesistości nie zawsze 
są lasami w naszym rozumieniu tego słowa. Państwa 
Unii Europejskiej nie uzgodniły wspólnej definicji lasu 

– stosowany jest przeważnie roboczy opis, oparty na 
pojęciach używanych przez komisje ONZ i Ministe-
rialny Proces Ochrony Lasów w Europie (MCPFE). 
Lasem nazywany jest więc obszar z przynajmniej 
10-procentową pokrywą koron drzew (lub równoważ-
nym poziomem zwarcia pni drzew) o powierzchni 
większej niż 0,� ha. Drzewa powinny osiągać wyso-
kość minimum � m w stanie dojrzałym w lokalnych 
warunkach konkretnego drzewostanu. We Włoszech 
na przykład, kraju o lesistości ok. 29%, lasy wysoko-
pienne stanowią jedynie 2�% terenów leśnych. Do 
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W epoce wielkich, drewnianych żaglowców w lasach 
całej Europy poszukiwano odpowiednich drzew na 
maszty. Sosny masztowe – surowiec strategiczny  
w owym czasie – musiały spełniać szczególne wyma-
gania techniczne, a drzewostany, skąd pochodziły –
rosnąć w pobliżu spławnych rzek. Zapotrzebowanie 
na ten surowiec było ogromne. W latach 50. XVIII stu-
lecia marynarka francuska sprowadzała z Rygi po kil-
ka tysięcy masztów rocznie, nie licząc kilkunastu ty-
sięcy drzew na inne elementy ożaglowania, np. reje. 
Aby wybrać jeden maszt, trzeba było niekiedy zakupić 
nawet do 100 drzew (strzał) sosny. Trwałość masztów 
nie przekraczała średnio ośmiu lat, ale niektóre nie 
przeżywały nawet jednego roku intensywnej żeglugi.

Lasy bukowe regla dolnego w rumuńskich Karpatach (W.G.)



pozostałych kategorii terenów „budujących” lesistość 
wliczane są lasy plantacyjne (produkujące drewno, 
korek i kasztany), lasy odroślowe (dostarczające 

drewna opałowego) oraz makia i tereny krzewiaste 
z niedużą liczbą gatunków drzewiastych. Podobnie 
jest w innych krajach basenu Morza Śródziemnego, 
w których klimat, podłoże, a przede wszystkim hi-
storia osadnictwa zepchnęły las na szczególnie nie-
dostępne tereny, nieprzydatne do zakładania upraw 
rolnych i winnic.

Kraje wyżynne i górskie (Słowenia, kraje alpej-
skie) mają zwykle podwyższoną lesistość za sprawą 
zboczy górskich, na których lasy chronią glebę, two-
rząc barierę dla spływu lawin błotnych i śnieżnych, 
oraz pełnią rolę wodochronną, stanowiąc bufor dla 
wysokich opadów atmosferycznych. Jeśli zbocze 
porośnięte jest wielowarstwowym lasem, do gleby 
mineralnej dochodzi tylko ograniczona ilość deszczu 
w postaci opadu spowolnionego, rozłożonego w cza-
sie. Ściółka i rośliny runa dodatkowo wyhamowują 
spływ wód i do potoków woda dostaje się znacz-

Lesistość krajów Europy (%)

Źródło: State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on su-
stainable forest management in Europe (Stan lasów Europy 2007)

Makia nad Morzem Adriatyckim w Chorwacji (M.O.)
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nie wolniej, co ogranicza ryzyko powodzi w dolinach 
rzek, nie tylko w górach, ale i w dolnych ich odcin-
kach. Wodochronna i glebochronna funkcja lasu jest 
podstawowym powodem wysokiej lesistości krajów 
górzystych.

Lasy europejskie na wyżynach i w górach speł-
niają też często rolę ochronną wobec wód pitnych. 
Dzięki regulacyjnym i filtracyjnym ich właściwoś-
ciom zapewniony jest dopływ dobrej jakości wody 
do podziemnych zbiorników. Przykładem mogą być 
zalesione zbocza Ardenów w Belgii, które stanowią 
główne źródło zaopatrzenia w wodę pitną Brukseli 
i dużej części Flandrii. W Niemczech zalesione są 
dwie trzecie rezerwatów wodnych, z których pobie-
ra się wysokiej jakości wodę pitną. Lasy znajdujące 
się na obszarach zlewni górnego biegu rzek są czę-
sto chronione właśnie ze względu na ich zdolność 
poprawy jakości wody. W Polsce lasy wodochronne 
zajmują największą powierzchnię wśród tzw. lasów 
ochronnych (prawie �0%), a ich udział sięga ok. 20% 
wszystkich terenów leśnych.

Na przeciwległym krańcu skali lesistości znajdują 
się kraje o znikomej wielkości tego wskaźnika (np. 
Wielka Brytania i Irlandia – poniżej 10%), które jesz-
cze we wczesnym średniowieczu były gęsto poroś-
nięte żyznymi lasami liściastymi oraz iglastymi (Szko-
cja). Do dziś zachowało się jedynie kilka naturalnych 
fragmentów lasów dębowych i bukowych (południowa 
Anglia i wyżyny Walii) oraz sosnowych (Szkocja) lub 

też z dębem korkowym i wawrzynem (Kornwalia), trak-
towanych jako zabytki natury. Pozostałe powierzchnie 
leśne zajęte są głównie przez wtórne lasy iglaste czy 
wręcz plantacje, zdominowane przez gatunki obcego 
pochodzenia i nastawione na szybką produkcję drew-
na w ciągu najwyżej 40 lat.

Kraje Europy Środkowej są podobne pod wzglę-
dem ilości i struktury gatunkowej lasów, na miarę 
oczywiście warunków środowiskowych. Ich lesistość 
wynosi zwykle ok. 30%. Zazwyczaj dominują gatunki 
rodzime, choć z przewagą szybko rosnących drzew 
wysokoprodukcyjnych (szczególnie różnych gatun-
ków sosen i świerka pospolitego), preferowanych 
przez XIX-wieczne leśnictwo, nastawione w pierwszej 
kolejności na zysk z wyhodowanego i szybko pozy-
skanego surowca drzewnego.

Rozmieszczenie lasów w Polsce ma związek 
głównie z historią. Największe obszary leśne spot-
kać można na ziemiach pasa zachodniego i północ-

Pojedyncze, duże drzewo zatrzymuje w samej tylko 
koronie nawet do 500 litrów wody deszczowej. Pod 
wysokim świerkiem lub jodłą pierwsze krople desz-
czu spadają na ściółkę dopiero po godzinie. Jest to 
oczywiście zależne od intensywności i czasu trwania 
opadu, ale przyjmuje się, że średnio las zatrzymuje 
85% wody deszczowej.

Zalesione zbocza Alp Szwajcarskich. Na odległym planie 
Matterhorn – 4478 m n.p.m. (P.F.)
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nego, choć najbardziej wartościowe przyrodniczo są 
z pewnością obszary starych puszcz, rozrzuconych 
w różnych częściach kraju. Lesistość Polski według 
oficjalnych danych statystycznych jest podobna do 
włoskiej, czyli wynosi ok. 29%. W rzeczywistości się-
ga prawdopodobnie 30%, ze względu na liczne za-
lesienia (często samoistne) gruntów porolnych. Skła-
dają się na nią jednak w całości lasy wysokopien-
ne, o długim cyklu produkcji, rosnące w znacznym 
zwarciu i osiągające wysokość ponad 30 m. Ustawa 
o lasach z 28 września 1991 r. (z późniejszymi zmia-
nami) definiuje las jako obszar o zwartej powierzch-
ni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną 
(uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz ru-
nem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: a) 
przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący 
rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku na-
rodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków… 
Na podkreślenie zasługuje uwaga o charakterze ro-
ślinności, która musi być leśna we wszystkich war-
stwach zbiorowiska roślinnego. Parkowe zadrzewie-
nia bez krzewów i leśnej roślinności runa nie spełnia-
ją w Polsce wymogów definicji lasu.

Lesistość Polski stale wzrasta od czasów odzy-
skania niepodległości. Tereny naszego kraju w dzisiej-
szych granicach miały w latach dwudziestych XX w. 
jedynie ok. 20% powierzchni pokrytej lasem. Po  

Powierzchnia lasów na jednego mieszkańca  
w krajach Europy (ha)

Źródło: State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on 
sustainable forest management in Europe (Stan lasów Europy 
2007)

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym lasy  
w Europie ocalały jako królewszczyzny – tereny ło-
wieckie władców. W trakcie przygotowań do bitwy 
pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło zaordyno-
wał ośmiodniowe polowanie w Białowieży. Solone  
w beczkach mięso ubitych żubrów i łosi płynęło rze-
kami do Płocka. Nie było to jedyne polowanie  prze-
prowadzone w dobrach królewskich na potrzeby 
kampanii w pobliżu trasy przemarszu wojsk.
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II wojnie światowej nastąpił gwałtowny proces zale-
siania gruntów należących do Skarbu Państwa. Było 
to związane z migracjami ludności, przesiedleniami 
i znacznym areałem terenów, których nie miał kto 
uprawiać. Leśnictwo generowało miejsca pracy i do-
starczało surowca drzewnego, niezbędnego do roz-
woju zrujnowanej gospodarki kraju.

Mimo kilkusetletniej historii osadnictwa i burzli-
wych dziejów zostały jeszcze na Starym Kontynen-
cie lasy pamiętające świetność dawnych puszcz. 
Stało się tak głównie za sprawą wydzielonych ob-
szarów leśnych jednej własności, które władcy wy-

korzystywali do polowań. Gospodarka łowiecka nie 
była prowadzona wtedy jedynie dla rozrywki moż-
nych. Polowanie dostarczało zapasów wartościo-
wego mięsa – stąd rozległość łowieckich terenów.  

Nie można też zapominać o innej, niezwykle 
ważnej w odległej przeszłości (np. w średniowieczu) 
funkcji lasów, utrzymywanych w roli trudnych do po-
konania naturalnych granic oddzielających państwa, 
pewnego rodzaju „umocnień” obronnych. Lasy z dala 
od centrów osadnictwa były prawdziwie nieprzeby-
te, znacznie bardziej podmokłe i bagienne niż dziś, 
a przede wszystkim wypełnione martwym drewnem 

Zalesienia w Irlandii, której lesistość wynosi zaledwie 10% (W.G.)
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powalonych drzew, krzewami i podrostem porasta-
jącym dno lasu w oczekiwaniu na słońce, czasem 
odsłoniętym przez zamierające olbrzymy. 

Lasy już wtedy dostarczały surowca o charak-
terze strategicznym. Wykorzystywanie drewna ciso-
wego do wyrobu łuków i kusz stało się powodem 
wprowadzenia pierwszej ochrony gatunkowej tej ro-
śliny w Polsce. W roku 1423 zadecydował o tym Wła-
dysław Jagiełło. W lasach odbywała się „produkcja” 
miodu. O znaczeniu pracy bartników świadczy dekret 
Kazimierza Wielkiego, który w statutach wiślickich 
objął ochroną drzewa bartne już w 1347 r.

 Dzięki takiemu traktowaniu lasów w dobrach kró-
lewskich – lasów, które później przeszły pod pano-
wanie koronowanych głów państw zaborczych, a na-

Najstarszym w Europie terenem polowań władców, 
zachowanym do naszych czasów, jest las New Forest 
w hrabstwie Hampshire, w Wielkiej Brytanii. Jego 
ochrona rozpoczęła się już w 1079 r. za sprawą Wil-
helma I, który ustanowił w tym lesie królewskie tereny 
polowań na jelenie. Dziś jest to park narodowy, szczy-
cący się m.in. stadami półdzikich koni oraz jedynym 
na Wyspach Brytyjskich gatunkiem cykady leśnej.

W 1827 r. liczbę używanych drzew bartnych w Króle-
stwie Kongresowym szacowano na 70 tysięcy. Niecałe 
sto lat później już tylko nieliczne barcie można było 
spotkać w puszczańskich ostępach Białowieży. Obec-
nie trwają prace nad ożywieniem tej pradawnej tradycji. 
W Lasach Spalskich założono barcie wydziane na sta-
rą modłę przez specjalistów przeszkolonych w Baszki-
rii. Przewidywano, że ich odnalezienie i zajęcie przez 
pszczoły potrwa kilka lat. Tymczasem w 90% zostały 
zasiedlone już w pierwszym sezonie eksperymentu. 
Pszczoły wiedzą, co dobre.

Bór sosnowo-świerkowy w Puszczy Kurpiowskiej (P.F.)
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stępnie we władanie polskiego rządu po odzyskaniu 
niepodległości – można dziś podziwiać nieliczne, 
prawie naturalne, żyzne lasy nizinne, których perłą 
jest Puszcza Białowieska.

