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Przedmowa

Empiryczny i stosowany (u¿ytkowy) charakter badañ leœnych znajduje odzwierciedlenie w realiza-

cji przez nie dwóch podstawowych funkcji: eksplanacyjnej i predykcyjnej. Pierwsza z nich zmie-

rza do lepszego poznania, wyjaœnienia i opisu rzeczywistoœci sk³adaj¹cej siê na leœnictwo. Zadaniem

drugiej jest zaœ formu³owanie – na podstawie poznanych relacji przyczynowo-skutkowych – metod

i zasad umo¿liwiaj¹cych racjonalne i zgodne z oczekiwaniami kszta³towanie owej rzeczywistoœci. Ka¿-

da zatem jej istotna zmiana, czy to w zakresie struktury i w³aœciwoœci funkcjonalnych lasu, czy jego

zwi¹zków z przyrodniczym, spo³ecznym i gospodarczym otoczeniem, zawsze rodzi nowe wyzwania

i problemy badawcze. W ostatnim okresie znalaz³o to wyraz w koncepcji trwale zrównowa¿onej, wie-

lofunkcyjnej gospodarki leœnej, zastêpuj¹cej dotychczasowy model jednofunkcyjnej gospodarki su-

rowcowej. O jej globalnym wrêcz charakterze œwiadcz¹ dokumenty koñcowe Szczytu Ziemi w Rio de

Janeiro oraz deklaracje i rezolucje kolejnych Ministerialnych Konferencji na Temat Ochrony Lasów

w Europie, w których przedstawiciele Polski równie¿ brali aktywny udzia³. 

Szczególne jednak „umiêdzynarodowienie” i w³¹czenie polskiego leœnictwa w europejsk¹ orbitê

inicjatyw i wspó³pracy na rzecz lasów nast¹pi³o z chwil¹ wejœcia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Wspólnota Europejska nie reguluje, co prawda, jednolitej polityki leœnej i pod tym wzglêdem kraje

cz³onkowskie zachowuj¹ prawo do autonomii i odrêbnoœci rozwi¹zañ narodowych, niemniej wiele ele-

mentów i rozwi¹zañ polityki leœnej znalaz³o bezpoœrednio wyraz w „Strategii leœnej” UE, a poœrednio

tak¿e w polityce rolnej, ochrony przyrody i œrodowiska, handlowej czy transportowej. Równie¿ takie

dokumenty UE, jak „Strategia Lizboñska” w sprawie zwiêkszenia innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci

gospodarki europejskiej czy „Strategia zrównowa¿onego rozwoju” z Göteborga, maj¹ca na celu po-

lepszenie bytu obywateli przez wzrost gospodarczy, poprawienie jakoœci œrodowiska oraz integracjê

spo³eczn¹, wywieraj¹ wp³yw na gospodarkê leœn¹. Ju¿ sam proces liberalizacji stosunków handlo-

wych i globalizacji rynku produktów leœnych powoduje nasilenie interakcji miêdzy gospodarkami leœ-

nymi krajów UE. 

Podejmowane w ramach UE inicjatywy dotycz¹ce leœnictwa, a tak¿e znaczne zró¿nicowanie struk-

tury lasów, organizacji i zasad funkcjonowania gospodarki leœnej w poszczególnych krajach Wspól-

noty, rodz¹ naturalne zainteresowanie leœników stanem leœnictwa w ca³ej UE. Potwierdza to m.in.
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zwiêkszaj¹ca siê z roku na rok liczba publikacji w czasopismach leœnych krajów cz³onkowskich UE.

Przybli¿enie polskim leœnikom informacji o lasach i leœnictwie wszystkich krajów UE by³o zasadnicz¹

przes³ank¹ powziêtego jeszcze w 2004 r. przez Instytut Badawczy Leœnictwa w Warszawie zamiaru

opracowania niniejszego wydawnictwa. Równie¿ z myœl¹ o uhonorowaniu Jubileuszu 75-lecia IBL.

Aby zapewniæ Czytelnikom mo¿liwie wiarygodne i aktualne informacje, instytut zwróci³ siê do kompe-

tentnych osób i instytucji w poszczególnych krajach Wspólnoty Europejskiej oraz do generalnych dy-

rekcji: Rolnictwa oraz Œrodowiska Komisji Europejskiej z proœb¹ o nades³anie stosownych opracowañ

w jêzyku angielskim. W wypadku Niemiec opracowania te dotycz¹ nawet landów, a to z powodu da-

leko posuniêtej decentralizacji kszta³towania polityki leœnej oraz zasad prowadzenia gospodarki leœ-

nej. Z kolei dla uzyskania w miarê spójnego zbioru informacji o leœnictwie krajów UE instytut przes³a³

do poszczególnych autorów zarys treœci planowanych opracowañ, zawieraj¹cy nastêpuj¹ce punkty:

ogólna charakterystyka lasów, organizacyjne i prawne aspekty gospodarstwa leœnego, edukacja

i szkolnictwo leœne oraz badania leœne. 

Pewne zró¿nicowanie treœci nades³anych opracowañ1 jest po czêœci wynikiem osobistych prefe-

rencji i zainteresowañ autorów, ale przede wszystkim odzwierciedla ró¿norodnoœæ warunków przyrod-

niczych, gospodarczych i spo³ecznych kszta³tuj¹cych strukturê, cele i zadania lasów oraz leœnictwa

w krajach Wspólnoty. Ta ró¿norodnoœæ leœnictwa europejskiego stanowi niew¹tpliwie jego si³ê, pobu-

dza do kumulowania informacji i wiedzy o nim, gdy¿ wzbogaca zbiór przes³anek (i uwarunkowañ) oraz

wynikaj¹cych z nich mo¿liwych implikacji (rozwi¹zañ), a zarazem wskazuje na przedmiotowy zakres

wspó³pracy w skali UE. Dziêki temu prezentowane opracowanie jest swego rodzaju przewodnikiem

po lasach, leœnictwie i jego problemach w UE. Dla œcis³oœci nale¿y jednak dodaæ, ¿e w nielicznych wy-

padkach zawarte w nim informacje uleg³y ju¿ w ostatnim roku pewnej dezaktualizacji na skutek zmian

organizacyjno-funkcjonalnych leœnictwa i gospodarki leœnej w niektórych krajach. 

Oddawana do r¹k Czytelników ksi¹¿ka jest wynikiem pracy i ¿yczliwoœci wielu Osób, którym pra-

gniemy z³o¿yæ nasze serdeczne podziêkowania. Przede wszystkim kierujemy je do Autorów za pod-

jêcie i zrealizowanie naszej proœby oraz za wyrozumia³oœæ. S³owa wdziêcznoœci sk³adamy T³umaczom

tekstów, a tak¿e Wszystkim, którzy przyczynili siê do nadania ksi¹¿ce ostatecznej formy redakcyjnej

i technicznej. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych za ak-

ceptacjê wydania i znaczne wspó³finansowanie ksi¹¿ki oraz za trud wydawniczy Centrum Informacyj-

nego Lasów Pañstwowych, bez czego zamys³ instytutu nie zosta³by zapewne zrealizowany. 

Mamy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka zostanie ¿yczliwie przyjêta przez Czytelników i dostarczy Im interesu-

j¹cej lektury. 

prof. dr hab. Andrzej Klocek

dyrektor

Instytutu Badawczego Leœnictwa

1 Z kilku krajów otrzymaliœmy zamiast gotowych tekstów bardzo bogate materia³y Ÿród³owe, które na-
stêpnie zosta³y opracowane przez autorów z Instytutu Badawczego Leœnictwa.



I. Leœnictwo 
w poszczególnych krajach
Unii Europejskiej





1. Charakterystyka lasów

Lesistoœæ

W Europie Austria jest jednym z krajów o najwy¿szej lesistoœci – 47,2%. Ca³kowita po-
wierzchnia lasów wynosi 3,96 mln ha.

Dominuj¹cym drzewem leœnym jest œwierk, a wœród gatunków liœciastych najwa¿niejszy
jest buk. W celu zwiêkszenia udzia³u lasów mieszanych, z wiêkszym udzia³em gatunków liœ-
ciastych, opracowano wiele programów, pomimo to najczêœciej spotykane s¹ œwierczyny
lite lub z niewielk¹ domieszk¹ innych gatunków (tab. 1).

Lasy Austrii od dawna s¹ zagospodarowane. Tylko 3% lasów nie nosi œladów dzia³alnoœ-
ci cz³owieka. Oko³o 40% lasów nale¿y do „œrednio zmienionych”. Uprawy przeznaczone do
produkcji w krótkiej kolei rêbu maj¹ znaczenie drugorzêdne. W górach, na du¿ych wysokoœ-
ciach nad poziomem morze rosn¹ lasy pó³naturalne, objête ochron¹ (tab. 2).

Wiêkszoœæ lasów jest zagospodarowana w sposób zapewniaj¹cy pe³nienie funkcji pro-
dukcyjnych. Jednak¿e odbywaj¹ siê tu tak¿e polowania, a niektóre obszary s¹ wykorzysty-
wane do wypasu zwierz¹t. Innym sposobem wykorzystania lasu jest rekreacja i turystyka.
Lasy Austrii s¹ wzorem leœnictwa wielofunkcyjnego.
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Austria Robert Jandl, Harald Mauser i Klemens Schadauer

Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Austrii 

(Republik Österreich), 

pañstwo w œrodkowej Europie, 

powierzchnia 83,9 tys. km2, 

oko³o 60% pow. zajmuj¹ 

Alpy Wschodnie, 

ludnoœæ 7,9 mln mieszkañców.

Robert Jandl, Harald Mauser i Klemens Schadauer – Federal Office and Research Centre for
Forests.
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Austria Robert Jandl, Harald Mauser i Klemens Schadauer

Tabela 1. Sk³ad gatunkowy drzewostanów

Gatunek
Powierzchnia 

tys. ha %

Ig
la

st
e

œwierk pospolity (Picea abies) 1 810 53,7

jod³a pospolita (Abies alba) 78 2,3

modrzew europejski (Larix europaea) 155 4,6

sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 166 4,9

sosna czarna (Pinus nigra) 23 0,7

sosna limba (Pinus cembra) 18 0,5

inne gat. iglaste 5 0,2

razem 2 255 66,9

Li
œc

ia
st

e

buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 323 9,6

dêby (Quercus sp.) 66 2,0

inne liœciaste twarde 269 8,0

inne liœciaste miêkkie 144 4,3

razem 802 23,8

In
ne

 o
bs

za
ry kêpy drzew (>500 m2) 35 1,1

luki (50–500 m2) 195 5,8

drzewostany z zaroœlami* 57 1,7

zaroœla** 26 0,8

Razem*** 3 370 100,0

* Drzewostan z zaroœlami – z regu³y lasy wysokogórskie o luŸnym zwarciu lub bez zwarcia, z zaroœlami kosodrzewiny, olszy
zielonej itp. (red.).

** Z regu³y na obszarze wysokogórskim zaroœla kosodrzewin i olszy zielonej, ostatnie – czêsto porastaj¹ce lawiniska (red.).
*** Las produkcyjny + lasy chronione wykazuj¹ce produkcjê + drzewostany odroœlowe.