Tego rodzaju ochrona zasobów leśnych poprzez 
zaniechanie ich użytkowania odbywa się także  
i dziś. Stały, dość wysoki na tle innych krajów Euro-
py, udział lasów ochronnych w Polsce (ok. 36%, ale  
w Lasach Państwowych blisko �0%) wskazuje na istot-
ną rolę funkcji pozaprodukcyjnych, wymagających 
zwykle wydłużania życia drzewostanów bez wzglę-

du na straty w ilości rosnącego tam drewna. Oprócz 
istniejących form ochrony przyrody (np. rezerwatów, 
parków krajobrazowych) część lasów jest dziś wy-
łączana z procesu użytkowania jako powierzchnie 
referencyjne – „świadkowie” zmian zachodzących 
w ekosystemach leśnych. Wyznacza się też lasy  
o szczególnych walorach przyrodniczych (High 
Conservation Value Forests – HCVF). To wszystko 
daje nadzieję na wzrost udziału starych, puszczań-
skich drzewostanów w ogólnej powierzchni lasów 
w Polsce.

Potężne dęby w Puszczy 
Białowieskiej (P.F.)
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Bogactwo i zróżnicowanie  
lasów Europy

Lasy modrzewiowe w północno-zachodnich Włoszech (P.F.)



Dla zdecydowanej większości terenów Europy 
lasy stanowią naturalny cel przyrodniczej suk-
cesji, czyli tzw. potencjalną roślinność natu-

ralną. Wszędzie tam, gdzie niegdyś był las, stara się 
on powrócić jako roślinność klimaksowa. Gdybyśmy 
zrezygnowali z dzisiejszych sposobów wykorzysta-
nia gruntów, las wróciłby na ponad 90% kontynentu, 
wyłączając jedynie najwyższe partie gór poza gór-
ną granicą lasu, ruchome wydmy piaszczyste u wy-
brzeży morskich, spływające krą strefy dolin wielkich 
rzek i stworzone przez człowieka betonowe pustynie. 
W granicach naszego kontynentu z lasem mogłyby 
konkurować jedynie stepy sięgające z azjatyckich 
równin, położone na północ od Morza Kaspijskiego 
i Czarnego, gdzie niedostatek wody nie pozwolił na 
rozwój zbiorowisk leśnych. Jeśli jednak efekt cieplar-
niany spowoduje wzrost opadów i zmienią się w ślad 
za tym warunki wilgotnościowe urodzajnych gleb 
stepowych, wtedy i tutaj zacznie się ekspansja lasu. 
Podobny proces widzimy dziś na górskich halach 
w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie, gdzie las 
wraca na opuszczone przez owce pastwiska.

Formacje roślinne Europy mają układ równoleżni-
kowy i są znacznie zróżnicowane. Ma na to znaczący 
wpływ klimat oceaniczny, łagodzący zimy i nawilżają-
cy lata w zachodniej części kontynentu, oraz klimat 
kontynentalny na wschodzie. 

Na południe od bezleśnego, tundrowego obsza-
ru arktycznego roślinność leśna Europy znajduje 
dogodne warunki rozwoju. Na północy zaczyna się 
od strefy zarośli i rzadkich, widnych lasów brzozo-
wych, które wytrzymują surowość zim i krótki okres 
wegetacyjny. Ten typ roślinności rozprzestrzenio-
ny jest zwłaszcza na Półwyspie Skandynawskim 
i w Rosji. Bardziej na południe rozciąga się tajga, 
złożona z drzew iglastych, głównie świerków i sosen, 
oraz w mniejszym stopniu z wciąż obecnych brzóz. 
W miarę posuwania się w stronę zwrotnika dołączają 

do nich także gatunki liściaste: osika, rzadziej lipa, 
wiąz, klon i olcha. Jeszcze dalej na południe tajga 
przechodzi w strefę lasów liściastych i mieszanych 
z dębami, bukami i wieloma innymi gatunkami.

 

W Europie Zachodniej, która nie jest tak dale-
ko wysunięta na północ jak Europa Wschodnia, nie 
występuje strefa tajgi, a pionierska roślinność leśna 
wzdłuż Atlantyku (zachodniego wybrzeża Norwegii, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii, zachodniej Hiszpanii i Por-
tugalii) to wrzosowiska z brzozami i dębami, prze-
chodzące – wraz z łagodnieniem klimatu – w typowe 
dla regionu lasy. Na wybrzeżach Morza Śródziem-
nego, a także w południowej i środkowej części 
Półwyspu Iberyjskiego występuje charakterystyczna 
roślinność śródziemnomorska, zdominowana przez 
twardolistne, wiecznie zielone zarośla, powstałe po 
zniszczeniu lasów.

Poza odległością od koła podbiegunowego istot-
ne znaczenie dla składu gatunkowego lasów ma 

Tajga świerkowa nad rzeką Namsen w środkowej Norwegii (W.Ł)
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położenie nad poziomem morza, które także zmie-
nia warunki klimatyczne. Las w Europie sięga wyżej 
na południu kontynentu (2300 m n.p.m. w Bułgarii), 
a znacznie niżej na północy (�00 m n.p.m. w Szko-
cji), co jest związane z warunkami termicznymi. 

Polskie lasy rosną w strefie lasów mieszanych 
i liściastych. Skład naturalnych zbiorowisk roślinnych 
kształtowany jest jednak w warunkach przejściowych 
pomiędzy klimatem kontynentalnym na wschodzie 
i północy kraju a łagodnym klimatem morskim na za-
chodzie. Klimat południa nacechowany jest wpływem 
wyżyn i gór ze specyficznymi glebami i zwiększoną 
ilością opadów. Dzięki temu mamy na terenie Polski 
granice naturalnego, zwartego występowania niektó-
rych gatunków lasotwórczych. Południe to królestwo 
jodły i buka, występującego również na zachodzie 
kraju. Na południu i na północnym wschodzie roś-
nie też świerk, ale jego obecność w wielu lasach 

jest głównie efektem działań ludzkich, promujących 
ten gatunek. Las wspina się w Tatrach na wysokość  
ok. 1�00 m n.p.m. Obserwuje się co prawda odra-
dzanie lasu na halach po zaprzestaniu pasterstwa, 
ale dotyczy to raczej łąk położonych poniżej lokalnej, 
górnej granicy lasu.

 

Lasy piniowe nad Morzem Śródziemnym (M.O.)

Buczyna karpacka w Beskidzie Żywieckim (P.F.)
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W wyniku gospodarczej działalności człowie-
ka pierwotne typy roślinności europejskiej zostały 
przekształcone. Dotknęło to zwłaszcza południowej 
i środkowej części kontynentu, a więc terenów zago-
spodarowanych najdawniej i w przeszłości najgęś-
ciej zaludnionych. Zjawisko to w znacznie mniejszym 
stopniu wystąpiło na północy i północnym wscho-
dzie. Na Wyspach Brytyjskich na przykład roślinność 
o charakterze naturalnym pokrywa zaledwie ok. 10% 
powierzchni lądu (a są to przecież nie tylko lasy, ale 
też torfowiska i wrzosowiska), a w północnych częś-
ciach Półwyspu Skandynawskiego i europejskiej czę-
ści Rosji naturalny charakter zachowało nawet po-
nad 90% terenu. Są to jednak obszary nieprzydatne 
rolniczo ze względów klimatycznych.

Bogactwo gatunkowe lasów jest uzależnione od 
położenia geograficznego i wynika z historii ich za-
gospodarowania. W ciągu ostatnich dwu stuleci leś-
nictwo europejskie faworyzowało jednogatunkowe 
drzewostany iglaste (składające się głównie z sosny 
zwyczajnej i świerka pospolitego), co spowodowało 
ograniczenie areału występowania naturalnych dla tej 
strefy lasów mieszanych i liściastych. Obecnie, dzięki 
przebudowie drzewostanów, powierzchnia lasów do-

stosowanych do warunków siedliskowych stale roś-
nie. W całej Europie lasy mieszane zajmują ok. 14% 
powierzchni leśnej. Największy udział tego typu drze-

Klimat Europy sprawia, że poszczególne gatunki 
drzew mają granice swojego naturalnego występowa-
nia. W lasach Polski takimi gatunkami są przede 
wszystkim: jodła, buk i świerk. Za sprawą zmian kli-
matycznych i leśnej działalności gospodarczej czło-
wieka naturalne granice ulegają modyfikacjom. Przy-
kładem może być buk, który wyraźnie wędruje na 
północny wschód, zajmując coraz większy areał. Leś-
nicy wprowadzają go do niższych warstw drzewosta-
nów jako gatunek polepszający właściwości wierzch-
nich warstw gleb leśnych. Z czasem buk potrafi  
wytworzyć dolne piętro lasu, a nawet zastąpić sosnę 
w głównej warstwie drzewostanu.

Udział lasów iglastych, liściastych i mieszanych  
w ogólnej powierzchni lasów krajów Europy (%)

Źródło: State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on su-
stainable forest management in Europe (Stan lasów Europy 
2007)
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wostanów notują: Malta (60%), Czechy (�6%), Łotwa 
i Estonia (powyżej 40%). Z powodu naturalnych przy-
czyn klimatycznych i glebowych jednogatunkowe 
lasy iglaste dominują przede wszystkim w krajach 
północnych (Skandynawia) oraz na terenach górzy-
stych (Austria, Niemcy, Szwajcaria). 

Gatunki iglaste przeważają też niekiedy za spra-
wą decyzji leśno-gospodarczych. W Wielkiej Brytanii 
i Irlandii na przykład duży udział gatunków iglastych 
to efekt wieloletniej polityki leśnej popierającej upra-
wę świerka sitkajskiego – gatunku obcego dla flory 
europejskiej. 

Gatunki liściaste odgrywają największą rolę 
w państwach położonych na południu kontynentu: 
w Bośni i Hercegowinie, Serbii i Chorwacji (ok. 80%), 
na Węgrzech (78%) i we Włoszech (72%), głównie za 
sprawą południowej roślinności twardolistnej. 

Miarą stanu zasobów leśnych, a także intensyw-
ności gospodarki leśnej, jest zasobność drzewo-
stanów, czyli liczba metrów sześciennych drewna 
na jednostkę powierzchni (w Europie podawana na 
hektar). Zwykle brane jest pod uwagę drewno nada-
jące się do dalszego przerobu, bez cieńszych gałęzi 
i wierzchołków drzew, o grubości powyżej 7 cm. 

Zasobność w lasach Europy jest bardzo zróż-
nicowana. W pojedynczym drzewostanie zależy od 
wielu jego cech – wieku, składu gatunkowego, za-
gęszczenia drzew na powierzchni itp. – i waha się 
od 0 m3/ha w uprawach do nawet ok. 1000 m3/ha 
w niezwykle gęstych i wysokich, wyżynnych świer-
czynach lub starych, wielopiętrowych drzewostanach 
bukowo-jodłowych. Porównywać można zatem śred-
nią zasobność dla większych obszarów. 

W większości krajów Europy średnia zasobność, 
odnosząca się do całej powierzchni lasów, jest 
mniejsza lub znacznie mniejsza od 200 m3/ha. Na 
Islandii, w Irlandii, Grecji i Hiszpanii kształtuje się po-
niżej 100 m3/ha. Znacznie większa jest w krajach al-
pejskich, a więc na obszarach o większych opadach 
i dużym udziale drzewostanów jodłowych i świerko-
wych. Nie bez powodu świerczyny prawie w całej 
Europie, rosnąc w lepszych warunkach wilgotnoś-
ciowych, zdominowały wiele lasów wysokoproduk-
cyjnych. W Austrii zasobność wynosi aż 309 m3/ha, 
w Słowenii i Niemczech – ok. 280 m3/ha. Lasy Czech 
i Słowacji, także dzięki dominacji lasów wyżynnych 
i górskich, osiągają średnio po ok. 260 m3/ha. Śred-
nia dla Europy to ok. 140 m3/ha. Na tym tle polskie 
leśnictwo, zdominowane przez lasy nizinne, wykazu-
je stosunkowo wysoką średnią zasobność, sięgającą 

Młody drzewostan świerka sitkajskiego na północy Szkocji 
(W.G.)
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240 m3/ha. Pamiętać jednak należy, że cecha ta za-
leży w znacznym stopniu od struktury wiekowej drze-
wostanów. Z tego wynika na przykład niska średnia 
zasobność młodych lasów Irlandii.

Dla intensywności produkcji leśnej istotna jest 
wielkość odkładanego co roku przyrostu. Dzięki 
niemu wiadomo, ile drewna można pozyskać w ra-
mach planowych cięć. Do pozyskania całego przy-
rostu w praktyce się nie dopuszcza – zapas, nawet 
30–40% rocznego przyrostu, jest kumulowany, czyli 
odkładany. W Polsce jest to ok. 4�% przyrastające-

go drewna. Reszta, ekwiwalent ��% przyrostu, jest 
pozyskiwana w postaci całkowitego etatu wszystkich 
rodzajów cięć. Las brzozowy na Łotwie (W.G.)

Średnia zasobność lasów krajów Europy (m3/ha)

Źródło: FAO – Global Forest Resources Assessment  2010 (FAO 
– Ocena zasobów leśnych świata 2010)
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Średni przyrost drewna w krajach europejskich 
wynosi ok. � m3/ha rocznie. Najbardziej intensywnie 
przyrastają drzewostany w zachodniej i środkowej 
części Europy. Średni przyrost w Polsce, w Lasach 
Państwowych, przekraczał w ostatnim pięcioleciu 
9 m3/ha rocznie. Głównymi czynnikami ograniczają-
cymi wzrost miąższości drewna są: krótki okres we-
getacyjny na północy Europy oraz susze na południu 
kontynentu. Proces przyspieszają: dłuższy okres 
wegetacyjny, wzrastający ku południowi kontynentu 
oraz większa ilość opadów związana z łagodniejszym 
klimatem morskim na zachodzie. Więcej opadów no-
tuje się również w górach i na wyżynach. Wysokość 
przyrostu zależy też od składu gatunkowego, ale 
przede wszystkim od wieku drzewostanów. Młode 
lasy przyrastają intensywnie, nawet znacznie ponad 
20 m3/ha na rok. Wraz z wiekiem to tempo maleje, 
aż wreszcie miąższość zamierających drzew zaczyna 
przekraczać naturalny przyrost. Zasobność drzewo-
stanu się zmniejsza. Wraz z wiekiem maleje także 
tempo przyrostu miąższości oraz ilość odkładanego 
drewna. 

Spójrzmy szerzej na ten problem, dotyczy on bo-
wiem całego leśnictwa w Polsce i w innych krajach 
europejskich o niewłaściwym, „podstarzałym” ukła-
dzie klas wieku. Jeżeli średni wiek drzewostanów 
będzie stale wzrastał, a starych lasów będzie przy-
bywać, to zmaleje przyrost miąższości i zmniejszy 
się możliwość pozyskiwania surowca drzewnego. 
Pozyskujemy przecież z zasady mniej drewna, niż go 
przyrasta, dbając o kumulację zasobów drzewnych. 
Wszyscy chcemy mieć dużo starych, wartościowych 
przyrodniczo lasów, ale czy jesteśmy w stanie zre-
zygnować z drewna wyhodowanego w krajowych 
lasach? 

Wśród europejskich lasów znaleźć można drze-
wostany, które utrzymywane są w formie odroślo-
wej, a ich głównym celem jest dostarczanie drewna 

opałowego. Drzewostany takie składają się głównie 
z wielopiennych, cienkich drzew, nie przekraczają-
cych zwykle 30 lat, o wysokich zdolnościach do wy-
puszczania pędów ze ściętego pnia. Uznawane za 
lasy ściśle użytkowe, podlegają mniej rygorystycznej 
ochronie i traktowane są często jak lasy niższej ka-
tegorii. Występują głównie w południowej części Eu-
ropy – we Francji (7 mln ha), Włoszech (3,� mln ha) 
i w Grecji (ponad 2 mln ha). W Polsce udział takich 
lasów jest znikomy i ogranicza się jedynie do grun-
tów prywatnych.

Drzewostan odroślowy olchy (W.G.)
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Lasy wysokopienne, powstające z nasion i sadzo-
nek, są najbardziej wartościową kategorią drzewosta-
nów. W opisie struktury wiekowej takich lasów posłu-
gujemy się dwudziestoletnimi klasami wieku. Wśród 
lasów wysokopiennych Europy najwięcej drzewosta-
nów występuje w II, III i IV klasie. To wynik zalesień 
po II wojnie światowej, które prowadzono głównie 
w środkowej części kontynentu w efekcie zmian gra-
nic i przemian własnościowych. Polska jest typowym 
przedstawicielem państw o takiej właśnie strukturze 
drzewostanów według klas wieku i znacznym areale 
zalesień porolnych. Liczne powierzchnie tego rodza-
ju lasów można spotkać w zachodniej i północno-za-
chodniej Polsce oraz na Warmii i Mazurach. 

W Europie stale wzrasta udział lasów najstar-
szych. Szacuje się, że rośnie tu blisko 13 mln ha 
lasów w wieku powyżej 100 lat. Powierzchnia lasów 
VI i VII klasy wieku, dzięki ograniczeniom wynikają-
cym z wymogów ochrony przyrody i oczekiwaniom 
społecznym, będzie się zwiększać. 

Równomierny rozkład klas wieku występuje 
w Szwajcarii, Luksemburgu, Czechach, Finlandii i Nor-

wegii. Wśród krajów o nieregularnej strukturze wieko-
wej drzewostanów wyróżnia się Irlandia, gdzie ponad 
20% powierzchni leśnej zajmują uprawy i młodniki 
w wieku poniżej 10 lat. Jest to efekt niedawnych za-
lesień, zasilanych z funduszy Unii Europejskiej. 
Znaczny udział lasów młodych wykazują też Portuga-
lia, Austria i Dania. W Niemczech z kolei udział naj-
młodszych klas wieku jest niezwykle niski, co wynika 
ze zmian w postępowaniu hodowlanym i preferowa-
niu odnawiania lasu pod okapem starszego drzewo-
stanu. Po okresie odnowienia i usunięciu górnego 
piętra taki młody las od razu trafia do następnej kla-
sy wieku. 

Na żyźniejszych siedliskach lasów w Polsce zwięk-
sza się też udział lasów zagospodarowanych rębnia-
mi wykorzystującymi bardziej złożone rodzaje cięć 
gniazdowych, stopniowych i częściowych oraz odno-
wienie naturalne. Wydłużony okres odnowienia, czyli 
czas przeprowadzenia wszystkich prac związanych 
z pozyskaniem drewna i odnowieniem lasu, może 
być traktowany jako jeden ze sposobów na poprawę 
niewłaściwej struktury klas wieku polskich lasów.

 W lasach własności Skarbu Państwa dominują 
drzewostany w wieku powyżej �0 lat. Największą po-
wierzchnię zajmuje III klasa wieku (41–60 lat); razem 
z IV i V oraz ze starszymi klasami – ok. 70%. Udział 
drzewostanów starych będzie rósł, co może dopro-
wadzić do pogłębienia się problemów wynikających 
z nierównomiernego rozkładu klas wieku.

Struktura wiekowa i przeciętny wiek lasów róż-
nią się także z powodu zróżnicowania wieku wyrębu 
poszczególnych gatunków drzew. Na przykład wiek 
rębności sosny w krajach skandynawskich waha się 
od 110 do 180 lat, w Europie Środkowej – od 80 do 
120, ale na Węgrzech wynosi tylko 60–70, a w kra-
jach leżących nad Atlantykiem – nawet �0 lat (co jest 
także przejawem tempa wzrostu tego gatunku). Wiek 
rębności sosny w Polsce często przekracza 120 lat.

Lasy odroślowe, mimo że stanowią dość istotny skład-
nik lasów Europy, są w Polsce raczej rzadko spotyka-
ne. Znane jako lasy niskopienne, były hodowane jesz-
cze w latach 20. ubiegłego wieku jako źródło drewna 
opałowego. Utrzymywanie lasów odroślowych polega 
na regularnym ścinaniu pędów odbijających z pnia-
ków po usuniętych drzewach. Gatunki liściaste (grab, 
dąb, lipa oraz inne) mają znaczną siłę odroślową. Dłu-
gość cyklu produkcyjnego drewna w takich lasach 
zależy od przeznaczenia surowca. Jeżeli chcemy uzy-
skać drewno do przerobu tartacznego, będzie on 
trwał kilkadziesiąt lat; jeśli drewno opałowe – lat kilka-
naście. Ostatnio w ten sposób, w cyklu 3–5-letnim, 
prowadzi się plantacje wierzbowe i topolowe drewna 
energetycznego, przeznaczanego na zrębki.
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Dłuższe utrzymywanie borów sosnowych wyraź-

nie ogranicza możliwości dostarczania przez nie war-
tościowego surowca drzewnego. Drewno z wiekiem 
ulega deprecjacji, a grube kłody starych drzew nie są 
chętnie przetwarzane w tartakach. Poza tym z upły-
wem czasu najstarsze drzewostany zaczynają być 
źródłem dwutlenku węgla, którego emisja przekra-
cza możliwości procesu fotosyntezy. Zyskują za to na 

funkcjach krajobrazowych i lepiej chronią bogactwo 
przyrodnicze. Zrównoważone leśnictwo musi rozwią-
zać ten dylemat na drodze kompromisu, zwłaszcza 
że w strukturze wiekowej europejskich lasów jest co-
raz więcej lasów starych.

Na bogactwo fauny i flory leśnej ma wpływ po-
łożenie geograficzne lasów. Większe zróżnicowanie 
gatunkowe występuje na południu Europy. Lasy eu-
ropejskie tworzy ok. 1�0 gatunków drzew o bardzo 
różnym udziale. To niewielka liczba. W lasach tropi-
kalnych strefy równikowej na jednym hektarze rośnie 
nawet 200 gatunków drzew, nie licząc krzewów, lian, 
pnączy itp. Największą powierzchnię w naszej strefie 
zajmują różne gatunki sosen, świerków, buków, jodeł 
i dębów.

 
Zróżnicowanie gatunkowe lasów Polski zależy 

przede wszystkim od żyzności siedlisk. Lasy zosta-
ły zepchnięte w trakcie rozwoju osadnictwa na te-

Fragment Puszczy Noteckiej z okazałymi dębami (P.F.)

Najstarszym drzewem na świecie jest świerk pospo-
lity (Picea abies), rosnący niedaleko Sztokholmu  
w szwedzkiej prowincji Dalarna. Żyje on w górskim 
lesie aż od ok. 9550 lat, w dodatku w sąsiedztwie 20 
innych przedstawicieli tego samego gatunku, liczą-
cych po 8 tys. lat. O istnieniu w Europie tak starych 
drzew świat dowiedział się dopiero w roku 2008.

Najstarszym drzewem w Polsce nie jest dąb Bartek 
(najbardziej znany), lecz dużo bardziej niepozorny 
cis z Henrykowa na Dolnym Śląsku. Jego wiek sza-
cuje się na przeszło 1000 lat (może nawet 1200). 
Czy tyle samo mogą żyć także inne gatunki drzew  
w naszych warunkach klimatycznych? Raczej nie. 
Osiągnięcie wieku ponad 500 lat jest mało prawdo-
podobne, a dla niektórych gatunków szybko rosną-
cych (brzoza, osika) wręcz niemożliwe. Człowiek te-
oretycznie może żyć ponad 100 lat. Ilu jednak znamy 
ludzi, którzy przekroczyli ten wiek?
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reny najuboższe i najmniej dostępne. Na nizinach 
dominują drzewostany sosnowe, wkraczające tak-
że na tereny zalesianych pól. W górach dawniejsza 
dominacja wysokoprodukcyjnych świerczyn powoli 
ustępuje powracającym na swoje siedliska drzewo-
stanom bukowym i jodłowym. Na żyźniejszych gle-
bach, szczególnie na terenach puszcz chronionych 
jako własność królewska, hodowane są drzewostany 
dębowe, bukowe i jodłowe z dużym udziałem grabu, 
klonu, jaworu, jesionu i wiązów. Takie grądowe lasy 
na wyżynach i w górach ustępują lasom bukowo-jod-
łowym o bogatym składzie gatunkowym i złożonej 
strukturze pionowej. Lasy zdominowane przez sos-
nę zajmują w Polsce prawie 70% powierzchni, ale 
ich areał systematycznie maleje. Wraz z przebudową 
składu gatunkowego lasów udział sośnin będzie się 
zbliżał do ok. �0%, czyli wartości wynikającej z roz-
kładu siedlisk leśnych (borów i borów mieszanych).

Problemem dla lasów niektórych regionów Euro-
py jest znaczny areał zajęty przez gatunki obce miej-

scowej florze, będące efektem celowych introdukcji 
gospodarczych lub – rzadziej – przenoszenia nasion 
z hodowli. W krajach północno-zachodniej części kon-
tynentu gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zaj-
mują średnio 1�% powierzchni lasów, ale w niektórych 
państwach ich areał jest znacznie większy (Irlandia, 
Dania, Islandia, Wielka Brytania, Węgry, kraje Bene-
luksu). Do obcych zalicza się także gatunki rosnące 
wyraźnie poza swoimi strefami występowania natural-
nego. Wśród gatunków iglastych na pierwszym miej-
scu wymienić należy świerk pospolity (na zachodzie 
Europy), świerk sitkajski, daglezję i kilka gatunków 
sosen. Do gatunków obcych wśród liściastych należą: 
dąb czerwony, robinia i topole. W sprzyjających wa-
runkach termicznych i wilgotnościowych znaczny are-
ał zajmują plantacje eukaliptusa (Hiszpania, Portuga-
lia). Część gatunków obcych uważa się za inwazyjne, 
które trwale zadomowiły się w ekosystemach leśnych 
Europy i wciąż zajmują nowe tereny. Należą do nich 
przede wszystkim: robinia i czeremcha amerykańska, 
a na południowym wschodzie – bożodrzew (Słowenia, 
Albania).