Typ drzewostanu
Powierzchnia

tys. ha %

Monokultury

Udzia³ gat. iglastych >8/10 1 857 62,2

Udzia³ gat. liœciastych >8/10 373 12,5

Lasy mieszane

Udzia³ gat. iglastych 6/10–8/10 438 14,7

Udzia³ gat. liœciastych 5/10–8/10 316 10,6

Razem* 2 984 100,0

Tabela 2. Typy drzewostanów 

* Las produkcyjny bez luk i obszarów zaroœlowych.



Mi¹¿szoœæ i przyrost mi¹¿szoœci

Zasobnoœæ drzewostanów w Austrii od wielu lat ci¹gle roœnie. Przyrost roczny w wyso-
koœci 31 mln m3 jest tylko czêœciowo pozyskiwany (ok. 60%). Tempo przyrostu zwiêksza siê
na skutek efektu nawo¿enia azotem atmosferycznym, wzrostu poziomu CO2 w atmosferze,
korzystnych warunków pogodowych oraz d³u¿szego nawrotu ciêæ w trzebie¿ach. Wzrost za-
sobnoœci odnosi siê do wszystkich rodzajów w³asnoœci leœnej.
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Tabela 3. Mi¹¿szoœæ i przyrost drzewostanów produkcyjnych 

Typ drzewostanu
Zapas Zasobnoœæ Przyrost zapasu Produkcyjnoœæ

tys. m3 % m3/ha tys. m3 % m3/ha/rok

Pienne 1 081 427 98,8 330 30 581 97,8 9,4

Odroœlowe 13 303 1,2 144 674 2,2 7,1

Razem 1 094 730 100,0 324 31 255 100,0 9,3

Pozyskanie i przerób drewna

Oko³o 95% drewna pozyskiwanego w Austrii jest na miejscu przerabiane lub u¿ytkowa-
ne jako drewno opa³owe. Przemys³ tartaczny, papierniczy oraz przerobu drewna ma dla Au-
strii ogromne znaczenie gospodarcze. Oko³o 2/3 wyprodukowanej iloœci drewna tartaczne-
go, papieru, kartonu i p³yt wiórowych jest eksportowane, przede wszystkim do krajów Unii
Europejskiej.

Tabela 4. Pozyskanie drewna (m3) w roku 2002

Pozyskanie drewna Drewno iglaste Drewno liœciaste Razem

Ogó³em 12 669 923 2 175 516 14 845 439

w tym: drewno u¿ytkowe 10 899 839 909 629 11 809 468

w tym: tartaczne 7 362 530 402 105 7 764 635

papierówka 2 135 804 491 051 2 626 855

drewno opa³owe 1 770 084 1 265 887 3 035 971

2. Formy prawne i organizacyjne gospodarstw leœnych

W³asnoœæ lasów

Austriacki sektor leœny charakteryzuje siê bardzo wysok¹ fragmentacj¹ w³asnoœci leœnej
(tab. 5). Lasy o powierzchni 3,98 mln ha s¹ zagospodarowane przez ok. 214 000 w³aœcicie-
li, z których 99% posiada mniej ni¿ 200 ha lasów, a 65% mniej ni¿ 5 ha. Oko³o 1/3 ca³ej po-
wierzchni lasów jest w³asnoœci¹ du¿ych leœnych przedsiêbiorstw. 



W Austrii, w porównaniu z innymi krajami, wyj¹tkowo du¿y jest udzia³ lasów w rêkach
prywatnych – ok. 80%, w tym po³owa to gospodarstwa rodzinne, w których powierzchnia
leœna jest mniejsza ni¿ 200 ha. W takich gospodarstwach g³ównym celem jest na ogó³ upra-
wa rolnicza, a znaczna czêœæ produktów leœnych s³u¿y do zaspokajania w³asnych potrzeb
w³aœcicieli (drewno konstrukcyjne lub opa³owe).

Pozosta³e 20% lasów austriackich jest w³asnoœci¹ publiczn¹. Znacz¹ca czêœæ lasów pu-
blicznych jest zarz¹dzana przez Austriackie Lasy Federalne SA (Österreichische Bundesfor-
ste AG). Instytucja ta gospodaruje zarówno obszarami leœnymi (15% ca³kowitej powierzch-
ni lasów), jak i rzekami, jeziorami oraz terenami ³owieckimi (co razem stanowi 10% ca³kowi-
tej powierzchni Austrii). Pozosta³e lasy publiczne, stanowi¹ce 4%, to w³asnoœæ krajowa, pro-
wincjonalna i gminna (tab. 5).

Prawo leœne

Austria jest krajem federalnym sk³adaj¹cym siê z 9 prowincji. W³adza ustawodawcza jest
podzielona pomiêdzy rz¹d federalny a w³adze prowincji, z wyraŸnym podporz¹dkowaniem
federalnemu parlamentowi. Zgodnie z austriack¹ konstytucj¹ (art. 10), leœnictwo podlega
federalnemu ustawodawstwu i administracji. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o lasach to
Forstgesetz 1975, BGBl. Nr 440, z ostatnimi zmianami BGBl. I Nr 78/2003. Zmiany z 2002 r.
k³ad¹ silniejszy nacisk na zasady zrównowa¿onego rozwoju.

Federalna ustawa o lasach ma na celu ochronê lasu jako ca³oœci, z jego czterema funk-
cjami (gospodarcz¹, ochronn¹, spo³eczn¹ i turystyczn¹), zgodnie z zasadami trwa³ej go-
spodarki leœnej. Ponad 30% lasów pe³ni funkcjê ochronn¹. Najwa¿niejsze wytyczne ustawy
o lasach to:
q zabezpieczenie i ochrona lasu i gleby;
q obowi¹zkowe odnowienia, ograniczenie ciêæ zupe³nych;
q ograniczenie eksploatacji, tj. powierzchni zrêbów do 2 ha i koniecznoœæ uzyskania ze-

zwolenia na ciêcia zupe³ne o powierzchni powy¿ej 0,5 ha;
q ograniczenie gospodarki w lasach ochronnych;
q zakaz niszczenia lasu i ochrona lasu przed zanieczyszczeniem powietrza, po¿arami

i szkodnikami;
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Tabela 5. Struktura w³asnoœciowa lasów Austrii

Typ w³asnoœci
Powierzchnia

tys. ha %

Ma³e prywatne obszary leœne (do 200 ha) 2 130 53,8

Lasy prywatne (200–1000 ha) 401 10,1

Lasy prywatne (>1000 ha) 710 17,9

Wspólnoty polityczne (>200 ha) 129 3,3

Razem 1 240 31,3

Austriackie Lasy Federalne SA 591 14,9

Razem powierzchnia lasu 3 961 100,0



q obowi¹zek prowadzenia trwa³ej gospodarki leœnej (musi byæ zatrudniony wykwalifikowa-
ny personel leœny).
Lasy s¹ dostêpne dla ogó³u spo³eczeñstwa. Ograniczenia wstêpu stosuje siê w odnie-

sieniu do obszarów zalesianych i podczas przeprowadzania operacji gospodarczych, np.
pozyskania.

W roku 2002 wsparcie finansowe dla leœnictwa wynosi³o ok. 7,13 mln euro z bud¿etu fe-
deralnego, a 7,7 mln euro – z bud¿etu Unii Europejskiej.

Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

W Austrii jest trzystopniowa administracja leœna. Na poziomie federalnym w³adza w za-
kresie leœnictwa nale¿y do ministra rolnictwa, leœnictwa, œrodowiska i gospodarki wodnej.
W prowincjach kompetentn¹ w³adz¹ leœn¹ jest gubernator, który jest w³adz¹ zwierzchni¹
tak¿e w sprawach ³owiectwa, ochrony przyrody, handlu i przemys³u. W imieniu gubernatora
dzia³a Departament Leœnictwa. Formalnie departament ten ma tylko funkcjê konsultacyjn¹.
Podobnie przedstawia siê sytuacja na poziomie lokalnym. W sprawy leœnictwa zaanga¿o-
wany jest komisarz dystryktu, któremu podlega Departament Leœnictwa.

Departament Leœnictwa sk³ada siê z 5 jednostek, ³¹cznie z Biurem Kontroli Powodzi i La-
win. Jednostka ta zarz¹dza sieci¹ stacji rozmieszczonych na terenie ca³ej Austrii, zaanga-
¿owanych w ocenê ryzyka wyst¹pienia katastrof naturalnych: powodzi, lawin i erozji. Depar-
tamentowi Leœnictwa podlega Federalne Biuro i Centrum Naukowe Lasów, które oprócz
prowadzenia badañ dzia³a jako administracja federalna w zakresie egzekwowania krajowej
ustawy o leœnym materiale reprodukcyjnym i ustawy o ochronie roœlin, w sprawach dotycz¹-
cych produkcji leœnej i drzewnej. W struktury biura w³¹czone s¹ dwa federalne leœne centra
szkoleniowe, które prowadz¹ kursy dla ponad 10 000 uczestników rocznie.

Inne podleg³e Departamentowi Leœnictwa instytucje to 3 szko³y leœne, prowadz¹ce szko-
lenia letnie dla leœników.

Stowarzyszenia prywatnych w³aœcicieli

W Austrii interesy grupowe s¹ reprezentowane przez organa samorz¹dowe zwane izba-
mi. Izba jest samorz¹dem ustanowionym przez prawo; cz³onkostwo w izbie jest obowi¹zko-
we. Izby leœne reprezentuj¹ interesy grupowe leœników i w³aœcicieli lasów, pe³ni¹ funkcje
konsultacyjne, pomagaj¹ w uzyskaniu subsydiów. Dzia³aj¹ jako silna i efektywna grupa lob-
buj¹ca, ale tak¿e zachowuj¹ siê jak parapubliczne instytucje, realizuj¹c niektóre zadania
zlecone przez pañstwo.

Na poziomie federalnym interesy rolnictwa i leœnictwa reprezentuje Konferencja Prezy-
dentów Izb Rolniczych (Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern), a na poziomie
prowincji i dystryktu – jednostki ni¿szego rzêdu.

Oprócz obowi¹zkowych samorz¹dów zawodowych istnieje wiele zrzeszeñ o cz³onko-
stwie dobrowolnym. W sektorze leœnym do najwa¿niejszych z nich nale¿y Austriacka Fede-
racja Stowarzyszeñ Prywatnych W³aœcicieli Lasów (Hauptverband der Land- und Forstwirt-
schaftsbetriebe Österreichs) i Austriackie Towarzystwo Leœne (Österreichischer Forstve-
rein).
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Austriacka Federacja Stowarzyszeñ Prywatnych W³aœcicieli Lasów reprezentuje interesy
w³aœcicieli prywatnych gospodarstw i obszarów leœnych. Dziêki wysokiemu stopniowi orga-
nizacji, oko³o 80% wiêkszych posiad³oœci nale¿y obecnie do ró¿nych stowarzyszeñ, a ich fe-
deracja jest wp³ywowym podmiotem austriackiej polityki leœnej. Federacja stara siê g³ównie
o ochronê i zabezpieczenie praw prywatnej w³asnoœci i przeciwdzia³a ka¿demu ogranicze-
niu swobodnego rozporz¹dzania swoj¹ w³asnoœci¹ przez w³aœcicieli. 

Austriackie Towarzystwo Leœne jest organizacj¹ otwart¹ zarówno dla w³aœcicieli lasów,
jak i profesjonalnych leœników pracuj¹cych w prywatnych firmach, izbach i w administracji.
Towarzystwo skupia oko³o 2/3 osób, które potencjalnie mog³yby byæ jego cz³onkami.