Wśród gatunków drzewiastych naszych lasów 
znaleźć można drzewa obcego pochodzenia, naj-
częściej sprowadzone zza oceanu. Są wśród nich 
tak zadomowione, że traktujemy je na co dzień jak 
swoje. Robinia, czyli grochodrzew, potocznie i mylnie 
nazywana akacją, znana jest jako gatunek miododaj-
ny i o ciekawym rysunku twardego drewna. Z kolei 
dąb czerwony ma liście tak dekoracyjne, że ich wień-
ce zdobią wszystkie monety Narodowego Banku 
Polskiego. Są wśród drzewiastych imigrantów także 
gatunki sprowadzone niegdyś do celów produkcyj-
nych: daglezja, sosny – czarna, wejmutka, smołowa 
i Banksa – czy gatunki topól do upraw plantacyjnych. 
Niektóre gatunki zadomowiły się na tyle, że ich usu-
nięcie z naszej flory przestało być możliwe. Takie 
ekspansywne drzewa i krzewy to głównie czeremcha 

Bór świerkowy w czeskich Sudetach (W.G.)
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amerykańska i wspomniana wcześniej robinia o po-
tężnej sile odroślowej czy sadzony niegdyś przy dro-
gach klon jesionolistny.

W zależności od położenia, w lasach występuje 
od 200 do ponad 2000 gatunków roślin naczynio-
wych. Większe ich liczby stwierdzono w krajach po-
łudniowo- i wschodnioeuropejskich, a najmniejsze 
– na północy Europy. Wśród roślin zielnych również 
spotykamy gatunki obcego pochodzenia. W żyznych 
lasach w Polsce runo bywa zamienione w łany nie-
cierpka drobnokwiatowego, a w dolinach najmniej-
szych nawet cieków wyrastają zwarte zarośla rde-
stowca. Coraz więcej jest też gatunków niebezpiecz-
nych nie tylko dla naszej rodzimej flory, lecz także 

dla człowieka. Przykładem może być monstrualnie 
wielki barszcz Sosnowskiego, powodujący bolesne 
oparzenia skóry. 

Lasy są zamieszkane przez blisko połowę gatun-
ków ssaków europejskich. Ich liczba zależy od poło-
żenia geograficznego i historii gospodarki danego 
kraju i waha się od 20 do 96. Najwięcej gatunków 
ssaków leśnych żyje w lasach południowo-wschod-
niej części kontynentu oraz Czech, Słowacji i Litwy. 
Również w Czechach i na Słowacji, ale także w Au-
strii, Polsce, krajach skandynawskich i na Litwie wy-
stępuje wysoka liczebność gniazdujących w lasach 
gatunków ptaków (ponad 100). Znacznie mniej ga-
tunków (do 60) gniazduje w lasach niemieckich, wło-
skich i w krajach Beneluksu.

Liczebność poszczególnych gatunków zwierząt 
zależy od stopnia przekształcenia środowiska przez 
człowieka. Istnieją gatunki (np. niektóre dzięcioły) 
silnie związane ze starymi puszczańskimi lasami. 
Zagospodarowane drzewostany, bez odpowiedniej 
liczby starych drzew, nie nadają się na ich siedlisko. 
Są też gatunki, których gwałtowny rozwój możliwy był 
w lasach zagospodarowanych czy nawet był efektem 

Lasy robiniowe na Węgrzech (M.O.)

Leśnictwo, w porównaniu z rolnictwem, wykorzystuje 
organizmy praktycznie niezmienione genetycznie od 
czasów prehistorycznych. Niestety, zbyt często eks-
perymentowano niegdyś z hodowlą gatunków drzew 
sprowadzanych z innych krajów, a nawet stref klima-
tycznych. Część z nich zadomowiła się w lasach Eu-
ropy na tyle, że trudno nam dziś uwierzyć, iż kiedyś 
ich tutaj nie było. Na przykład robinia akacjowa,  
czyli grochodrzew, z której pięknych kwiatów pszczo-
ły zbierają miód akacjowy, została sprowadzona  
w XVII stuleciu z Ameryki Północnej. Opanowała nie 
tylko Europę, także pozostałe kontynenty, oprócz 
Antarktydy. Największą powierzchnią drzewostanów 
robiniowych charakteryzują się lasy na Węgrzech.
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celowego działania człowieka. W sposób szczególny 
dotyczy to gatunków przywróconych faunie europej-
skiej. Żubr powrócił do niektórych lasów środkowo-
europejskich, stając się symbolem Białowieskiego 
Parku Narodowego. Populacja bobra została od-
tworzona na tyle skutecznie, że z gatunku ginącego 
przekształcił się on we wręcz pospolitego mieszkań-
ca najmniejszych nawet cieków, a szkody wyrządza-
ne przez bobry stały się do tego stopnia poważne, 
że konieczna jest redukcja części osobników w miej-
scach szczególnie przegęszczonych. Odbywa się to 
na drodze reintrodukcji odłowionych bobrów lub ści-
śle reglamentowanych odstrzałów. 

Dzięki prowadzeniu gospodarki łowieckiej utrzy-
mywane są też wysokie stany zwierzyny płowej, głów-
nie jelenia i sarny oraz łosia w północno-wschodniej 
Europie i na Półwyspie Skandynawskim. 

Obecność dużych roślinożerców uwidacznia się 
w rozmiarze szkód powodowanych w lasach i are-
ale upraw leśnych zabezpieczanych przed zwierzy-
ną. Sztucznie utrzymywane populacje jeleniowatych 
i dzików o dużej liczebności nie są ograniczane 
przez naturalnych wrogów – dużych drapieżników. 
Przywracanie lokalnej faunie populacji drapieżców 

(szczególnie wilka) odbywa się, co prawda, w niektó-
rych państwach, lecz możliwe jest to jedynie w roz-
ległych kompleksach leśnych, gdzie udaje się zmini-
malizować konflikt między drapieżcami a zwierzętami 
hodowlanymi. W warunkach polskich stałą obecnoś-
cią populacji dużych drapieżców charakteryzują się 
puszcze północno-wschodnie oraz karpackie. Sza-
cuje się, że w lasach pozostałej części kraju swoje 
siedliska może znaleźć przynajmniej drugie tyle wil-
ków. Taka migracja właśnie się odbywa. Na przykład 
introdukowane w Kampinoskim Parku Narodowym 
rysie przewędrowały na południe i zachód Polski.

Oprócz wywierania wpływu na liczebność populacji 
poszczególnych gatunków zwierząt człowiek ingeruje 
też w ich stan zdrowotny. Izolacja populacji w wyniku 
fragmentacji kompleksów leśnych, odcinanych droga-
mi szybkiego ruchu, prowadzi do zawężenia puli geno-
wej. Stąd już tylko krok do pojawienia się problemów 
o podłożu genetycznym. Przykładem takiej sytuacji jest 
pogorszenie się stanu zdrowotnego byków w biało-
wieskiej populacji żubra, odtworzonej zaledwie z kilku 
osobników. 

Żubr przy stogu siana (P.F.)
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Gospodarka leśna

Lasy regla górnego w Badenii-Wirtembergii (Niemcy), (W.G.)



Lasy w Europie oszczędzono na terenach nie-
przydatnych rolniczo. Szybki przyrost ludności 
i rozwój osadnictwa spowodowały, że bardzo 

niewielka jest dzisiaj reprezentacja lasów nietknię-
tych przez człowieka. Za lasy naturalne, czyli nie 
będące pod jego wpływem, uznano 4% wszystkich 
lasów Europy, choć definicja naturalności różni się 
w poszczególnych krajach. Większość z nich rośnie 
w miejscach trudno dostępnych, na północy Skan-
dynawii, północnych obszarach europejskiej części 
Rosji, w Alpach i regionie bałkańskim. W sumie 12 
krajów europejskich wykazuje więcej niż jednopro-
centowy udział lasów naturalnych w całkowitej po-
wierzchni leśnej. Najwięcej takich lasów ma Szwecja 
(16%). W Polsce wskaźnik ten wynosi ok. 1,6% i doty-
czy głównie lasów bagiennych, ścisłych rezerwatów 
i lasów bliskich górnej granicy występowania. 

W leśnictwie krajów europejskich niewiele jest la-
sów zbliżonych do naturalnych, ale też podobnie mało 
całkowicie sztucznych plantacji. W dziedzinie upraw 
plantacyjnych przodują kraje, w których rozwinięta 
jest także hodowla gatunków obcego pochodzenia 
(Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania i Irlandia, Fran-
cja i Portugalia). Do plantacji leśnych nie przyznają 
się Finlandia, Niemcy i Austria. W Polsce niewielki 
udział plantacji gatunków szybko rosnących związa-
ny jest z istniejącymi jeszcze od połowy minionego 
wieku plantacjami topolowymi i powierzchniami ba-
dawczymi. Ten rodzaj użytkowania terenu uznaje się 
w naszych warunkach klimatycznych za nieopłacalny. 
Ekonomicznie korzystniejsze jest zakładanie upraw 
plantacyjnych drewna energetycznego, jednak obec-
ne, kilkuletnie zakrzewienia wierzbowe na gruntach 
rolniczych nie mogą być nazywane lasem.

W definicji upraw plantacyjnych najważniejszym 
elementem jest cel, dla którego zostały założone, czyli 
szybka produkcja drewna. Związane są z tym prace 
pielęgnacyjne gleb, nawożenie, utrzymywanie regular-

nych odstępów pomiędzy drzewami, podkrzesywanie 
itd. Lasy składające się z gatunków światłożądnych 
mogą w młodości przypominać uprawy plantacyjne. 
Są sadzone w regularnej więźbie, mają ubogi skład 
gatunkowy, ale wraz z upływem czasu zatracają w trak-
cie pielęgnacji swój geometryczny układ. Czynniki lo-
sowe i świadome decyzje hodowcy sprawiają, że sta-
ją się tworami półnaturalnymi. W warunkach Europy 
Środkowej uprawy sosny zwyczajnej potrafią zmienić 
swój skład gatunkowy, wzbogacając go dębami (za 
sprawą ptaków – sójek) i brzozami (dzięki wiatrowi). 
Na żyźniejszych siedliskach pojawiają się też samo-
istnie: klon, osika, wiąz oraz wyznacznik żyzności – 
grab. W Polsce dotyczy to jednak upraw na gruntach 
porolnych, gdyż na żyznych siedliskach, na terenach 
leśnych, nie zakłada się już upraw czysto sosnowych. 
Lasy wysokopienne mają sporo czasu na takie natu-
ralne przemiany składu gatunkowego, gdyż okres ich 
życia jest 2–4 razy dłuższy niż upraw plantacyjnych, 
prowadzonych w celu osiągnięcia szybkiego zysku.
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W efekcie zalesień z okresu po II wojnie światowej 
i wcześniejszych tendencji do propagowania sosny 
i świerka znaczne powierzchnie leśne znajdują się 
dziś na zbyt żyznych glebach. Lasy takie wymagają 

przebudowy w celu zwiększenia udziału gatunków 
liściastych oraz jodły. Dzięki temu znacznie wzrasta 
w polskich lasach udział rębni bardziej skomplikowa-
nych, a maleje areał lasów obejmowanych cięciami 
na zrębach zupełnych. Jest to także efekt przewar-
tościowania roli lasów europejskich, które zmusza 
zarządców do stosowania sposobów zagospodaro-
wania nie doprowadzających do przejściowego usu-
nięcia całego starego drzewostanu w jednym czasie. 
Cięcia gniazdowe, częściowe, nawet zupełne, ale na 
niewielkich powierzchniach o nieregularnym kształ-
cie, są próbą odpowiedzi na oczekiwania społeczne 
– całkowitej ochrony lasów. Podobny charakter ma 
rezygnacja ze zrębów zupełnych w trakcie przemiany 
pokoleń drzewostanów lub też znaczne ograniczanie 
ich areału. Całkowita rezygnacja z tego sposobu za-
gospodarowania nie jest jednak możliwa. Wymagają 
tego nie tylko względy ekonomiczne, lecz także po-
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Najwyższe drzewa na świecie osiągają wysokość 
przekraczającą 100 m, np. sekwoja. W czołówce znaj-
duje się kilka innych gatunków: eukaliptus, świerk sit-
kajski czy mamutowiec olbrzymi. Do wzrostu takich 
olbrzymów niezbędne są specjalne warunki wilgot-
nościowe. W polskich lasach za najwyższe uważa się 
jodły (ponad 50 m), zwłaszcza rosnące na terenach 
wyżynnych, w wąwozach, gdzie jest więcej wody  
w glebie i panuje silniejsza konkurencja o światło  
z drzewami rosnącymi wyżej. Podobnie wysokie po-
trafią też być świerki i modrzewie. Te ostatnie mają 
jednak bardzo zbieżysty pień i w starszym wieku nie 
są tak monumentalne jak stare sosny lub górskie jod-
ły i buki.

Pohuraganowy zrąb 
zupełny (M.K.)



trzeby młodego pokolenia lasu, składającego się ze 
światłożądnych gatunków pionierskich – sosny, mo-
drzewia czy olchy na wilgotnych siedliskach.

W Polsce zagospodarowanie lasu coraz częś-
ciej opiera się na systemach złożonych cięć gniaz-
dowych, częściowych i stopniowych. Zdecydowanie 
najrzadziej stosowany jest przerębowy sposób zago-
spodarowania, możliwy głównie w drzewostanach bu-
kowo-jodłowych, na terenach górskich i wyżynnych. 
Odnowienie naturalne prowadzone jest w polskich 
lasach na powierzchni wynoszącej ok. 10% całego 
areału odnowień. Z każdym rokiem wartość ta roś-
nie. Należy jednak pamiętać, że takiemu sposobo-
wi nie sprzyja potrzeba przebudowy drzewostanów. 
W takim procesie, nawet przeprowadzanym przy 
udziale cięć gniazdowych, odnowienie jest sztucz-
ne, wprowadza się bowiem sadzonki wyhodowane 
w szkółkach, a nie korzysta z obsiewu drzewostanu 
o niepożądanych cechach.

Mimo różnych ograniczeń produkcji surowca 
drzewnego w lasach zapotrzebowanie na drewno 
rośnie we wszystkich krajach Europy. Państwa Stare-
go Kontynentu muszą odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, jak wspierać proekologiczne leśnictwo na swoim 
terenie i jednocześnie zaspokajać rosnące zapotrze-
bowanie na drewno. Czy właściwym rozwiązaniem 
jest zakup surowca spoza Europy? Aby był on opła-
calny przy wysokich kosztach transportu, musi to 
być produkt wytworzony na uprawach plantacyjnych 
lub bez poszanowania dla środowiska. Chroniąc las 
u siebie, przyczyniamy się do degradacji lasów w in-
nych, biedniejszych rejonach świata. Rozwiązaniem 
tego dylematu jest bardziej racjonalne podejście do 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, prowadzonej lo-
kalnie. Wyrazem tej racjonalności jest system certy-
fikowania pochodzenia surowca drzewnego. Wyroby 
z takim certyfikatem są gwarantem właściwego po-
stępowania w trakcie całego cyklu produkcji, trans-

portu i przerobu. Tylko czy społeczeństwa są tego 
świadome? Czy istnieją rozwiązania, które sprawią, 
że bardziej opłacalne stanie się korzystanie z certyfi-
kowanego surowca? 

Problemem stojącym w przyszłości przed go-
spodarką leśną krajów europejskich jest 2–3-krotny 
wzrost zapotrzebowania na biomasę do produkcji 
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Odnowienie naturalne buka na Pomorzu (W.G.)



energii ze źródeł odnawialnych. Ten poziom wyni-
ka z unijnego pakietu klimatyczno-energetyczne-
go narzucającego minimalny 20-procentowy udział 
energii odnawialnej w tzw. koszyku energetycznym. 
W znacznym stopniu będzie to prawdopodobnie pro-
dukcja sektora rolnego, ale lasy także będą musiały 
udźwignąć część tego ciężaru. Z prognoz wynika, 
że może wystąpić znaczny przerost popytu nad po-
dażą surowca drzewnego. Ponieważ nakładać się 
on będzie na problem starzenia się drzewostanów 
w lasach Europy, może to doprowadzić do niezrów-
noważonego przekraczania wskaźników użytkowania 
w stosunku do przyrostu, mimo że przejściowo bę-
dzie dostępna duża ilość drzewostanów dojrzałych 
do wyrębu. Utrzymywanie się sytuacji, w której więcej 
drewna pozyskujemy, niż go przyrasta, może dopro-
wadzić do zmiany funkcji lasu ze środowiska obniża-
jącego zawartość dwutlenku węgla na tymczasowe 
źródło emisji tego gazu cieplarnianego. Młodsze lasy 
intensywniej przyrastają, wiążąc węgiel, stare – ob-
niżają zasobność, podlegają rozpadowi i uwalniają 
więcej dwutlenku węgla, niż pochłaniają w procesie 
fotosyntezy.

 Węgiel jest podstawowym pierwiastkiem w przy-
rodzie, a lasy nie wyróżniają się szczególnie wysoką 
zawartością węgla w organizmach je budujących. 
Należy jednak pamiętać, że dzięki swojej złożonej 
strukturze i zasobności drzewostany są niezwykle 
bogate w biomasę. Na tle innych ekosystemów są 
zdecydowanie najbogatszym magazynem węgla. 
Szacuje się, że węgiel zawarty w ekosystemach leś-
nych stanowi przeszło połowę węgla ekosystemów 
lądowych. Z tej wielkości jednak tylko 32% to węgiel 
zawarty w roślinności, a reszta to zasoby glebowe, 
głównie ekosystemów borealnych (m.in. bogatych 
w torf). Węgiel jest wiązany w biomasie drzewnej po-
szczególnych krajów Europy w zróżnicowanej ilości. 
Wynika to m.in. z lesistości, przeciętnej zasobności 
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Udział lasów objętych planami urządzenia lasu  
w krajach Europy (%)

Źródło: FAO – Global Forest Resources Assessment  2010 (FAO 
– Ocena zasobów leśnych świata 2010)



lasów, ich tempa wzrostu, długości okresu wegeta-
cyjnego. 

Wśród państw europejskich, objętych badania-
mi w 2007 r., największe zasoby węgla związanego 
w lasach wykazują Niemcy, Szwecja i Francja (po-

nad 1,1–1,2 mld ton), najmniejsze zasoby podają 
Szwajcaria, Litwa i Węgry (ok. 1�0 mln ton). W tym 
rankingu Polska wraz z Ukrainą i Włochami zajmu-
ją środek stawki z wartościami po blisko 700 mln  
ton węgla.

3�

Las liściasty w Turyngii (środ-
kowe Niemcy), (M.O.)



Lasy prywatne i państwowe

Prywatne drzewostany świerku sitkajskiego w Irlandii (M.O.)



Wśród krajów europejskich można wyróżnić 
trzy grupy państw o wyraźnie różnym udzia-
le lasów publicznych. Należy jednak pamię-

tać, że o stanie lasów i ich dostępności w większym 
stopniu decyduje zagęszczenie ludności i areał lasu 
przypadający na jednego mieszkańca danego kraju 
niż sama forma własności. 

Największy udział lasów prywatnych wykazują 
kraje skandynawskie: Norwegia, Szwecja, Finlandia 
oraz Francja, Austria i Portugalia. W rękach prywat-
nych jest tam ok. 80% lasów (w Portugalii nawet 
98%). W tej grupie udział lasów publicznych nie 
jest duży, choć rygorystyczne ograniczenia dostę-
pu społeczeństwa do lasów występują raczej tylko 
w szczególnych sytuacjach lokalnych. Prawo własno-
ści może jednak wziąć górę nad zwyczajową gościn-
nością, wynikającą z kultury społeczeństw i długości 
sprawowania tego prawa. 

Na przeciwległej stronie skali znajdują się Ukraina 
i Białoruś, gdzie państwo zarządza całym areałem la-
sów. W pozostałych krajach udział lasów publicznych 
waha się od 70–80% (Polska, Czechy, Szwajcaria) do 
�0–60% (Węgry, Litwa, Słowacja). Dostęp do lasów 
bywa zwykle ograniczany w krajach o mniejszej lesi-
stości, gęstszym zaludnieniu i większych tradycjach 
kulinarnych, wykorzystujących smakowite dary lasu. 
Takie ograniczenia są stosowane np. we Włoszech, 
gdzie zbiór grzybów, kasztanów jadalnych i innych 
atrakcyjnych darów lasu został związany z własnoś-
cią lasu, traktowanego jak sad czy uprawa rolna.

Większą rolę odgrywa własność lasów w kształ-
towaniu bezpieczeństwa prowadzenia gospodarki 
leśnej oraz przede wszystkim w działaniach pro-
ekologicznych w leśnictwie z zakresu ochrony przy-
rody i środowiska. Z taką sytuacją spotykamy się 
wszędzie tam, gdzie wzrastające koszty działań nie 
są równoważone zyskami z użytkowania lasu. Jeden 
dominujący właściciel, a w szczególności państwo, 

może sobie pozwolić nawet na deficytowość gospo-
darki leśnej celem zaspokojenia potrzeb wymusza-
nych przez społeczeństwo. Znacznie trudniej jest 
natomiast wspierać finansowo prywatnych właścicie-
li, aby zgodzili się zrezygnować z własnego zysku 
na rzecz rozwoju funkcji pozaprodukcyjnych lasu – 
rekreacyjnych czy wynikających z wymogów ochrony 
przyrody. Rozległe obszary leśne jednej własności, 
w zarządzie jednego nadzorcy, można skuteczniej 
chronić, na przykład przed szkodliwym działaniem 
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Lity drzewostan brzozowy na północy Szwecji (W.G.)



silnych wiatrów poprzez kształtowanie odpowiedniej 
struktury przestrzennej sąsiadujących drzewostanów. 
Można także sprawniej chronić przed pożarami przez 
wspólną sieć punktów obserwacyjnych czy inny spo-
sób monitoringu. 

Istotna jest także możliwość planowania i realiza-
cji projektów zmieniających skład gatunkowy i struk-
turę drzewostanów na większych obszarach leśnych. 
Przebudowa drzewostanów jest działaniem wycho-
dzącym poza perspektywę realnego zysku w ciągu 
jednego czy dwóch dziesięcioleci. Trwałość przebu-
dowanych drzewostanów nie jest łatwa do przelicze-
nia na pieniądze.
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Udział lasów publicznych w ogólnej powierzchni  
lasów krajów Europy (%)

Źródło: FAO – Global Forest Resources Assessment  2010 (FAO 
– Ocena zasobów leśnych świata 2010)

Bory Tucholskie (G. i T.K.)



Blisko 80% lasów Polski jest w szczęśliwym po-
łożeniu, mając jednego właściciela (Skarb Państwa) 
i jednego zarządcę (PGL Lasy Państwowe). Zdecy-
dowana dominacja lasów publicznych jest, co praw-
da, zróżnicowana regionalnie, ale dla całości gospo-
darki leśnej i kształtowania strategii rozwoju zasobów 
stwarza sytuację niezwykle korzystną. 

Jedność zarządzania lasami Skarbu Państwa  
i sprawdzony system finansowania  gospodarki leś-
nej pozwalają na jej prowadzenie w miejscach, 
gdzie nie jest to opłacalne. Przykładem może być 

przebudowa porolnych samosiewów olszy szarej 
na stokach Bieszczadów. Koszty pozyskania i zryw-
ki drewna przekraczają tam dochód z jego sprze-
daży. Przy znacznych powierzchniach takich drze-
wostanów nie może to być bilansowane sprzedażą 
drewna pozyskiwanego w innych kompleksach da-
nego nadleśnictwa. Na takie zabiegi stać jest tylko 
jednego, dużego zarządcę; mały właściciel mógł-
by co najwyżej prowadzić w takich warunkach go-
spodarstwo odroślowe, nastawione na produkcję 
opału.
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Las bukowo-świerkowy w Beskidzie Żywieckim (P.F.)



Las daje pracę

Gospodarka leśna daje pracę m.in. przy sadzeniu i pielęgnowaniu lasu (P.F.)



Człowiek oddalił się od lasu, gdy wybrał 
osiadły tryb życia i pracę na roli. Porzucił 
zbieractwo i łowiectwo – podstawowe źród-

ła utrzymania – i wyprowadził swoje siedziby z lasu 
na wycięte przez siebie polany. W miarę rozwoju 
osadnictwa wyrywał puszczom kolejne ziemie, pa-
ląc i karczując drzewa. Rozpoczął walkę z lasem, 
próbującym wrócić na swoje tereny, rzucającym 
nasiona drzew, wchodzącym rozłogami i korzenia-
mi na świeżo wydarte pola. Ślady tej walki można 
spotkać jeszcze dzisiaj. W krajobrazie zdominowa-
nym przez las – w puszczańskich, użytkowanych 
rolniczo wioskach – często nie ma choćby jedne-
go drzewa gatunków leśnych. Są drzewa owoco-
we, przy strumieniu rośnie olcha, ale nie dąb, wiąz, 
grab czy jesion. 

To odejście od lasu nie było jednak zupełne. Drew-
no, owoce runa leśnego i grzyby, ściółka do ociepla-
nia domów, miejsce wypasu zwierząt – wszystko to 
wymagało pracy w lesie, najczęściej w bezpośred-
nim sąsiedztwie wsi. Były też jednak profesje żyjące 
głównie z lasu, na przykład wspomniani wcześniej 
bartnicy.