3. Edukacja w leœnictwie

Edukacja leœna obejmuje 3 poziomy nauczania (oprócz szkolenia pracowników leœ-
nych):
q szko³a techniczna: 1 rok nauki; w zakresie leœnictwa tak¹ szko³ê koñczy rocznie 30 ab-

solwentów;
q wy¿sza szko³a techniczna: uczniowie mog¹ zacz¹æ w niej edukacjê w wieku 15 lat i za-

koñczyæ j¹ po 5 latach z kwalifikacjami uprawniaj¹cymi do rozpoczêcia studiów; co ro-
ku szko³ê tak¹ koñczy 73 absolwentów w zakresie leœnictwa;

q edukacja akademicka na Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu (Universität für Bodenkul-
tur – BOKU). W roku akademickim 2001/2002 studia ukoñczy³o 42 absolwentów. Obec-
nie BOKU zmniejsza liczbê miejsc na wydziale leœnym z powodu braku pracy w tym za-
wodzie. 

4. Badania w leœnictwie

Badania zwi¹zane z leœnictwem s¹ prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu
(BOKU) i w Federalnym Biurze i Centrum Badawczym Lasów (BFW). BFW k³adzie g³ówny
nacisk na badania stosowane, zgodnie z wymaganiami narodowej polityki leœnej, i na ba-
dania podstawowe, ³¹cznie ze stosowanymi – we wspó³pracy krajowej i miêdzynarodowej.
Dziedziny, w których BFW prowadzi badania, to ekologia lasu, hodowla i produkcyjnoœæ la-
su, genetyka i leœny materia³ reprodukcyjny, ochrona lasu, urz¹dzanie i monitoring oraz na-
turalne katastrofy.

W BFW jest zatrudnionych 275 pracowników, w tym 200 (75 z dyplomem akademickim)
jest zaanga¿owanych w badania naukowe.

Z ca³kowitego bud¿etu BFW, wynosz¹cego 14,5 mln euro, oko³o 9,1 mln euro jest prze-
znaczone na badania naukowe. Finansowanie z zewn¹trz pochodzi ze œrodków Unii Euro-
pejskiej i wynosi 0,5 mln euro rocznie. Do koñca 2004 roku BFW, jako niesamodzielna in-
stytucja bez w³asnego statutu prawnego, musia³o wp³acaæ wszystkie przychody zewnêtrz-
ne do bud¿etu ministerstwa. Sytuacja uleg³a zmianie 1 stycznia 2005 r., kiedy BFW zosta³o
przekszta³cone w niezale¿n¹ instytucjê, dzia³aj¹c¹ na podstawie prawa publicznego. Wraz
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z uzyskaniem nowego statusu prawnego, BFW mo¿e zatrzymaæ fundusze uzyskane z ze-
wn¹trz i zu¿ytkowaæ je do w³asnych celów.

W ostatnich latach BFW rozszerzy³o zakres swoich badañ poza leœnictwo i zagro¿enia
naturalne w kierunku badañ krajobrazu. G³ówne dziedziny badawcze to:
q zasoby naturalne i ich gospodarcze wykorzystanie,
q biologiczna ró¿norodnoœæ i d³ugoterminowe badania ekosystemów,
q œwiatowe i regionalne zmiany klimatu,
q gospodarowanie siedliskami i ochrona przyrody,
q zagro¿enia naturalne i zapobieganie ryzyku geologicznemu,
q rozwój i ochrona krajobrazów,
q metody inwentaryzacji i monitoring.

T³um. Marta Topczewska
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1. Charakterystyka lasów

Powierzchnia lasów Regionu Brukseli wynosi 1725 ha, co stanowi 10,7% ogólnej po-
wierzchni regionu (16 178 ha). Powierzchnia leœna obejmuje czêœæ Lasów Sonian (1655 ha)
oraz kilka ma³ych lasów.
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G³ówne gatunki to: buk (Fagus sylvatica) – 74%, d¹b szypu³kowy (Quercus robur) – 16%,
sosna pospolita (Pinus sylvestris) – 4% i modrzew europejski (Larix decidua) – 2,5%.

Inne drzewa liœciaste – g³ównie kasztan jadalny (Castanea sativa), brzoza brodawkowa-
ta (Betula pendula) i osika (Populus tremula) – zajmuj¹ ³¹cznie 2% powierzchni; sosna czar-
na odm. korsykañska (Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana) porasta na 1% i daglezja
zielona (Pseudotsuga menziesii) – na 0,5%.

Obecnie roczny przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów wynosi 8,5 m3/ha. 
G³ównym kierunkiem przetwórstwa drewna jest produkcja wyrobów wysokiej jakoœci. 
W Regionie Brukseli mieszkañcy maj¹ swobodny wstêp do lasu, z wyj¹tkiem obszarów

o specjalnym statusie ochronnym, do których nale¿¹:
q rezerwaty naturalne (63 ha – 3,7% powierzchni leœnej)1; 
q rezerwat leœny (160 ha – 9,3%);
q strefy ochrony (95 ha – 5,5%).

Lasy tych kategorii nie s¹ eksploatowane gospodarczo; ludzie mog¹ poruszaæ siê wy-
³¹cznie po wyznaczonych szlakach.

2. Prawne i organizacyjne formy przedsiêbiorstw leœnych

W Regionie Brukseli problematyk¹ œrodowiska zajmuje siê Instytut Brukselski ds. Zarz¹-
dzania Œrodowiskiem IBGE-BIM (Brussels Institute for Management of Environment), bêd¹-
cy instytucj¹ pañstwow¹ i podlegaj¹cy ministrowi œrodowiska Brukseli. Instytut IBGE-BIM
korzysta ze œrodków bud¿etowych przyznawanych przez parlament regionalny.

Jednym z zadañ IBGE-BIM jest zarz¹d nad publicznymi terenami zielonymi, ³¹cznie
z parkami, naturalnymi rezerwatami oraz lasami. W³aœcicielami tych obszarów leœnych i sa-
mych lasów jest Region Brukseli, s¹ samorz¹dy pozosta³ych miast lub inne instytucje pañ-
stwowe. W tym regionie nie ma lasów prywatnych.

Zasadniczym zadaniem Lasów Sonian jest zarówno ich funkcja spo³eczna (udostêp-
nienie dla spo³eczeñstwa), jak i ochrona ró¿norodnoœci biologicznej oraz funkcja krajobra-
zowa.

3. Edukacja leœna

W Belgii istniej¹ trzy poziomy edukacji leœnej: 
q studia uniwersyteckie na stopieñ in¿yniera;
q 3-letnie, podyplomowe studia uniwersyteckie; 
q wykszta³cenie techniczne leœne na poziomie szko³y œredniej. 

Otrzymany dyplom jest wa¿ny w ka¿dym regionie kraju (por. „Edukacja leœna” we Flan-
drii, str. 27).
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1 W Regionie Brukseli znajduj¹ siê tak¿e rezerwaty naturalne nieleœne.



4. Badania leœne

W Departamencie Leœnictwa w Instytucie IBGE-BIM pracuje 38 osób, w tym 4 pracow-
ników administracyjnych i 34 osoby w terenie. Finansowane przez IBGE-BIM badania pro-
wadzone s¹ we wspó³pracy z uniwersytetami lub oœrodkami badawczymi. G³ówne proble-
my badawcze to:
q wp³yw penetracji turystów w lesie (zbytnie udeptywanie) na zmiany struktury gruntu,
q stan i cechy buka w Lasach Sonian, 
q obecnoœæ szkodników owadzich ¿eruj¹cych na buku.

T³um. Waldemar Wojtaszek
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Flandria Beatrijs Van der Aa i Jos Van Slycken

Jeden z trzech regionów Belgii, po³o¿ony w pó³nocnej czêœci
kraju. Powierzchnia 13,5 tys. km2, ludnoœæ 6 mln mieszkañców,
g³ównie niderlandzkojêzycznych (jêzykiem urzêdowym jest
niderlandzki). Stolic¹ Flandrii jest Bruksela.

1. Charakterystyka lasów

Powierzchnia leœna, sk³ad gatunkowy, lesistoœæ

Ogólna powierzchnia lasów we Flandrii wynosi ok. 150 tys. ha, co oznacza, ¿e lesistoœæ
wynosi 11%. Lasy liœciaste zajmuj¹ 50% powierzchni, iglaste – 36%, a mieszane – 11%.

Powierzchnia odnowieñ i zalesieñ wynosi 0,6%, powierzchnie otwarte w obrêbie lasów
stanowi¹ 1,7% ogólnej powierzchni leœnej. Rozmieszczenie ró¿nych typów lasu we Flandrii
przedstawione jest na rys. 1.

We Flandrii 66% lasów ma zwarcie powy¿ej 2/3, 26% – pomiêdzy 1/3 i 2/3, a 6% – poni-
¿ej 1/3. Du¿y udzia³ lasów o zwarciu powy¿ej 2/3 wynika z du¿ego udzia³u drzewostanów
m³odych, poniewa¿ 55% lasów Flandrii ma mniej ni¿ 40 lat (Forest inventory 2000).

Beatrijs Van der Aa i Jos Van Slycken – Instytut Leœnictwa i Gospodarki £owieckiej (Institute for Fo-
restry and Game Management), Gaverstraat 4, B 9500 Geraardsbergen, Belgia; Beatrijs.Vanderaa@
inbo.be; Jos.Vanslycken@inbo.be.



Zasobnoœæ, bie¿¹cy przyrost roczny mi¹¿szoœci grubizny

W ogólnej strukturze mi¹¿szoœciowej flamandzkich drzewostanów gatunki iglaste (drew-
no miêkkie) stanowi¹ 46%, topole 16%, a pozosta³e gatunki liœciaste (drewno twarde) 38%,
wœród których 5% stanowi d¹b czerwony (NARA 2003).

Ca³kowity zapas na pniu grubizny brutto we Flandrii wynosi 31 584 000 m3, co oznacza,
¿e przeciêtna zasobnoœæ wynosi 216 m3/ha. Najwiêkszy udzia³ w zapasie ma sosna zwy-
czajna – 28% ca³kowitej mi¹¿szoœci drzewostanów (rys. 2). Drugie miejsce zajmuje topola,
której udzia³ wynosi 16%. Zgodnie z polityk¹ leœn¹, zmierza siê w kierunku zmniejszenia
udzia³u drzewostanów sosnowych i topolowych poprzez zaniechanie lub ograniczenie do-
p³at na zalesienia tymi dwoma gatunkami. W przysz³oœci ich udzia³ ulegnie zmniejszeniu, co
bêdzie mia³o wp³yw na zaopatrzenie sektora przetwórstwa drzewnego w drewno.
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Rys. 1. Rozmieszczenie ró¿nych typów lasu we Flandrii (Ÿród³o: Forest inventory 2000)

Rys. 2. Udzia³ mi¹¿szoœciowy poszczególnych gatunków (Ÿród³o: AMINAL, Division Forests and Green
Areas, NARA 2003)



Analizuj¹c strukturê rozmieszczenia zasobów drzewnych wed³ug klas wieku, mo¿na
stwierdziæ, ¿e najwiêkszy udzia³ maj¹ drzewostany iglaste w II i III klasie wieku (21–40
i 41–60 lat), szczególnie w porównaniu z drzewostanami I klasy wieku (1–20 lat). Udzia³
mi¹¿szoœciowy gatunków nierodzimych wynosi 39%. Jednym z za³o¿eñ gospodarki w la-
sach publicznych jest redukcja udzia³u gatunków obcych do 20%. 

Dotychczas nie ustalono wielkoœci rocznego przyrostu zasobów drzewnych w ostatnim
okresie, nie mo¿na wiêc okreœliæ proporcji miêdzy pozyskaniem a przyrostem mi¹¿szoœci.
Wed³ug Departamentu Lasów i Terenów Zielonych przeciêtny przyrost roczny mi¹¿szoœci
grubizny we wszystkich lasach Flandrii wynosi w przybli¿eniu 5 m3/ha. Przypuszcza siê jed-
nak, ¿e jego wielkoœæ mo¿e byæ wiêksza w lasach publicznych.

Pozyskanie, g³ówne kierunki przetwórstwa drewna 

Wielkoœæ rocznego pozyskania drewna okreœlono wy³¹cznie dla lasów publicznych
i zrzeszeñ w³aœcicieli lasów. Oznacza to, ¿e informacje dotycz¹ce pozyskania drewna od-
nosz¹ siê do zaledwie wiêcej ni¿ po³owy obszaru leœnego. 

Rozpatruj¹c wielkoœæ sprzeda¿y drewna pochodz¹cego z lasów publicznych i lasów
prywatnych w³aœcicieli zrzeszonych w ró¿nych towarzystwach leœnych, mo¿na odnotowaæ
tendencje wzrostu sprzeda¿y. Tendencja ta jest rezultatem nie tylko intensywniejszego po-
zyskania. Sk³adaj¹ siê na ni¹:
q wzrost powierzchni leœnej zarz¹dzanej przez Departament Lasów i Terenów Zielonych; 
q w³¹czenie do publicznej sprzeda¿y dokonywanej przez Departament Lasów i Terenów Zie-

lonych drewna pochodz¹cego z terenów nale¿¹cych do Departamentu Przyrody. Drewno
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Rys. 3. Struktura rynku drewna w zale¿noœci od Ÿród³a jego pochodzenia (Ÿród³o: Forests and Green
Areas Division, NARA 2005)



takie jest produktem ubocznym, uzyskiwanym np. w wyniku wycinania drzew w celu utrzy-
mania terenów nas³onecznionych dla zachowania gatunkowego bogactwa ³¹k.
W 2004 roku sprzedano ³¹cznie 167 000 m3 drewna, z czego ponad 90 000 m3 pocho-

dzi³o z lasów pañstwowych, 44 000 m3 – z pozosta³ych lasów publicznych, a 33 000 m3 –
z lasów prywatnych, których w³aœciciele nale¿¹ do zrzeszeñ leœnych. 

W 2004 roku pozyskanie drewna wynios³o 3,7 m3/ha, co stanowi wielkoœæ porównywal-
n¹ z wartoœciami osi¹ganymi w krajach s¹siednich (rys. 4). A zatem mo¿na stwierdziæ, ¿e
tak¿e we Flandrii roczny przyrost drewna jest znacznie wiêkszy ni¿ pozyskanie. 

Pozyskanie drewna odbywa siê g³ównie rêcznie przy u¿yciu pilarek, a zrywka k³ód przy
u¿yciu ró¿nych ci¹gników. W celu obni¿enia kosztów, firmy eksploatacyjne wykorzystuj¹ naj-
czêœciej do pozyskania drewna ciê¿kie traktory. Jednak¿e ostatnio mo¿na zauwa¿yæ wzrost
wykorzystania specjalistycznych i w pe³ni zmechanizowanych maszyn s³u¿¹cych do pozy-
skania drewna. S¹ to harwestery i forwardery, które œcinaj¹, okrzesuj¹, koruj¹ i przerzynaj¹
poprzecznie. Umo¿liwiaj¹ one szybk¹ i ekonomiczn¹ pracê.

Obecnie we Flandrii u¿ywanych jest 8 harwesterów. Prawdopodobnie ich liczba bêdzie
wzrastaæ analogicznie do sytuacji w s¹siednich krajach (NARA 2005).

Kategorie ochrony przyrody w lasach

Produkcja drewna nie jest priorytetem we wszystkich flamandzkich lasach. Lasy dziel¹
siê na ró¿ne kategorie, ka¿dej z nich dotycz¹ specyficzne przepisy i regulacje, które w ró¿-
nym stopniu mog¹ ograniczaæ pozyskanie drewna.
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Rys. 4. Roczne pozyskanie drewna we Flandrii i s¹siednich regionach i pañstwach (Ÿród³o: Europe-
an Forest Institute)



W rezerwatach nie pozyskuje siê drewna w ogóle. Czêœæ lasów tworzy tzw. Flamandzk¹
Sieæ Ekologiczn¹ (Flemish Ecological Network – VEN). Sytuacja tych lasów nie jest jasno
sprecyzowana. Mog¹ one podlegaæ ograniczeniom opisanym w planach zarz¹dzania przy-
rod¹, które prawdopodobnie utrzymaj¹ w mocy ograniczenie pozyskania drewna (np. w ce-
lu zwiêkszenia iloœci drewna martwego). W lasach tych funkcja produkcyjna ma znaczenie
drugorzêdne, gdy¿ g³ównym celem jest ochrona przyrody.

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e 65% powierzchni leœnej stanowi¹ tereny po³o¿o-
ne w obrêbie obszarów objêtych dyrektyw¹ siedliskow¹, które nie zosta³y uznane jako re-
zerwat lub nie w³¹czono ich do sieci VEN. Na terenach tych funkcja gospodarcza lasu ma
znaczenie drugoplanowe. Ograniczenia pozyskania drewna mog¹ byæ uzasadnione wzglê-
dami ochrony siedlisk objêtych t¹ dyrektyw¹. 

Lasy powsta³e w wyniku zalesieñ gruntów porolnych maj¹ niewielki udzia³ w ogólnej po-
wierzchni leœnej (0,5%). Najwa¿niejsz¹ ich funkcj¹ jest produkcja drewna.

2. Prawne i organizacyjne formy przedsiêbiorstw leœnych 

Struktura w³asnoœci, dostêpnoœæ lasów dla spo³eczeñstwa

Flandria posiada oko³o 150 tys. ha lasów, z których 75% jest w³asnoœci¹ ok. 100 000 pry-
watnych w³aœcicieli; przeciêtna wielkoœæ gospodarstwa leœnego wynosi 1,5 ha. Podczas
pierwszej regionalnej inwentaryzacji lasów wykonano ocenê i analizê rozmieszczenia infra-
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Rys. 5. Udzia³ lasów o ró¿nym znaczeniu funkcji gospodarczej (Ÿród³o: Leyman & Vandekerkhove
2002, NARA 2003)



struktury rekreacyjnej oraz negatywnych skutków zwi¹zanych z turystycznym i rekreacyjnym
udostêpnieniem lasów, takich jak pozostawianie œmieci i udeptywanie gruntu poza leœnymi
œcie¿kami. 

Stwierdzono, ¿e oko³o 55% lasów ma drogi leœne, 19% lasów jest wyposa¿one w tablice
informacyjne, na 17% powierzchni lasów s¹ stanowiska do po³owu ryb, na 13% – miejsca do
biwakowania, na 13% – pla¿e i tereny rekreacyjne do zabaw, a w 11% lasów s¹ parkingi.

Pozytywnym rezultatem inwentaryzacji jest fakt, ¿e na powierzchni 77% lasów nie znale-
ziono ¿adnych œmieci, a na 79% nie odnotowano udeptywania gruntu poza wyznaczonymi
szlakami. Œmiecie stwierdzono tylko na 5% powierzchni lasów, z kolei problem udeptywa-
nia gruntu poza wyznaczonymi szlakami dotyczy 4% lasów.

Rozmieszczenie infrastruktury rekreacyjnej jest w miarê równomierne w poszczególnych
typach lasów (lasach liœciastych, iglastych i mieszanych). Wyj¹tek stanowi du¿y udzia³ lasów
liœciastych z pla¿ami i terenami rekreacyjnymi do zabawy – 18%, stanowiskami do po³owu
ryb – 25% i miejscami do biwakowania – 33%. Natomiast udzia³ lasów iglastych podobnie
wyposa¿onych jest du¿o mniejszy: z pla¿ami i terenami rekreacyjnymi do zabawy jest 7% la-
sów iglastych, stanowiskami do po³owu ryb – 9% i miejscami biwakowymi – 18%. W mniej
atrakcyjnych lasach mieszanych miejsca z pla¿ami i terenami rekreacyjnymi do zabawy zaj-
muj¹ 9% powierzchni lasów, stanowiska do po³owu ryb – 12% i miejsca biwakowe – 24%.

Prawo leœne i najwa¿niejsze jego przyk³ady, rz¹dowa pomoc 
dla leœnictwa

W 1991 roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o lasach, która odnosi siê do œrodowiskowej
(ochronnej), ekologicznej, spo³ecznej, badawczej oraz produkcyjnej funkcji lasów, zarówno
prywatnych, jak i publicznych. Ostatnio ukaza³o siê piêæ zarz¹dzeñ dotycz¹cych formalnej
realizacji zrównowa¿onej gospodarki leœnej:
q BVR 08/12/2002 (BS 18/12/2002), dotycz¹ce przyznawania uprawnieñ dla odbiorców

drewna i zak³adów leœnych;
q BVR 27/06/2003 (BS 10/09/2003), dotycz¹ce leœnych planów urz¹dzania;
q BVR 27/06/2003 (BS 10/09/2003), dotycz¹ce opracowania kryteriów zrównowa¿onej go-

spodarki leœnej w lasach regionu flandryjskiego;
q BVR 27/06/2003 (BS 10/09/2003), reguluj¹ce dop³aty dla zarz¹dców lasów publicznych

i w³aœcicieli lasów prywatnych;
q BVR 27/06/2003 (BS 10/09/2003), zwi¹zane z przyznawaniem uprawnieñ i mo¿liwoœci¹

dofinansowania zrzeszeñ w³aœcicieli lasów oraz koordynacj¹ miêdzy zarz¹dem lasów
i zrzeszeniami w³aœcicieli lasów (NARA 2005).
Ponadto rz¹d Flandrii wspiera ochronê lasów i zrównowa¿on¹ gospodarkê lasami w glo-

balnej skali poprzez: zachowanie ci¹g³oœci produkcji drewna w lasach publicznych, miêdzy-
narodow¹ wspó³pracê w zakresie ochrony lasów i zrównowa¿onej gospodarki leœnej oraz
promocjê drewna certyfikowanego (FSC).

W 2002 roku rz¹d Flandrii utworzy³ Flamandzki Fundusz na Rzecz Lasów Tropikal-
nych, z którego w latach 2002 i 2003 sfinansowano 19 projektów. Dwa dotyczy³y krajów
rozwijaj¹cych siê, zwi¹zanych z wdra¿aniem zrównowa¿onej gospodarki leœnej [www. 
groenhart.be] (NARA 2005).
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Struktura i zadania regionalnej administracji leœnej

We Flandrii nadrzêdn¹ administracjê leœn¹ sprawuje Departament Lasów i Terenów Zie-
lonych (Afdeling Bos en Groen). Ten Departament oraz Departament Przyrody s¹ czêœci¹
Administracji ds. Œrodowiska, Przyrody i Gospodarki Wodnej i Przestrzennej. Minister odpo-
wiedzialny za œrodowisko sprawuje nadzór nad lasami. 