Zawodów ściśle związanych z lasem było wię-
cej. Pojawiły się profesje związane z opieką nad 
puszczami jako terenami łowów króla. Bobrowni-
czowie (bobrownicy) sprawowali pieczę nad bo-
brzymi rodzinami. Osacznicy przygotowywali kró-
lewskie polowania, ale i po prostu pilnowali lasu. 
Smolarze i węglarze wypalali węgiel, wytwarzali 
smołę i dziegieć. Z czasem pojawili się wreszcie 
leśnicy, porządkujący gospodarowanie zasobami 
drzewnymi powierzonych im lasów. Rozwijająca 
się gospodarka leśna zaczęła dawać pracę nie 
tylko przy wycince drzew, ale także przy sadze-
niu i przygotowywaniu gleby oraz przy innych za-
jęciach. Dzięki specjalizacji człowiek znów zaczął 
żyć w lesie i z lasu.
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Bartnik z Baszkirii, autonomicznej republiki wchodzącej  
w skład Federacji Rosyjskiej (M.K.) 

Do dziś w polskich lasach można spotkać spały ży-
wiczarskie na starych sosnach. Jest to pozostałość 
po działalności leśnej zwanej żywicowaniem, która 
zakończyła się w Polsce na początku lat 90. minio-
nego stulecia. Charakterystyczne, żeberkowane 
spały są niekiedy zaskakująco stare – 50–60-letnie 
nacięcia sosen spotkać dziś jeszcze można na tere-
nie rezerwatów i w innych miejscach chronionych. 
Pozyskiwanie żywicy metodą nacinania spał rozpo-
częło się niedawno, w latach 30. ubiegłego wieku. 
Wcześniej odrywano płaty kory ze świerków i sosen. 
Obecnie cała żywica do przerobu chemicznego (ok. 
4–5 tys. ton rocznie) pochodzi z importu.



Gałęzie gospodarki związane w dzisiejszych cza-
sach bezpośrednio z przetwórstwem drewna to m.in. 
przemysł tartaczny i celulozowo-papierniczy. Razem 
z zatrudnieniem związanym z realizacją zadań go-
spodarczych w lasach i ze służbą leśną poszczegól-
nych krajów Europy te działy przemysłu kreują dużą 
armię ludzi żyjących dzisiaj z lasu. Jej liczebność jest 
monitorowana w skali całego kontynentu i oczywiście 
bardzo różna w poszczególnych państwach. Zależy 
przede wszystkim od lesistości kraju, ale i od liczby 
ludności, poziomu rozwoju gospodarki, struktury za-
trudnienia w innych działach.

W całej Europie (wg danych z 2007 r., obejmują-
cych 41 państw) zatrudnienie w leśnictwie przekra-
cza 1 mln pracowników (z czego przeszło połowa 
w Rosji i Turcji), w przemyśle drzewnym wynosi po-
nad 1,3� mln, a w przemyśle celulozowo-papierni-
czym – niecały 1 mln. Łącznie więc las w krajach 
europejskich daje zatrudnienie 3 mln osób. Do tej 
liczby trzeba by jeszcze dodać ludzi, którzy czer-
pią dodatkowe dochody z istnienia lasu – zbiera-
czy owoców runa leśnego i grzybów, producentów 
korka, przewodników turystycznych, właścicieli i ob-
sługę obiektów hotelarskich w bezpośrednim są-
siedztwie lasu itp. Wymienione profesje zwiększają 
zatrudnienie, korzystając z pozaprodukcyjnych funk-
cji lasów. 

Odwrotną prawidłowość widać w zatrudnieniu 
bezpośrednio w leśnictwie. Mechanizacja prac leś-
nych i ograniczanie funkcji produkcyjnych powodują 
powolne jego zmniejszanie. Widoczne to jest od roku 
2000 w prawie wszystkich państwach europejskich. 
Niewielki wzrost notowany jest jedynie w Hiszpa-
nii i Szwajcarii. Na tym tle zaskakująco odmiennie 
wypada Białoruś, gdzie zatrudnienie w leśnictwie 
od 2000 r. wzrosło z poziomu porównywalnego do 
obecnego zatrudnienia w Polsce aż o 100%. To ewe-
nement w skali kontynentu.

Przewidywania co do zmian na rynku leśnej pra-
cy w Europie są raczej mało optymistyczne. Szybko 
postępująca mechanizacja prac, szczególnie w kra-
jach zachodnich, jest związana nie tylko z potrzebą 
ograniczania kosztów pracy (maszyna jest wydajniej-
sza niż grupa ludzi), ale też ze słabnącym zaintere-
sowaniem bezpośrednią pracą w lesie ludzi młodych 
– pracą niebezpieczną, niosącą duże ryzyko. Nieco 
inaczej jest w wypadku nadzorującej służby leśnej. 
Kadra leśników jest coraz lepiej wykształcona i przy-
gotowana do wypełniania swoich zadań, ale liczba 
miejsc pracy systematycznie się zmniejsza, co jest 
wynikiem przewartościowania funkcji i celów w leś-
nictwie. Odchodzenie od funkcji produkcyjnych lasu 
ogranicza dochód leśnictwa. Im jest on mniejszy, 
tym mniej można zainwestować w zabiegi wykony-
wane w lasach, w pielęgnację drzewostanów, zabiegi 
ochronne oraz w zatrudnienie.

W krajach Unii Europejskiej bezpośrednie zatrud-
nienie w sektorze gospodarki leśnej wynosi jedynie 
3�0 tysięcy pracowników. Liczba właścicieli lasów 
w UE szacowana jest na 16 mln, ale trudno powie-
dzieć, ilu z nich żyje jedynie z lasu. Rynek leśny ge-
neruje obrót rzędu 300 mld euro. Sektor leśny tworzy 
ok. 8% całkowitej wartości dodanej przemysłu wy-
twórczego, ale jego znaczenie jest o wiele większe, 
niż pokazują to wskaźniki ekonomiczne.

Lasy w Polsce dają w chwili obecnej zatrudnie-
nie w Służbie Leśnej ok. 16 tys. ludzi oraz znacz-
nie większej liczbie pracowników w pracach przy 
zagospodarowaniu i pielęgnacji lasów. Szacuje 
się, że zatrudnienie w sektorze związanym z lasami 
i przetwórstwem drewna wynosiło w Polsce w roku 
200� ok. 240 tys. osób. Wartość dodana leśnictwa 
w produkcie krajowym brutto to jedynie ok. 0,3%. 
Leśnictwo jest jednak podstawą rozwoju przemysłu 
celulozowo-papierniczego i meblarskiego, a one, 
wraz z pozostałymi gałęziami związanymi z lasami 
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naszego kraju, nie odbiegają od średniej europej-
skiej i mają istotny wpływ na wzrost gospodarczy 
Polski.

W unijnej strategii rozwoju regionalnego rynek 
pracy w lasach zajmuje miejsce szczególne. Nie 
jest związany z ośrodkami miejskimi, zwykle two-
rzącymi miejsca pracy, lecz z małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, działającymi na terenach wiej-
skich. Surowce, towary i usługi związane z leśni-
ctwem mogą stać się jednym z najważniejszych 
czynników ożywienia gospodarczego i rozwoju 
ekologicznego na obszarach wiejskich. Dlate-
go Unia Europejska wzywa do promowania za-

trudnienia w sektorze leśnym. Może się do tego 
przyczynić konieczność osiągnięcia przez kraje 
UE 20-procentowego udziału energii odnawialnej 
w koszyku energetycznym, co jest celem unijnego 
pakietu klimatyczno-energetycznego. Wiązałoby 
się to z dwu-, a nawet trzykrotnym zwiększeniem 
popytu na biomasę pochodzącą z rolnictwa i leśni-
ctwa. Lasy są w stanie produkować więcej drewna 
na potrzeby energetyczne, ale istotny wzrost jego 
pozyskania będzie wymagać zmian w prawie leś-
nym krajów europejskich. Produkcja drewna ener-
getycznego na terenach rolniczych wydaje się bar-
dziej realnym rozwiązaniem.
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Załadunek drewna na przyczepę for-
wardera (J.D.)



Zagrożenia trwałości lasu

Uschły las w Karkonoszach, na pograniczu Polski i Czech (P.F.)



Najstarsze źródła pisane, dotyczące gospo-
darki leśnej w Europie, donoszą o klęskach 
nawiedzających lasy: o masowym pojawianiu 

się szkodników owadzich (gradacjach), klęskach ży-
wiołowych – wiatrołomach, śniegołomach, suszach, 
mrozach. Występowanie chorób grzybowych, obecnie 
na dużych obszarach, związane jest już bardziej z cza-
sami współczesnymi i zalesieniami gruntów porolnych 
(sadzonki pozbawione właściwych grzybów mikoryzo-
wych padają łupem pasożytniczych grzybów chorobo-
twórczych, szczególnie huby korzeniowej i opieniek). 

Gradacjom szkodliwych owadów nieświadomie 
sprzyjał człowiek, który zakładał rozległe powierzch-
nie jednowiekowych i jednogatunkowych drzewosta-
nów. Były one bazą żerową dla gatunków owadów 
związanych z taką niszą ekologiczną. Przy zachwia-
nej równowadze w ekosystemach leśnych i braku do-
statecznej możliwości samoobrony (np. zmniejszonej 
liczebności owadów drapieżnych i ptaków owado-
żernych) populacje szkodliwych owadów mogły się 
rozwijać gwałtownie, doprowadzając do stanu klę-
ski. Na przykład największa w historii europejskie-
go leśnictwa gradacja motyla brudnicy mniszki z lat 
1978–1984 objęła ok. jednej trzeciej lasów w Polsce. 
Tego rodzaju sytuacje klęskowe wymagają zwalcza-
nia chemicznego, co jest kosztowne i nieobojętne 
dla środowiska naturalnego. Zgodnie z zasadą, że 
lepiej zapobiegać niż leczyć, korzystniejsze jest dba-
nie o równowagę w leśnych ekosystemach aniżeli 
niwelowanie skutków takich klęsk. 

Zmiany klimatyczne obserwowane w ciągu ostat-
nich dziesięcioleci zwiększają ryzyko pojawiania się 
gradacji gatunków owadów, które dotychczas nie 
były postrzegane jako gospodarczo istotne. W Euro-
pie Środkowej zanotowano w latach 200�–2007 za-
mieranie dębów spowodowane przez larwy jednego 
z gatunków opiętków (Agrillus), który do niedawna 
był uważany za rzadko spotykany.

Wśród czynników abiotycznych, czyli niezależ-
nych od świata ożywionego, na pierwszym miejscu 
pod względem skutków oddziaływania plasuje się 
wiatr. Huragany, które łamią lub powalają drzewa 
na rozległych obszarach, nawiedzają dziś lasy euro-
pejskie z rosnącą częstotliwością. Dotkliwe szkody 
wyrządzane są przez wiatr zwłaszcza na terenach 
górskich, gdzie przeważają wprowadzone przez czło-
wieka drzewostany świerkowe. Większą odporność 
wykazują lasy mieszane, składające się z gatunków 
odpowiednich dla miejscowych warunków, np. buko-
wo-jodłowe. Straty z powodu silnych, huraganowych 
wiatrów przekraczają dziś połowę wartości wszyst-
kich szkód występujących w europejskich lasach. 
Przykłady szczególnie gwałtownych i dotkliwych 
gospodarczo zjawisk, które nawiedziły w ostatnich 
latach lasy Europy, można by mnożyć. W styczniu 
200� r. huragan „Gudrun” uderzył w lasy Europy 
Północnej, powalając ok. 7� mln m3 drewna, czyli 
ekwiwalent rocznego pozyskania drewna w Szwe-
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Lasy Dolnej Nadrenii (Niemcy) po huraganie Lothar (1992 r.), (W.G.)



cji lub prawie trzyletniego w Polsce. Huragan „Ky-
rill” (Cyryl) ze stycznia 2007 r. wyrządził ogromne 
szkody na nizinach Europy Północno-Zachodniej. 
Szkody w lasach samych Niemiec szacowane były 
na 37 mln m3. Kolejny silny cios spadł znowu na 
lasy Europy Zachodniej w styczniu 2009 r., kiedy to 
huragan „Klaus” zmiótł ogromne obszary plantacji 
leśnych położonych w południowo-zachodniej Francji 
i na północy Hiszpanii. Setki tysięcy hektarów lasów 
wymagały odtworzenia. 

Najbardziej dramatyczne zdarzenie ostatnich 
lat, związane z silnymi wiatrami w Polsce, wystąpiło 
w lipcu 2002 r. na terenie Puszczy Piskiej i Boreckiej. 
Letnia nawałnica w ciągu kwadransa powaliła lub 
uszkodziła ponad 40 tys. ha lasów, czyli powierzch-
nię odpowiadającą dwóm dużym nadleśnictwom.