Departament Lasów i Terenów Zielonych nie tylko sprawuje zarz¹d nad lasami pañstwo-
wymi, lecz odpowiada równie¿ za gospodarkê w parkach, zarz¹dzanie innymi terenami zie-
leni z infrastruktur¹ publiczn¹, rybo³ówstwo œródl¹dowe, gospodarkê ³owieck¹ i ochronê
ptaków.

G³ównym zadaniem s³u¿by leœnej jest utrzymanie obecnej powierzchni leœnej oraz dzia-
³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia lesistoœci. Planowanie przestrzenne we Flandrii stawia za
cel zwiêkszenie powierzchni leœnej poprzez kupno 10 tys. ha nowych lasów oraz zalesienie
10 tys. ha gruntów porolnych.

Jednym z priorytetowych zadañ jest poprawa stanu œrodowiska naturalnego we Flandrii
oraz warunków ¿yciowych ludzi mieszkaj¹cych na terenach przemys³owych i silnie zurbani-
zowanych. Dlatego d¹¿eniem departamentu jest zintegrowanie i zrównowa¿enie wszystkich
funkcji lasu (rekreacyjnej, krajobrazowej, ekonomicznej i ekologicznej), szczególnie w la-
sach miejskich, zlokalizowanych w obrêbie granic najwiêkszych miast, i na ich peryferiach.

W zakresie kompetencji departamentu znajduje siê nadzór i gospodarka w lasach pañ-
stwowych oraz gospodarka w innych lasach publicznych (np. wyznaczanie ciêæ, inwentary-
zacja).

Departament Lasów i Terenów Zielonych ma równie¿ za zadanie kontrolê gospodarki
leœnej w lasach prywatnych (akceptacja planów urz¹dzania, wydawanie pozwoleñ na wycin-
kê, przyznawanie dop³at). £¹cznie w departamencie pracuje oko³o 400 osób.

Formy stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasów

Zrzeszenia w³aœcicieli lasów, bêd¹ce odpowiedzi¹ na rozdrobnienie w³asnoœci, opieraj¹
siê na dobrowolnej wspó³pracy pomiêdzy wiêkszoœci¹ w³aœcicieli lasów a zarz¹dcami lasów
publicznych. Celem wspó³pracy jest realizacja bardziej spójnej i lepszej jakoœciowo gospo-
darki leœnej. Zarz¹dzenie dotycz¹ce uprawnieñ zrzeszeñ w³aœcicieli lasów wesz³o w ¿ycie
w 2003 roku. 

Nowe, niezale¿ne zrzeszenia w³aœcicieli lasów s¹ tworzone na bazie istniej¹cych.
W styczniu 2004 roku zosta³y tymczasowo zaakceptowane dwa zrzeszenia w³aœcicieli lasów
na trzy lata. Od stycznia 2005 roku rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoœæ nastêpne piêæ zrzeszeñ. Ko-
lejne zostan¹ zainicjowane w najbli¿szej przysz³oœci, aby poprzez cz³onkostwo w zrzesze-
niach w³aœcicieli lasów stworzyæ mo¿liwoœci wsparcia dla wszystkich w³aœcicieli lasów. De-
partament Lasów i Terenów Zielonych oczekuje, ¿e do 2006 roku sieæ 19 zrzeszeñ w³aœci-
cieli lasów obejmie ca³y obszar regionu.

Obecnie dzia³aj¹ce zrzeszenia skupiaj¹ oko³o 15 000 w³aœcicieli lasów, którzy s¹ szko-
leni w zakresie praktycznego prowadzenia gospodarki leœnej, obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych i dzia³alnoœci zrzeszeñ. Gospodaruj¹ oni na 12 859 ha lasów, co stanowi 22%
ogólnej powierzchni lasów zagospodarowanych przez zrzeszenia w³aœcicieli lasów (rys. 6).
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3. Edukacja leœna

Systemy edukacji leœnej – kszta³cenie œrednie, techniczne, wy¿sze 

We Flandrii nie istniej¹ profilowane szko³y œrednie i techniczne w zakresie leœnictwa. Nie-
które szko³y techniczne oferuj¹ edukacjê w zakresie gospodarki zieleni¹. Oprócz szkó³ tech-
nicznych, najbardziej profesjonalne kszta³cenie w dziedzinie leœnictwa prowadzi Centrum
„Inverde” – organizacja non profit.

Centrum „Inverde” zosta³o za³o¿one w marcu 1992 roku przez Wspólnotê Flamandzk¹
i dwie pozarz¹dowe organizacje: Stowarzyszenie W³aœcicieli Lasów Flandrii (Vereniging
voor Bos in Vlaanderen) i Centrum Prywatnego Leœnictwa (Centrum voor Privé-bosbouw).

Zakres pracy „Inverde” jest bardzo szeroki. Dzia³alnoœæ centrum jest adresowana zarów-
no do sektora leœnego, jak i do ogó³u spo³eczeñstwa, poprzez:
q kierunkowe i specjalistyczne kursy, szkolenia i dokszta³canie urzêdników (wy¿szych

urzêdników, leœników, stra¿ników przyrody);
q kierunkowe i specjalistyczne kursy, dokszta³canie i szkolenie osób indywidualnych za-

trudnionych w sektorze leœnym;
q materia³y informacyjne, kszta³cenie i doradztwo dla prywatnych w³aœcicieli lasów;
q ogólne informacje o leœnictwie i edukacji dla ogó³u spo³eczeñstwa (nieprofesjonalistów);
q umo¿liwienie wymiany informacji pomiêdzy prywatnymi w³aœcicielami lasów, organizato-

rami i w³aœcicielami ³añcucha dostaw drewna i w³adzami administracyjnymi.
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Rys. 6. Powierzchnia leœna zarz¹dzana przez cz³onków poszczególnych zrzeszeñ w³aœcicieli lasów
oraz udzia³ procentowy cz³onków tych zrzeszeñ (Ÿród³o: AMINAL, Forests and Green Area Division)



W regularnych odstêpach czasu „Inverde” organizuje kursy, sk³adaj¹ce siê z czêœci teo-
retycznej i praktycznej, zwi¹zane z lasami i gospodark¹ leœn¹. Poruszane tam zagadnienia
to m.in. rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew, gospodarka leœna oparta na proce-
sach naturalnych, dendrometria, wyznaczanie ciêæ i inwentaryzacja lasu. W zale¿noœci od
profilu zawodowego kurs leœnictwa sk³ada siê w zmiennym zakresie ze wszystkich powy¿-
szych zagadnieñ oraz zawiera ca³y zakres przedmiotowego materia³u dla osób zamierzaj¹-
cych pracowaæ we Flandrii jako stra¿nicy leœni lub stra¿nicy przyrody. Prowadzone s¹ rów-
nie¿ praktyczne kursy, np. dla pracowników leœnych, m.in. operatorów pilarek, osób zajmu-
j¹cych siê wycinaniem krzewów oraz dla traktorzystów.

Oprócz kursów, w Centrum „Inverde” s¹ organizowane warsztaty i seminaria dla ró¿nych
grup. Rocznie realizowanych jest kilka przedsiêwziêæ, w których czêsto bior¹ udzia³ setki
uczestników.

Uniwersytety

Edukacja leœna na poziomie uniwersyteckim (baka³arz lub dyplom magistra) jest prowa-
dzona na Uniwersytecie w Gandawie, na Wydziale Bioin¿ynierii, w Katedrze Leœnictwa i Go-
spodarki Wodnej oraz w Katolickim Uniwersytecie w Leuven na Wydziale Biologii Stosowa-
nej i In¿ynierii, w Katedrze Gospodarki Przestrzennej. 

Uniwersytet w Gandawie, Wydzia³ Bioin¿ynierii, Katedra Leœnictwa i Gospodarki
Wodnej
W sk³ad katedry wchodz¹ 4 zak³ady: Leœnictwa, Urz¹dzania Lasu i Systemów Informa-

cji Przestrzennej, Technologii i Biologii Drewna oraz Hydrologii i Gospodarki Wodnej.
W Zak³adzie Leœnictwa trzy zespo³y badawcze zajmuj¹ siê ro¿nymi aspektami polityki

leœnej i ekologii leœnej. Poprzez integracjê i wykorzystanie swoich doœwiadczeñ oraz dziêki
wzajemnej wspó³pracy mog¹ znaleŸæ ró¿ne mo¿liwoœci praktycznego zastosowania spe-
cjalistycznej wiedzy z zakresu leœnictwa. Obecnie wyniki dzia³alnoœci zak³adu znajduj¹ za-
stosowanie w przebudowie drzewostanów, zalesianiu zanieczyszczonych terenów, w go-
spodarce w lasach opartej na procesach naturalnych, w stosowaniu krótkiego cyklu pro-
dukcyjnego oraz uwzglêdnianiu udzia³u prywatnych w³aœcicieli lasów.

Dzia³alnoœæ Zak³adu Urz¹dzania Lasu i Systemów Informacji Przestrzennej dotyczy den-
drometrii i inwentaryzacji lasu, planowania gospodarki leœnej, szacunkowych metod badañ
teledetekcyjnych, leœnictwa tropikalnego i aplikacji opartych na systemach informacji geo-
graficznej – GIS: podstawowej i w zakresie oceny pokrywy roœlinnej.

Zak³ad Technologii i Biologii Drewna specjalizuje siê w u¿ytkowaniu lasu, budowie i roz-
poznawaniu drewna, jego w³aœciwoœciach, przetwarzaniu i produktach z drewna.

Katolicki Uniwersytet w Leuven, Wydzia³ Biologii Stosowanej i In¿ynierii, Katedra
Gospodarki Przestrzennej, Zak³ad Badawczy Leœnictwa, Przyrody i Krajobrazu
Prace badawcze w tej placówce obejmuj¹ sposoby i szybkoœæ rozprzestrzeniania siê ro-

œlin w przyrodzie, praktyczne zastosowanie tej wiedzy przy zwiêkszaniu lesistoœci, w ochro-
nie œrodowiska naturalnego oraz przywracaniu pierwotnego stanu œrodowiska, wp³yw ludzi
na krajobraz (œrodowisko) i zwi¹zane z tym metody oceny jego stanu, spo³eczne, ekologicz-
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ne i ekonomiczne funkcje krajobrazu œrodowiska, wykorzystanie zdjêæ satelitarnych Ziemi
w uzyskiwaniu potrzebnych informacji o rozwoju i ¿ywotnoœci ekosystemów naturalnych,
wi¹zanie CO2 przez lasy i ich wk³ad w redukcjê efektu cieplarnianego, uzyskiwanie i analizê
danych o ekosystemach z dostêpnych systemów informacji geograficznej, rozwój metod
pomiarowych i formu³owanie wskaŸników zrównowa¿onej gospodarki leœnej.

4. Badania leœne

Rz¹dowe instytucje badawcze leœnictwa

Instytut Leœnictwa i Gospodarki £owieckiej
We Flandrii jedynym rz¹dowym instytutem zajmuj¹cym siê badaniami w zakresie leœnic-

twa jest Instytut Leœnictwa i Gospodarki £owieckiej (IBW-IFG). Powo³any zosta³ 13 marca
1991 roku jako naukowy instytut badawczy Wspólnoty Flamandzkiej. Powsta³ na bazie daw-
nej Rz¹dowej Stacji Badawczej nad Topolami (Government Poplar Research Station – Ge-
raardsbergen), utworzonej w 1948 roku jako prywatna stacja badawcza Szwedzkiej Fabry-
ki Zapa³ek, oraz Rz¹dowej Stacji Badawczej ds. Hodowli i Hydrobiologii Lasu (Groenenda-
al-Hoeilaart), za³o¿onej w 1896 roku.

G³ównym zadaniem instytutu s¹ badania naukowe, s³u¿¹ce do okreœlenia kierunków po-
lityki leœnej oraz ekspertyzy naukowe w zakresie leœnictwa, rybo³ówstwa œródl¹dowego, go-
spodarki ³owieckiej oraz gatunków egzotycznych i ekspansywnych.

Instytut sk³ada siê z dwóch pionów: pionu leœnictwa oraz pionu gospodarki ³owieckiej.
Badania dotycz¹ce lasów i leœnictwa obejmuj¹:
q ekologiê leœn¹, rozwój lasu, metodologiczne i ekologiczne badania w rezerwatach leœ-

nych, monitoring procesów naturalnych w œcis³ych rezerwatach leœnych, zasady gospo-
darki leœnej ukierunkowanej na naturalne odnowienie lasu i przebudowê drzewostanów
jednogatunkowych i jednowiekowych, ró¿norodnoœæ biologiczn¹;

q zachowanie i wykorzystanie leœnych zasobów genowych: zachowanie zasobów geno-
wych gatunków zagro¿onych, ró¿norodnoœæ genetyczn¹, selekcjê i produkcjê wysokiej
jakoœci leœnego materia³u reprodukcyjnego, fitopatologiczne wsparcie programów se-
lekcji i produkcji, genetykê molekularn¹ dotycz¹c¹ produkcji i zachowania ró¿norodno-
œci genetycznej;

q wymagania siedliskowe gatunków drzew i typowych roœlin runa, rekultywacjê gleb, za-
nieczyszczenie gleb, techniki odnawiania lasu i zalesiania, hydrologiê i obieg minera³ów
w ekosystemach leœnych, spo³eczno-ekonomiczne aspekty zalesieñ na gruntach porol-
nych; 

q ochronê lasu: monitoring stanu zdrowotnoœci drzewostanów, czynników biotycznych
i abiotycznych, wp³yw przenoszonych z du¿ej odleg³oœci zanieczyszczeñ powietrza na
ekosystemy leœne, intensywny monitoring zanieczyszczenia powietrza w lasach;

q technologiê drewna i jakoœæ drewna: wp³yw selekcji leœnego materia³u reprodukcyjnego
na jakoœæ drewna, dziedzicznoœæ praw w³asnoœci lasów, prawa w³asnoœci lasów w sto-
sunku do zmian polityki leœnej, ³añcuchy dostaw drewna.
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Instytut jest dobrze znany z prac w zakresie selekcji i hodowli topól. Ponadto, we wspó³-
pracy z administracj¹ leœn¹, odgrywa czo³ow¹ rolê w miêdzynarodowym programie Unii Eu-
ropejskiej, dotycz¹cym kooperacji w sprawie lasów – z pomoc¹ UE wspó³tworzy centrum
koordynacji ds. gleb leœnych. Pion leœnictwa uczestniczy tak¿e w kilku projektach badaw-
czych finansowanych przez UE.

Instytut ma w swojej dyspozycji szkó³ki leœne, drzewostany nasienne, szkó³ki kontenero-
we, laboratoria do analizy gleby i wody, laboratoria do analizy fitopatologicznej i molekular-
nej, urz¹dzenia do badañ in vitro, wie¿e do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i jego
wp³ywu na lasy, urz¹dzenia GIS i dGPS, bibliotekê.

Wyniki badañ s¹ upowszechniane poprzez publikacje w krajowych i zagranicznych ma-
gazynach, podczas seminariów i spotkañ, wycieczek studyjnych itp., a tak¿e poprzez w³a-
sne kana³y przekazu informacji: opracowania i raporty naukowe, biuletyn zawieraj¹cy raport
z rocznej dzia³alnoœci oraz za poœrednictwem strony internetowej (www.ibw.lin.
vlaanderen.be).

Zespó³ badawczy sk³ada siê z 59 osób (od pracowników naukowych wymagane jest po-
siadanie stopnia naukowego – magistra lub innego równorzêdnego lub wy¿szego), wœród
nich 35 osób zajmuje siê bezpoœrednio problematyk¹ leœn¹. Dyplom z zakresu leœnictwa
ma 22 pracowników, 13 z nich ma dyplomy z innych dziedzin (biologii, geologii, biometrii).
Pracowników naukowych technicznie wspieraj¹ dodatkowo 62 osoby, z których 47 jest
zwi¹zanych z badaniami leœnymi.

Œrodki przeznaczone na badania w zakresie leœnictwa wynosz¹ ok. 4,7 mln euro rocz-
nie i pochodz¹ z ró¿nych Ÿróde³:
q z bud¿etu regionu – 3 841 000 euro,
q z zewnêtrz regionu –  428 000 euro, 

w tym: z UE –  109 000 euro, 
inne –  319 000 euro.
Obecnie dokonuje siê proces doskonalenia struktury administracyjnej. W zwi¹zku z tym

rozpoczêto ³¹czenie dwóch flamandzkich instytutów naukowo-badawczych, którego celem
jest utworzenie Instytutu Badawczego Leœnictwa i Przyrody (INBO). Dzia³aj¹ one na obsza-
rze takich dziedzin, jak œrodowisko, przyroda i energia. Plan dzia³añ na lata 2004–2009 jest
nakierowany na w³aœciw¹ i pe³n¹ realizacjê zobowi¹zañ europejskich i ogólnoœwiatowych.
Flandria musi w znacznym zakresie skonfrontowaæ swoje prawodawstwo z instrumentami
miêdzynarodowymi, takimi jak dyrektywy UE, konwencje i traktaty miêdzynarodowe. INBO
odpowiada w tej dziedzinie za wsparcie naukowo-badawcze i doradztwo.

W ramach strategicznych zadañ nowe inicjatywy INBO koncentruj¹ siê na trzech zagad-
nieniach, mianowicie: na wzmocnieniu biologicznego monitoringu, na zrównowa¿onym
u¿ytkowaniu z uwzglêdnieniem ró¿norodnoœci biologicznej i wykorzystaniem leœnej po-
wierzchni niezalesionej oraz na zmianie klimatu wywo³anej efektem cieplarnianym.

�ród³a:

Afdeling Bos & Groen. De Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Resultaten van de eerste inventarisa-
tie 1997–2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 480 p. (Forest Inventory of Flanders).

Afdeling Bos & Groen, 2001. De Boskartering van het Vlaamse Gewest (Forest mapping 2000).
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Vlaanderen. In Bossenverklaring, edited by Van Langenhove, G. Spaas J. (Brussel: Vlaamse Hoge Bo-
sraad).
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Walonia Antonina Arkuszewska

Region po³o¿ony w po³udniowej czêœci Belgii. Powierzchnia
16,8 tys. km2, ludnoœæ 3,4 mln mieszkañców. Jêzyki urzêdowe
– francuski i niemiecki. Ludnoœæ pos³uguje siê ponadto kilkoma
innymi jêzykami i dialektami. Stolic¹ Walonii jest Namur.

1. Charakterystyka lasów

Od 1866 r. powierzchnia leœna Walonii systematycznie ros³a – od 315 648 ha do 486 889 ha.
Jeszcze szybciej postêpowa³a przebudowa drzewostanów odroœlowych na pienne i zastê-
powanie s³abych drzewostanów liœciastych – iglastymi (tab. 1). 

W starszych statystykach nie ujmowano szczegó³ów dotycz¹cych drzewostanów liœcia-
stych. Udzia³ gatunków iglastych w roku 1984, bez plantacji choinkowych (s¹ zaliczane do
upraw rolnych), przedstawia tab. 2. 

Zapas na pniu zosta³ okreœlony podczas inwentaryzacji w 1984 r. w odniesieniu do la-
sów publicznych i prywatnych (tab. 3). Jest on bardzo stabilny, co – bior¹c pod uwagê wia-
trowa³y z 1990 r. – oznacza tendencjê leœników do kapitalizowania zapasu, zw³aszcza
w drzewostanach iglastych. 
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Kategoria lasu Rok

1895 1929 1984

Las liœciasty pienny 40 638 49 471 101 778

Las po³¹czony 189 677 166 605 99 701

Las odroœlowy 104 724 84 988 37 757

Razem lasy liœciaste 335 040 301 064 239 236

Lasy iglaste 55 935 135 777 247 653

Ogó³em powierzchnia leœna 390 975 436 841 486 889

Tabela 1. Zmiana udzia³u lasów ró¿nej kategorii w ostatnich stu latach

Tabela 2. Struktura gatunkowo-wiekowa drzewostanów iglastych 

Wiek, lata 
Œwierk Daglezja Sosny Modrzewie Razem

ha ha %

1–9 17 130 3 630 115 350 21 225 9,0

10–19 36 376 4 057 1 133 1 077 42 643 18,2

20–29 42 008 2 127 3 437 4 709 52 281 22,5

30–39 23 898 427 2 386 1 993 28 704 12,3

40–49 20 563 11 2 084 326 22 984 9,9

50–59 18 789 29 2 114 121 21 053 9,0

60–69 10 256 195 1 893 0 12 344 5,3

70–79 6 515 58 1 260 0 7 833 3,5

80–89 2 370 0 931 0 3301 1,4

90 lat i wiêcej 1 580 350 40 1 970 0,9

Wiek nieznany 9 480 182 1 141 547 11 350 5,0

Zrêby zupe³ne 6 366 39 581 0 6 986 3,0

Razem 195 331 10 755 17 425 9 163 232 674 100,0

% 83,9 4,6 7,5 4,0 100,0 X

M³odsze uprawy s¹ du¿o bardziej urozmaicone pod wzglêdem sk³adu gatunkowego, sosnê zast¹pi³a w du¿ym stopniu daglezja,
której towarzyszy modrzew, a z liœciastych – klon, jesion, czereœnia ptasia. 

Tabela 3. Zmiany zapasu na pniu (tys. m3) 

Kategoria
Lasy publiczne Lasy prywatne Razem

1984 1994 1984 1994 1984 1994

Iglaste 27 262 27 616 32 578 33 080 59 840 60 696

Liœciaste 24 995 25 589 20 360 19 117 45 355 44 706

Razem 52 257 53 205 52 938 52 197 105 195 105 402



2. Pozyskanie drewna

Bilans zasobów drzewnych w lasach publicznych sporz¹dzony dla okresu 1986–1991
przedstawia tab. 4.

Rozk³ad sprzedanej masy drewna wed³ug gatunku i klasy gruboœci przedstawia tab. 5. 
Wœród grubizny liœciastej udzia³ buka wynosi 54%, dêbu 30,3%. Buk stanowi prawie ca-

³oœæ drewna bardzo grubego (obwód powy¿ej 180 cm), podczas gdy d¹b dominuje w œred-
nich klasach gruboœci. Liœciaste cenne (jesion, klony, czereœnia ptasia) stanowi¹ zaledwie
3,6% masy drewna.

Wœród gatunków iglastych œwierk stanowi 90%, a jego drewno grube jeszcze wiêcej.
Udzia³ sosny w rynku drewna iglastego wynosi mniej ni¿ 5% z powodu s³abej produkcyjnoœ-
ci drzewostanów sosnowych, a tak¿e braku zainteresowania nabywców drewnem tego ga-
tunku (tab. 6). 