Gwałtowne szkody powodowane przez wiatr po-
wodują napływ ogromnych ilości zdeprecjonowane-
go surowca drzewnego na rynek, który zwykle nie 
jest przygotowany na taką sytuację. Drewno nie jest 
surowcem, który można przechowywać bez straty 
jego wartości. Dodatkowo pozyskiwanie po katastro-
fach znacznych ilości drewna w ramach cięć przy-
godnych pociąga za sobą konieczność rezygnacji 
z zaplanowanych cięć rębnych i przedrębnych. Może 
to się odbić na obniżeniu stabilności niepielęgno-
wanych, młodych drzewostanów albo zaburzyć ład 
przestrzenny w wyniku zaniechania wycięcia już doj-
rzałych do wyrębu.

Innym czynnikiem, który stale zyskuje na znacze-
niu, jest ogień. Pożary lasów zwiększają siłę swego 
niszczycielskiego oddziaływania nie tylko w ciepłych 
i suchych krajach południowych, ale i w innych re-
gionach Europy. Przyczyn takiego wzrostu upatruje 
się w sprzężeniu działania kilku czynników: podwyż-
szania się średniej temperatury powietrza i niższej 
wilgotności lasów (odwodnienie), większej penetracji 
lasów przez ludzi oraz obniżania się zdrowotności 

drzewostanów. Lasy bardziej chore, o ażurowych 
koronach, dopuszczają więcej światła do swojego 
dna, dzięki czemu intensywniej rozwija się roślinność 
runa, szczególnie trawy. Po wyschnięciu stają się ła-
twą pożywką dla ognia. 

Największe pożary ostatnich lat w polskich lasach 
wydarzyły się w sierpniu 1992 r. Największy wybuchł 
w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie w ciągu 
kilkunastu dni spłonęło ponad 9 tys. ha lasu. Dużo 
bardziej intensywny był pożar w Puszczy Noteckiej. 
W Potrzebowicach w ciągu zaledwie kilku godzin po-
szło z dymem aż 6 tys. ha. Gdyby nie ulewny deszcz, 
doszłoby do znacznie większej katastrofy. 

Polska należy do krajów Europy, w których wy-
bucha najwięcej pożarów lasu. Niestety znaczna ich 
część to efekt podpaleń – nieświadomych i celowych. 
Nasz kraj znajduje się jednak w absolutnej czołówce 
pod względem skuteczności gaszenia, dzięki czemu 
stosunkowo dużej liczbie pożarów odpowiada mała 
średnia powierzchnia jednego pożarzyska. Lasy 
Państwowe mają ponadto świetnie rozwiniętą sieć 
punktów obserwacyjnych na wieżach przeciwpożaro-
wych, możliwe jest zatem szybkie zauważenie zarze-
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Udział czynników szkodotwórczych w powierzchni 
uszkodzonych lasów Europy (stan na rok 2005)

Źródło: State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on su-
stainable forest management in Europe (Stan lasów Europy 
2007)



wia ognia i pewne jego zlokalizowanie przez pomiar 
azymutów z 2–3 wież. Skuteczność tego systemu 
uwidacznia się w tendencji do zmniejszania się śred-
niej powierzchni pojedynczego pożaru (z ok. 8 ha 
dwadzieścia lat temu do 2–3 ha obecnie).

Przyszłość lasów i ewolucja zagrożeń będą uza-
leżnione od zmian klimatycznych, jakie szykuje przy-
szłość. Przewiduje się pogłębianie procesu spadku 
poziomu wód gruntowych. Skutki wysuszania będą 

zróżnicowane regionalnie. Na terenach Europy Pół-
nocno-Zachodniej zasoby wodne są z reguły mniej 
ograniczone, dlatego kombinacja zmieniających się 
czynników (wzrost udziału dwutlenku węgla w at-
mosferze, dłuższy okres wegetacyjny, większa do-
stępność substancji odżywczych) przyczyni się do 
szybszego wzrostu lasu i zwiększenia różnorodności 
gatunkowej. W Europie Południowej, już teraz cier-
piącej z powodu susz, może dojść do ograniczenia 
produktywności i odporności lasów. Zmieniający się 
klimat prawdopodobnie spowoduje zwiększenie po-
ziomu szkód wyrządzanych przez rodzime patogeny 
i szkodniki owadzie, które dzisiaj nie odgrywają istot-
nej roli, a ich stan nie jest regularnie monitorowany.
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Pożary lasów są elementem naturalnym, jeśli wybu-
chają od uderzenia pioruna. W porównaniu z całko-
witą liczbą pożarów jest to jednak w lasach europej-
skich czynnik zupełnie nieistotny. To człowiek jest 
sprawcą (świadomym lub nieświadomym) prawie 
wszystkich zarzewi ognia. W naszej strefie klima-
tycznej nie ma gatunków drzew, które wymagają bar-
dzo wysokiej temperatury płomieni do naturalnego 
procesu rozmnażania (przykładem może być mo-
drzew dahurski, występujący w Syberii Wschodniej). 
W Polsce rocznie wybucha od kilku do kilkunastu ty-
sięcy pożarów lasu. Dzięki sprawnemu systemowi 
obserwacji z wież przeciwpożarowych większość po-
żarów gaszona jest w zarodku.

Gaszenie pożaru lasu w Słowenii (W.G.)

Wieża przeciwpożarowa górująca nad zabudowaniami 
nadleśnictwa (M.K.)



Drewno – surowiec z natury

Spław drewna w Finlandii (M.M.)



Las w leśnictwie wielofunkcyjnym oprócz funkcji 
ochronnych i rekreacyjnych pełni również rolę 
dostarczyciela drewna. Zapotrzebowanie na ten 

surowiec stale rośnie. Obecnie w Europie zużycie 
drewna na każdego mieszkańca waha się od 0,� m3 
w krajach południowo-wschodnich do 3 m3 w skan-
dynawskich. Polska znajduje się w środku tej stawki, 
ale należy przewidywać wzrost zapotrzebowania. Od 
momentu świadomego wykorzystania przez pierw-
szego człowieka przetworzonego kawałka drewna 
– przez epokę kamienia, brązu, żelaza, pary, tworzyw 
sztucznych, esemesów i niezawodnych systemów 
komputerowych – drewno jest nieustannie związa-
ne z rozwojem cywilizacyjnym człowieka. Jak dotąd 
nie znaleziono równie wszechstronnie wykorzysty-
wanego surowca (oprócz wody, ale to zupełnie inna 
opowieść). Liczbę zastosowań drewna szacuje się 
na 30 tysięcy! Mimo tak różnorodnych celów prze-
twórstwa blisko połowę pozyskiwanego w świecie 
drewna... spala się w piecach i ogniskach. Znacznie 
mniej w krajach wysoko rozwiniętych i dużo więcej 
w pozostałych. W krajach europejskich średni udział 
drewna w produkcji energii waha się w granicach 
�–10%. Przoduje w tym Litwa z udziałem 3�-procen-
towym, a na drugim końcu znajdują się Wielka Bry-
tania i Luksemburg. 

Mnogość zastosowań i rosnące zapotrzebowanie 
na drewno nie biorą się z ponadprzeciętnych właś-
ciwości mechanicznych, izolacyjnych czy związanych 
z wyjątkową trwałością tego surowca. Każdy z nas 
jest w stanie wskazać inne – trwalsze, mocniejsze 
czy lepiej izolujące. Podstawowym walorem drewna 
jest jego odnawialność. W przeciwieństwie do natu-
ralnych bogactw naszej planety, takich jak ropa czy 
węgiel, zasoby drewna w zrównoważonej gospodar-
ce leśnej się nie wyczerpują.

Ten fenomenalny surowiec dostarcza nam także 
niezaprzeczalnych korzyści w całym procesie jego 

odnawiania, czyli hodowli drzewostanu. Drzewa wią-
żą z atmosfery dwutlenek węgla. Dzięki procesowi 
fotosyntezy uwalniany jest do atmosfery życiodajny 
tlen, niezbędny do oddychania żywym organizmom. 
Przyrastające co roku warstwy drewna wiążą i maga-
zynują węgiel, który jest podstawowym pierwiastkiem 
składowym substancji budujących drewno. Wraz 
z tlenem o podobnym udziale stanowią łącznie prze-
szło 93% masy drewna. Jeśli drzewo nie zostanie 
ścięte, a drewno przeznaczone do przerobu, ulegnie 
całkowitej biodegradacji, stając się przedtem środo-
wiskiem życia niezliczonych organizmów. O martwym 
drewnie drzew stojących lub leżących w lesie mówi 
się czasem „życie po życiu”. W lasach europejskich 
ilość takiego drewna stale wzrasta za sprawą wpływu 
ochrony przyrody na zasady gospodarki leśnej.

Drewno jest surowcem przyjaznym człowiekowi. 
Chętnie otaczamy się wyrobami z drewna, miesz-
kamy w domach z niego wybudowanych. Jego ko-
lor, faktura, ciepło i właściwości izolacyjne znajdują 
uznanie u architektów i projektantów codziennych 
przedmiotów. W procesie produkcji drewnianych ele-
mentów budowlanych człowiek nie przetwarza, nie 
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Jednym z ciekawszych gatunków drewna wykorzy-
stywanych w przemyśle meblarskim jest drewno 
zwane czarnym dębem. Jego ciemne, czasem wręcz 
granatowe zabarwienie to efekt długotrwałego od-
działywania soli żelaza, zawartych przede wszystkim 
w wodach śródlądowych. W odległej przeszłości 
wielkie rzeki niszczyły brzegi, podmywały łęgowe 
lasy dębowe, wyrywając i zatapiając w swoim kory-
cie ogromne drzewa. Ciągle aktywne, odsłaniają 
dziś poczerniałe, stare pnie, z których pozostała je-
dynie najwartościowsza część – czarna twardziel. 
Okleiny meblowe z czarnego dębu, zwanego pol-
skim hebanem, osiągają bardzo wysokie ceny na 
aukcjach drzewnych.



zmienia struktury i wielu właściwości drewna. Tworzy 
ono idealny mikroklimat w budynkach, reguluje po-
ziom wilgotności. Jest też materiałem lekkim i dobrze 
izolującym, obniża więc koszty transportu materiałów 
budowlanych i ogrzewania.

Drewno jest materiałem o niskim zapotrzebowa-
niu energetycznym na jego wytworzenie: tona drew-
na budowlanego wymaga ok. �80 kWh energii, tona 
cegieł – cztery razy więcej, tworzywa sztucznego 
– sześć razy, stali – 24, aluminium – nawet 126 razy 
więcej energii.

Drewno jest modne – to jedna z najzdrowszych 
mód. Powrót do drewna jest miarą rozwoju cywili-
zacyjnego, miarą świadomości przyrodniczej społe-
czeństwa. Ludzie troszczący się o swoje otoczenie 
i przyszłość starają się korzystać z dóbr odnawial-
nych. Drewno jest najlepszym ich przykładem.

Stosunkowo wysokie koszty transportu drewna 
powodują, że jego wykorzystanie odbywa się zwykle 
w krajach, gdzie surowiec został pozyskany. Obser-
wacja trendów produkcji i zapotrzebowania na pod-
stawowy rodzaj drewna (tartaczne iglaste) w krajach 
europejskich pozwala zauważyć niewielką przewagę 
pozyskania nad wykorzystaniem surowca w krajach 
Europy Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego 
a tendencję przeciwną w krajach Europy Zachodniej, 
gdzie konsumowane są prawdopodobnie nadwyżki 
produkcji z tych regionów. Znacznie większa dys-
proporcja widoczna jest w analogicznym porówna-
niu sporządzonym dla drewna gatunków liściastych. 
Zapotrzebowanie znacznie przewyższa pozyskanie 
w krajach zachodnich naszego kontynentu, w po-
zostałych regionach mamy do czynienia z sytuacją 
odwrotną. Co ciekawe, o ile pozyskanie tartacznego 
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Martwe drzewa w Puszczy Bia-
łowieskiej (G. i T.K.)



drewna iglastego stale w Europie wzrasta (bez kra-
jów poradzieckich), to pozyskanie gatunków liścia-
stych wyraźnie maleje.