Przychód ze sprzeda¿y drewna to prawie 90% ca³ego przychodu z lasu. Z tego 70% po-
chodzi ze sprzeda¿y drewna iglastego, które stanowi 70% zasobów i daje 60% przychodu,
chocia¿ zajmuje mniej ni¿ 42% powierzchni produkcyjnej. Wyjaœnia to zarazem wybór tych
gatunków do odnowienia w lasach prywatnych i gminnych. 
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Tabela 4. Pozyskanie roczne w lasach publicznych (m3) 

Pozyskanie Œrednia 1986–1991 Na 1 ha powierzchni 
leœnej u¿ytkowej

Na 1 ha powierzchni 
leœnej ca³kowitej

Liœciaste 541 556 31,1% 3,83 2,17

w tym: k³ody 296 243 17,0% 2,09 1,18

pozosta³e 245 313 14,1% 1,73 0,98

Iglaste 1 198 118 68,9% 11,68 4,79

Razem 1 739 674 100,0% 7,13 6,96

Pozosta³e – wierzcho³ki oraz strza³y o obwodzie poni¿ej 70 cm. 
Powierzchnia u¿ytkowa – pod drzewostanami.
Powierzchnia ca³kowita – strefy leœnej.

Tabela 5. Roczne pozyskanie drewna liœciastego wed³ug klasy gruboœci 

Gatunek
Masa drewna (m3) wg klas gruboœci (obwód w cm) Razem

(m3)70–99 100–119 120–149 150–179 180–199 200–249 250 i grubsze

Buk 12 211 9 683 21 962 33 578 25 224 47 168 10 180 160 006

Dêby 17 862 13 414 20 106 17 064 8 249 10 367 2 740 89 802

Jesion 1 231 712 1 297 1 136 621 925 215 6 137

Klony 554 372 595 442 183 139 13 2 298

Czereœnia ptasia 332 399 632 498 159 102 5 2 127

Inne 16 565 7 118 6 126 2 799 1 061 1 447 758 35 874

Razem 48 755 31 698 50 718 55 517 35 497 60 148 13 911 296 244



Przychód na 1 ha jest 2,8 razy wiêkszy w lasach iglastych (14 078 franków/ha w igla-
stych, 4944 franki/ha w liœciastych), dziêki wiêkszemu pozyskaniu (11,7 m3/ha z lasów igla-
stych i 3,8 m3/ha z lasów liœciastych), chocia¿ przeciêtna cena drewna iglastego jest ni¿sza
(1205 franków za m3 drewna iglastego, 1292 franki za m3 liœciastego). 

3. Organizacyjne i prawne formy gospodarstw leœnych 
oraz struktura w³asnoœciowa

Lasy publiczne – pañstwowe, regionalne i gminne – stanowi¹ oko³o 50% powierzchni.
W lasach tych sytuacja sprzyja gospodarce leœnej, poniewa¿ przeciêtna wielkoœæ komplek-
su leœnego przekracza 500 ha, podczas gdy przeciêtna wielkoœæ leœnej dzia³ki prywatnej
wynosi oko³o 40 ha (tab. 7). 

Przyjmuj¹c, ¿e wielkoœæ minimalna, pozwalaj¹ca na racjonaln¹ gospodarkê wynosi
100 ha, mo¿na stwierdziæ, ¿e 98% powierzchni spe³nia to kryterium. W³asnoœæ o mniejszym
areale znajduje siê na ogó³ na terenie gmin peryferyjnych wzglêdem regionów leœnych i s¹
to lasy podmiejskie, pe³ni¹ce przede wszystkim funkcjê spo³eczn¹. 

Od 1970 r. zwiêkszy³a siê powierzchnia leœna w³asnoœci gminnej z 267 ha do 1120 ha
w 1993 r. i lasów nale¿¹cych do oœrodków pomocy spo³ecznej z 52 ha do 95 ha. W lasach
prywatnych postêpuje proces rozdrobnienia w³asnoœci (tab. 8). Œrednia powierzchnia prywat-
nej w³asnoœci leœnej w latach 1959–1993 zmniejszy³a siê z 3,32 do 2,50 ha. W tym samym cza-
sie udzia³ w³asnoœci o powierzchni wiêkszej ni¿ 20 ha zmniejszy³ siê z 63 do 50%. Problem
rozdrobnienia w³asnoœci leœnej jest czêœciowo z³agodzony dziêki istnieniu spó³dzielni leœnych.
Region Walonii podejmuje dzia³ania stymuluj¹ce w³aœcicieli do ³¹czenia siê w grupy (tab. 8). 

Od 1972 r. jest ju¿ uregulowana prawnie formu³a dostêpu spo³eczeñstwa do lasu. Inicja-
tywa w tym zakresie w lasach prywatnych nale¿y do w³aœciciela lasu. W regionach zurbani-
zowanych, w których znaczenie tej funkcji jest szczególnie istotne, publicznych lasów rekre-
acyjnych jest zaledwie 25 000 ha (10%). W pozosta³ych kategoriach s¹ 82 obiekty o ³¹cznej
powierzchni 65 ha, przygotowane dla turystów, wyposa¿one w œcie¿ki dydaktyczne. Towa-
rzysz¹ im liczne muzea poœwiêcone leœnictwu, zarz¹dzane przez w³adze regionu. 
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Gatunek
Masa drewna (m3) wg klas gruboœci (obwód w cm)

20–39 40–69 70–89 90–119 120–149 150–179 180–199 200 
i grubsze Razem

Œwierk 41 085 160 936 152 050 319 852 254 227 114 383 25 041 12 842 1 080 416 

Daglezja 4 595 14 029 5 499 2 671 830 548 392 1 040 29 604 

Jod³a 463 960 380 373 239 145 54 49 2 663 

Sosna 2 813 13 229 11 294 16 822 8 910 3 015 495 161 56 739 

Modrzew 932 11 242 8 186 4 753 1 048 234 61 73 26 529 

Inne 247 827 401 276 169 81 143 31 2 175 

Razem 50 135 201 223 177 810 344 747 265 423 118 406 26 186 14 196 1 198 126

Tabela 6. Roczne pozyskanie drewna iglastego wed³ug klasy gruboœci (m3) 



4. Obowi¹zuj¹ce prawo leœne i najwa¿niejsze jego 
rozwi¹zania

Podstaw¹ prawn¹ gospodarki leœnej jest prawo z 1854 r., zawieraj¹ce kodeks leœny, któ-
ry narzuca wszystkim podlegaj¹cym mu lasom opracowanie planów urz¹dzenia lasu.

Ochrona stref leœnych jest zapewniona w ró¿nych aktach prawnych:
q kodeksie leœnym;
q prawie tzw. k³ódki (de cadenas) z 28 grudnia 1931 r., ograniczaj¹cym w lasach prywat-

nych nadmierne ciêcia naruszaj¹ce interes ogó³u; 
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Tabela 7. Liczba w³aœcicieli i powierzchnia lasów wed³ug klas wielkoœci (1994) 

Wielkoœæ
powierzchni

w ha

Region Gmina Inne Razem

l. 
w

³.

l. 
dz

.

po
w

.

l. 
w

³.

l. 
dz

.

po
w

.

l. 
w

³.

l. 
dz

.

po
w

.

l. 
w

³.

l. 
dz

.

po
w

.

<1 – – – 0 0 0 77 125 40 77 125 40

1–5 – – – 4 5 14 103 427 268 107 432 282

6–10 – – – 4 5 35 51 360 350 55 365 385

11–20 – – – 7 10 96 23 157 314 30 167 410

21–50 – – – 9 32 306 10 40 306 19 72 612

51–100 – – – 19 93 1 272 9 151 667 28 244 1940

101–500 – – – 42 569 12 074 5 72 632 47 641 12 707

501–1000 – – – 23 658 17 606 0 0 0 23 658 17 606

1001–1500 – – – 15 446 18 692 1 6 1 285 16 452 19 976

1501–2000 – – – 11 446 19 558 0 0 0 11 446 19 558

2001–5000 – – – 28 1 366 87 779 1 18 2639 29 1384 90418

>5000 1 754 56 714 5 310 32 381 0 0 0 6 1064 89 095

Razem 1 754 56 714 167 3 940 189 813 280 1 356 6 501 448 6 050 253 029

L. w³. – liczba w³aœcicieli, l. dz. – liczba dzia³ek leœnych, pow. – powierzchnia ca³kowita w ha. 

Tabela 8. Liczba w³aœcicieli i powierzchnia lasów prywatnych w klasach wielkoœci (1993)

Kategoria (ha) Powierzchnia (ha) Liczba w³aœcicieli Przeciêtna wielkoœæ (ha)

<1 25 345 72 900 0,35

1–5 49 437 24 168 2,05

6–10 24 009 3 534 6,79

11–20 29 431 2 192 13,43

21–50 34 846 1 134 30,73

51–100 35 504 519 68,41

>100 63 801 309 206,48

Razem 262 373 104 756 2,50



q Waloñskim Kodeksie Zagospodarowania Przestrzennego, Urbanistyki i Dziedzictwa Na-
rodowego, który uzale¿nia wszelkie wylesienia w strefie leœnej i zalesienia w strefie rolni-
czej lub miejskiej od uzyskania zezwolenia, a ponadto okreœla warunki i tryb uzyskania
statusu „miejsca cennego pod opiek¹ pañstwa” lub „drzewa specjalnego”, dziêki cze-
mu otrzymuj¹ one specjaln¹ ochronê. 
Ustawa o ochronie przyrody z 1973 r. wprowadzi³a poza tym pojêcie „rezerwatów leœ-

nych” i „rezerwatów naturalnych”. W Regionie Walonii 330 000 ha, prawie 20% jego teryto-
rium, to strefy specjalnej ochrony ptaków (dyrektywa 79/409 CEE). 

Dekret z 16 lutego 1995 r. wprowadzi³ regulacjê ruchu w lesie w celu wyeliminowania ne-
gatywnych skutków dla lasu turystyki niekontrolowanej, zw³aszcza zmotoryzowanej, a tak¿e
sta³¹ inwentaryzacjê zasobów drzewnych w celu oszacowania stanu powierzchni leœnej i za-
pasu drzewnego oraz ich zmian. 

Poœrednio zagospodarowania leœnego dotycz¹ ponadto nastêpuj¹ce akty prawne:
q dekret o ³owiectwie z 14 lipca 1994 r., ukierunkowany na zapewnienie równowagi miê-

dzy stanem zwierzyny ³ownej a stanem lasu; 
q regulacje ustanawiaj¹ce strefy ochronne wokó³ ujêæ wód podziemnych;
q ustawa o ochronie roœlin zagro¿onych wyginiêciem. 

Parlament Waloñski przyj¹³ równie¿ 10 marca 1995 r. program dla œrodowiska i trwa³e-
go rozwoju, zawieraj¹cy odniesienia do lasu.

Instrumenty instytucjonalne. Zagospodarowanie lasów publicznych Walonii podlega
Wydzia³owi Przyrody i Lasów w Dyrekcji Generalnej Zasobów Naturalnych i Œrodowiska.
Wydzia³ ten dzieli siê na 7 dyrekcji, do których nale¿y 36 rewirów. Te same s³u¿by organizu-
j¹, na zlecenie w³aœciciela, gospodarkê leœn¹ i ³owieck¹ oraz ochronê przyrody w lasach
prywatnych. 