 
Stały wzrost produkcji opartej na drewnie (sklej-

ka, płyta, papier) w większości krajów europejskich 
(szczególnie w Europie Zachodniej) pozwala przy-

puszczać, że również zapotrzebowanie na surowiec 
drzewny będzie wzrastało. Wobec potrzeby ochro-
ny własnych zasobów drzewnych konieczne będzie 
zwiększanie importu drewna i półproduktów. Jeśli 
wypracowane zostaną mechanizmy dopuszczające 
do obrotu jedynie drewno certyfikowane, na rynek 
trafi drewno pozyskiwane bez szkody dla zasobów 
przyrodniczych. W innej sytuacji zwiększony popyt na 
drewno będzie się negatywnie odbijał na bogactwie 
leśnym krajów uboższych, a więc na naszym wspól-
nym bogactwie lasów świata.
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Pawilon Szwajcarii na Expo 2002, skonstruowany z gięte-
go i klejonego drewna (archiwum)

Najdroższym drewnem pochodzącym z polskich la-
sów był sprzedany niedawno fragment pnia klonu 
jaworu. Piękny rysunek słojów drewna osiągnął na 
aukcji cenę ok.  26 tys. zł za metr sześcienny. Nieste-
ty, nie udaje się hodować drzewostanów jaworowych 
o znacznym udziale takiego drewna.

Porównanie ogólnego pozyskania drewna 
z przyrostem rocznym w lasach Europy (mln m3)

Źródło: State of Europe’s forests 2007. The MCPFE report on su-
stainable forest management in Europe (Stan lasów Europy 
2007)



Ochrona przyrody

Park Narodowy Krka w zachodniej Chorwacji (P.F.)



Las europejski jest chroniony przez ok. 90 róż-
nych form ochrony terenów leśnych. Na pierw-
szym miejscu wymienić należy parki narodowe 

i rezerwaty przyrody (o różnym reżimie ochronnym). 
Listę zamykają strefy chronionego krajobrazu i lasy 
o walorach estetycznych. Porównanie areału zajęte-
go przez poszczególne formy ochrony przyrody na-
szego kontynentu jest utrudnione, ponieważ ranga 
i znaczenie owych form bywają różne. Są one zwykle 
wspierane przez funkcje lasów ochronnych. 

O ile funkcje pełnione przez lasy jednoczą kraje 
europejskie, o tyle ich nazewnictwo i metody po-
stępowania z lasami ochronnymi są wyraźnie od-
mienne. Niektóre lasy chroniące wodę lub glebę 
w Europie Środkowej mają na przykład jedynie pod-
wyższony wiek rębności lub ograniczony sposób 
użytkowania, podczas gdy gospodarka w zwykłych 
lasach wysokopiennych (m.in. w górach Włoch) 
bywa niekiedy dużo bardziej ograniczona, choćby 
tylko do cięć przerębowych, czyli wybierających po-
jedyncze drzewa. 

Udział lasów objętych ochroną ścisłą także nie 
powinien być wyróżnikiem jakości ochrony zasobów 
przyrody. Wynosi on od ok. 1–2% do kilkunastu pro-
cent w Słowacji i Portugalii i aż do 24% w Liechten-
steinie. Ochrona ścisła daje możliwość zachowania 
i obserwowania procesów zachodzących w odizo-
lowanych ekosystemach. W sytuacjach, z którymi 
mamy zwykle do czynienia, prowadzi do istotnych 
zmian stanu leśnych fito- i zoocenoz. Często są to 
zmiany odbiegające od zamysłu twórców tego spo-
sobu ochrony.

Odpowiedzią na to zróżnicowanie form ochro-
ny i pewną nieskuteczność ochrony zachowawczej, 
odbywającej się bez ingerencji człowieka, jest ogól-
noeuropejska sieć Natura 2000. Program opiera się 
na utworzeniu w krajach Unii Europejskiej wspólne-
go systemu obszarów objętych ochroną przyrody. 

Podstawą działań są dwie unijne dyrektywy: ptasia 
i siedliskowa. 

Celem programu Natura 2000 jest zachowanie 
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz ga-
tunków, które uważa się za cenne i zagrożone w ska-
li całej Europy. Powinno to budzić akceptację spo-
łeczną, gdyż ochrona siedlisk i gatunków nie musi 
wykluczać gospodarczego wykorzystania terenów 
objętych granicami obszaru. Poszczególne kraje 
członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do 
zachowania na obszarach wchodzących w skład sie-
ci chronionych walorów przynajmniej w stanie nie po-
gorszonym. W ramach programu wyznaczone zosta-
ją tzw. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) 
oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), 
na których obowiązują regulacje ochronne, dopaso-
wane do potrzeb i zagrożeń chronionych gatunków 
i siedlisk. Obszary te są wyznaczane samodzielnie 
przez każde państwo i weryfikowane przez Komisję 
Europejską. 

Z istnieniem obszarów sieci Natura 2000 wiąże 
się jednak szereg obowiązków. Przedsięwzięcia, któ-
re mogą wpłynąć na stan ochrony przyrody na da-
nym obszarze, podlegają obowiązkowej ocenie tego 
wpływu (przed wydaniem zgody na przedsięwzięcie). 
W wypadku negatywnego wpływu ustanawiana jest 
tzw. kompensacja przyrodnicza, czyli zadośćuczynie-
nie szkodom w przyrodzie. Nadzorcy obszarów są 
zobowiązani do zapobiegania wszelkim pogorsze-
niom stanu ochrony siedlisk lub populacji ptasich 
oraz do tzw. proaktywnej ochrony, a więc czynnego 
zabezpieczania pożądanego stanu chronionych sied-
lisk i gatunków. Należy zauważyć, że ochrona ptaków 
i siedlisk przyrodniczych powinna skutkować także 
ochroną pozostałych elementów ekosystemów.

Blisko 20% terenów lądowych Europy znajduje 
się w granicach obszarów Natura 2000. Lasy odgry-
wają wśród nich najważniejszą rolę, zajmują bowiem 
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ponad 14 mln ha. Na terenie Polski obszary Natura 
2000 zajmują łącznie przeszło 3 mln ha, co stanowi 
ponad 10% powierzchni kraju. Lasy są zdecydowanie 
wyróżnione tą formą ochrony – 2,2 mln ha obszarów 
chroniących siedliska (SOO) zajmuje 29% Lasów 
Państwowych, a obszary wyznaczane dla ochrony 
ptactwa (OSO) obejmują 1,1 mln ha, co stanowi 
ok. 1�% lasów. Pamiętać jednak należy, że obszary 
obu kategorii częściowo się pokrywają, a ich łączny 
areał zajmuje blisko 38% powierzchni Lasów Pań-
stwowych. Tę sytuację trudno porównywać z innymi 
krajami o odmiennej lesistości i gęstości zaludnie-
nia. Podobne pod tym względem są Niemcy, które 
pokryły obszarami Natura 2000 ok. 14% swoich lą-
dów. Patrząc na mapę, można jednak zauważyć ich 
większe rozdrobnienie niż w Polsce, znacznie mniej 
miejscowości w granicach niemieckich obszarów niż 
polskich, co ma istotne znaczenie w rozwiązywaniu 
problemów planowania przestrzennego. 

W Czechach odsetek lądów objętych siecią Na-
tura 2000 wynosi ok. 13%. Aktualne dane podawa-
ne przez Unię Europejską różnią się od informacji 
zawartych na stronach internetowych poszczegól-
nych państw. Mimo to wyróżnić można kraje o istot-
nie wyższym udziale terenów objętych obszarami 
Natura 2000. Należą do nich: Bułgaria (SOO 29%, 
OSO 20%), Słowenia (SOO 31%, OSO 23%), Estonia 
(SOO 24%, OSO 20%). Najniższy udział powierzch-
niowy tej formy ochrony mają: Dania i Wielka Bry-
tania (SOO 7%, OSO 6%), Francja (SOO 8%, OSO 
8%), Belgia (SOO 10%, OSO 9%). Według danych 
UE z maja 2010 r. obszary Natura 2000 w Polsce 
zajmują odpowiednio: SOO 11%, OSO 16% po-
wierzchni kraju.

Z przygotowanej niedawno przez Komisję UE 
oceny stanu ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 
2000 wynika, że najbardziej zagrożone są siedliska 
murawowe, podmokłe i nadbrzeżne. Lasy w tym ze-

�4

Lasy regla dolnego w Grecji (W.G.)



stawieniu są oceniane dość pozytywnie – jedna trze-
cia siedlisk leśnych charakteryzuje się właściwym 
stanem ochrony. Dla skuteczności działania całego 
systemu istotne jest wypracowanie wspólnych stan-
dardów postępowania w poszczególnych rodzajach 

siedlisk przyrodniczych i w konkretnych specjalnych 
obszarach ochronnych. Restrykcyjne działania, idą-
ce w stronę ochrony zachowawczej, zwłaszcza nie 
poparte dokładnym rozpoznaniem potrzeb, mogą 
doprowadzić do niepotrzebnych napięć.

��

Fragment Puszczy Augu-
stowskiej – obszaru Natu-
ra 2000 (P.F.)



Podsumowanie

Świerki Istebniańskie w Beskidzie Śląskim (P.F.)



Kończymy wędrówkę po najbardziej złożonych 
ekosystemach naszego kontynentu. Przeszli-
śmy ścieżką leśną od południa ku północy 

Europy, od kolebki nowożytnej cywilizacji ku rubie-
żom, za którymi człowiek nie mógł uprawiać ziemi. 
Widzieliśmy lasy zmienione przez gospodarkę ludz-
ką i takie, w których świadome gospodarowanie roz-
poczęło się od ochrony przed ingerencją człowieka. 
Przyjrzeliśmy się wreszcie lasom, które dopiero wra-
cają na ziemie im wydarte, lasom przyrodniczo mło-
dym, pionierskim. 

Przyszłość lasów Europy w stale zmieniają-
cych się warunkach gospodarczych, przy coraz 
częstszych anomaliach pogodowych, wzrastającej 
populacji ludzkiej będzie zależała od decyzji spo-
łeczeństw. Gdzie chcemy żyć? Czy zamieniając 
nasz świat w globalną wioskę, nie obudzimy się 

pewnego dnia w globalnym, betonowym mieście? 
Od nas zależy los naszych puszcz, które powinny 
pozostać tym, czym są. Może mogą pełnić swo-
ją funkcję doskonalej. Może mogą być zdrowsze, 
trwalsze i stabilniejsze. Ale niech pozostaną wielo-
funkcyjne. Niech chronią zasoby przyrodnicze, ale 
dają też drewno – ten fenomenalny surowiec, od-
nawialny, wytwarzany przez naturę, bez szkody dla 
środowiska, z zyskiem dla ludzkości. Niech będą 
też w nich miejsca pracy dla milionów ludzi potra-
fiących uszanować ten skarb. 

Mimo licznych zagrożeń przyszłość lasów euro-
pejskich maluje się w optymistycznych barwach. Po-
wierzchnia lasów stale rośnie. Wzrasta udział lasów 
starych, atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo. 
Społeczeństwa uzyskują możliwość wpływu na przy-
szłość lasów, wymuszają na państwach ograniczenie 
produkcyjnej funkcji części lasów. 

Lasy Europy podlegają zmianom na lepsze. Po-
wstają ogólnoeuropejskie programy wspierające 
leśnictwo i konkretne działania z zakresu ochrony 
bogactwa przyrodniczego. Na szczególne uznanie 
zasługują mechanizmy współfinansujące projekty 
dające pozytywne efekty dla przyrody poszczegól-
nych państw. Przykładem może być wsparcie pro-
gramu małej retencji, dzięki której zatrzymywana 
jest woda w ekosystemach leśnych. Jej niedostatek 
jest często przyczyną reakcji łańcuchowych powo-
dujących osłabienie stanu zdrowotnego drzewosta-
nów, a nawet ich zamieranie (świerk, olsza, jesion). 
Istotne jest także wspieranie programów edukacyj-
nych, uświadamiających społeczeństwu rolę wielo-
funkcyjnego leśnictwa w gospodarce i środowisku. 
Leśnictwo dopiero od 1998 r. stało się elementem 
strategii rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, 
strategii mającej na celu utrzymanie w przyszłości 
wszystkich funkcji lasów na swoim terenie – produk-
cyjnych, społeczno-gospodarczych i ekologicznych. 
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Wędrówka leśnym szlakiem (E.M.)



Od 2010 roku obowiązuje Zielona Księga ochrony 
lasów i informacji o lasach, przygotowująca lasy do 
przewidywanych zmian klimatu.

Lasy Europy doczekały się wreszcie działań o za-
sięgu kontynentalnym, jednoczących politykę leśną 
wszystkich krajów. Tylko takie spojrzenie na las jako 
dobro ogólnoeuropejskie pozwoli zrównoważyć ne-
gatywne skutki dawnego postrzegania lasu jako dzi-
kiego przeciwieństwa cywilizacji, eksploatowanego 

źródła surowca drzewnego czy nietykalnego skarbu. 
Zgodnie z hasłem Międzynarodowego Roku Lasów 
2011, ustanowionego przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, lasy mają być dla ludzi. Dla ludzi 
świadomych skutków swoich decyzji, dla zarządców 
postępujących „krok za przyrodą”, ale i dla estetów 
widzących jedynie nieprzemijające piękno lasów. Dla 
nas wszystkich Europa stanie się kiedyś jeszcze bar-
dziej zielona. 

�8

Lasy Gorców (P.F.)