Wydzia³owi Przyrody i Lasów podlega tak¿e naukowy Oœrodek Badañ Przyrody, Lasów
i Drewna, z siedzib¹ w Gembloux i z oddzia³ami w Harchies, Marloie, Mons i Robertville.
W oœrodku tym s¹ trzy dyrekcje naukowe: Przyrody, Myœlistwa i Rybactwa, a tak¿e Biologii
Leœnej oraz Technologii Drewna. Prywatnych w³aœcicieli lasów reprezentuje Królewskie To-
warzystwo Leœne Belgii (La Société Royale Forestière de Belgique). Pe³ni ono rolê informa-
cyjn¹, wydaj¹c biuletyn „Silva Belgica” i organizuj¹c konferencje oraz wycieczki naukowe.
Swym cz³onkom proponuje ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej i na wypadek po-
¿aru. Na poziomie regionu Towarzystwo stworzy³o Syndykat W³aœcicieli Leœnych Walonii
(Syndicat des Propriétaires Forestiers de Wallonie), który bada zagadnienia polityki leœnej
dotycz¹cej sektora prywatnego. Liczni w³aœciciele leœni s¹ zgrupowani w spó³dzielniach leœ-
nych poza towarzystwem. Organizuj¹ one wspóln¹ sprzeda¿ drewna i zbiorowy zakup ma-
teria³u sadzeniowego. 

5. Edukacja leœna 

W kontekœcie instytucjonalnym nauczanie nale¿y do kompetencji federacji, a nie regio-
nu. W zakresie leœnictwa jest zapewnione na wszystkich poziomach. Jedenaœcie szkó³ tech-
nicznych drugiego stopnia zapewnia naukê na poziomie ni¿szym i wy¿szym, dwie szko³y
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nauczaj¹ na poziomie wy¿szym nieakademickim. Na poziomie uniwersyteckim mo¿na
w 5 lat uzyskaæ dyplom in¿yniera wód i lasów na dwóch wydzia³ach rolnych (porównaj:
„Edukacja leœna” we Flandrii, str. 27).

Poza formacj¹ leœn¹ wydzia³y nauk i nauk stosowanych ró¿nych instytucji uniwersytec-
kich w Regionie Walonii zapewniaj¹ nauczanie i badania niezbêdne do pe³nego poznania
ekosystemów leœnych.

�ród³a:

La gestion durable en for˜t Wallonne. www.wallonie.be – dostêp z 20 lipca 2005 r.
Le Centre de Recherche de la Nature, des For˜ts et du Bois: une institution scientifique. www. environ-

ment.wallonie.be – dostêp z 20 lipca 2005 r. 
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1. Wstêp

Cypr jest trzeci¹ co do wielkoœci, po Sycylii i Sardynii, wysp¹ na Morzu Œródziemnym.
Zamieszkuje j¹ 793 100 osób. Powierzchnia wyspy wynosi 925 100 ha, z czego 41,7% zaj-
muj¹ lasy i inne ekosystemy naturalne. Na wyspie mo¿na wyró¿niæ cztery regiony geogra-
ficzne o odmiennej budowie geologicznej. S¹ to:
q góry Troodos, zbudowane g³ównie ze ska³ wulkanicznych, po³o¿one w œrodkowo-zacho-

dniej czêœci Cypru, z najwy¿szym szczytem – Olimbos (1951 m n.p.m.);
q Pendadaktylos (góry Kyrenia) – niezbyt wysokie (do 1024 m n.p.m.) pasmo górskie na

pó³nocy wyspy. Zbudowane jest z wapiennych osadów organicznych w wieku od
ok. 290 mln lat (pocz¹tki formowania siê gór datowane s¹ na okres permu) do kilkuna-
stu milionów lat (œrodkowy miocen);

q Messaoria (Mesaria), czyli Nizina Œrodkowa, po³o¿ona pomiêdzy opisanymi wy¿ej pas-
mami górskimi, wznosz¹ca siê na wysokoœæ 180 m n.p.m. w pobli¿u Nikozji, stolicy kra-
ju. Równina zbudowana jest ze ska³ osadowych nanoszonych od pocz¹tku epoki holo-
cenu przez rzeki sp³ywaj¹ce z gór;

q niziny nadbrze¿ne, które otaczaj¹ niemal ca³y kraj: Kyrenia na pó³nocy, Larnaka i Limas-
sol na po³udniu, Pafos i Chrysochou na zachodzie oraz Famagusta na wschodzie. ¯yz-
ne, aluwialne gleby dolin s¹ odpowiednie dla upraw rolnych.
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Cypr1
Xenophon Hadjikyriacou

Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Cypryjska 

(Republic of Cyprus), 

pañstwo po³o¿one we wschodniej

czêœci Morza Œródziemnego, 

powierzchnia 9251 km2, 

ludnoœæ 780 tys. mieszkañców.

Xenophon Hadjikyriacou – dyrektor Departamentu Leœnictwa w Ministerstwie Rolnictwa, Zasobów
Naturalnych i Œrodowiska, 1411 Nicosia, Cyprus, e-mail: xenosh@yahoo.com.

1 Charakterystyka i dane liczbowe dotycz¹ ca³ego obszaru wyspy – jego czêœci greckiej i tureckiej
(red.).
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Rys. 1. Lasy i inne grunty leœne na Cyprze

Typy lasów

Aktualne dane statystyczne dotycz¹ce przeciêtnej zasobnoœci i przyrostu mi¹¿szoœci
drzewostanów wg typów lasów przedstawia tabela.

Typ lasów
Powierzchnia Zasobnoœæ Œredni roczny

przyrost mi¹¿szoœci
ha % m3/ha m3/ha

Wysokopienne 170 600 44,24 200 1,00 
Odroœlowe 1 000 0,26 44 0,63
Formacje zaroœlowe 214 000 55,50 b.d. b.d.
Razem 385 600 100,00 b.d. b.d.

b.d. – brak danych.

Klimat Cypru, œródziemnomorski, charakteryzuje siê gor¹cym i suchym latem oraz desz-
czow¹ i zmienn¹ pod wzglêdem temperatury zim¹, rozdzielonymi od siebie krótk¹ wiosn¹
i jesieni¹. Roczna suma opadów atmosferycznych waha siê od 450 mm na po³udniowo-za-
chodnich zboczach górskich do 1100 mm w najwy¿szych partiach masywu Troodos. Na
równinnych obszarach œrodkowej i po³udniowo-wschodniej czêœci wyspy roczna suma opa-
dów wynosi 300–350 mm.

1. Charakterystyka lasów

Lesistoœæ i sk³ad gatunkowy lasów

Lasy (zgodnie z definicj¹ lasów wg FAO) zajmuj¹ 385 600 ha (1999). Lasy Cypru, zarów-
no prywatne, jak i pañstwowe, s¹ pó³naturalne lub pochodzenia naturalnego (rys. 1). W ich
sk³adzie gatunkowym dominuj¹: sosna kalabryjska Pinus brutia (traktowana niekiedy jako
podgatunek sosny alepskiej) i jeden z podgatunków sosny czarnej (Pinus nigra, ssp. palla-
siana), rosn¹ce g³ównie w górach Troodos. Inne wa¿ne rodzaje to cyprys, ja³owiec, platan
i olsza. Na wyspie rosn¹ gatunki endemiczne: d¹b (Quercus alnifolia) oraz cedr cypryjski
(Cedrus brevifolia), wystêpuj¹cy w lasach niziny Pafos.



Formy ochrony lasów

Cypryjska klasyfikacja form ochrony przyrody nie jest zgodna z kategoriami obszarów
chronionych wg IUCN (Miêdzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych),
jednak krajowa polityka i praktyka leœna sprzyjaj¹ realizacji celów ochronnych nakreœlonych
przez tê organizacjê. Zagospodarowanie lasów na Cyprze oparte jest na zasadzie wielo-
funkcyjnoœci, a wyj¹tkowe pod wzglêdem przyrodniczym obszary leœne s¹ ca³kowicie wy³¹-
czone z u¿ytkowania gospodarczego i objête ochron¹ w ramach parków narodowych i re-
zerwatów przyrody. 

Powierzchnia lasów pe³ni¹cych funkcjê produkcyjn¹ nie mo¿e byæ okreœlana jako ró¿ni-
ca pomiêdzy ca³kowit¹ powierzchni¹ leœn¹ a obszarem lasów objêtych ochron¹, poniewa¿
odnosi siê do powierzchni leœnej obejmuj¹cej kategorie ochrony lasów od III do VI, wg kla-
syfikacji IUCN. Poni¿sza tabela wyró¿nia obszary leœne odpowiadaj¹ce kategoriom IUCN.
Dane dotycz¹ tylko lasów bêd¹cych w³asnoœci¹ pañstwa.

Zgodnie z ustaw¹ o lasach (i jej kolejnymi nowelizacjami) (14/1967, 49/1987, 44/1991,
27(I)/1999, 124(I)/2001) oraz uzupe³niaj¹cymi rozporz¹dzeniami (1967), lasy pañstwowe
dziel¹ siê na dwie kategorie:
q lasy pañstwowe I kategorii (tzw. g³ówne), wœród których wyró¿niono: lasy produkcyjne,

których nadrzêdn¹ funkcj¹ jest produkcja drewna. Zajmuj¹ one 91 200 ha, jednak
obecnie eksploatowana powierzchnia oceniana jest na 43 200 ha. Dodatkowe 3800 ha
zajmuj¹ plantacje drzew, a pozosta³e 44 200 ha to lasy o niskim zapasie drewna, parki
narodowe, s³u¿¹ce ochronie przyrody i rekreacji, oraz rezerwaty przyrody, których celem
jest wy³¹cznie ochrona fauny i flory;

q lasy pañstwowe II kategorii (tzw. podrzêdne), podzielone wg celów zagospodarowania na la-
sy wielofunkcyjne, lasy miejskie, lasy komunalne, obszary pastwiskowo-³¹kowe i szkó³ki leœne.

2. Struktura w³asnoœciowa

Lasy pañstwowe zajmuj¹ 40,6% ca³kowitej powierzchni leœnej, a lasy rosn¹ce na grun-
tach prywatnych i innych gruntach publicznych2 – 59,4% (tabela na str. 41). 

Ró¿ne formy ochrony przyrody
Lasy i inne tereny leœne

ha %

I i II kategoria IUCN (1) 12 000 3,1

III i VI kategoria IUCN (2) 145 000 37,5

Razem (1)+(2) 157 000 40,6
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2 Na Cyprze do gruntów publicznych zalicza siê tak¿e tzw. halizny, które s¹ nieurodzajnymi i nieregu-
larnie u¿ytkowanymi ziemiami. Nikt nigdy nie roœci³ sobie do nich pretensji z powodu wysokich podatków
gruntowych wprowadzonych przez Turcjê w latach 1571–1878 (Thirgood 1987). Kiedy wyspa sta³a siê kolo-
ni¹ brytyjsk¹, grunty te przesz³y na w³asnoœæ pañstwa, które przekazywa³o je obywatelom do u¿ytkowania.
Prawo to wci¹¿ obowi¹zuje (Ioannou 1991). Czêœæ gruntów jest sukcesywnie zalesiana w wyniku odnowie-
nia naturalnego.



Lasy pañstwowe i niektóre inne lasy publiczne s¹ zarz¹dzane przez Departament Leœ-
nictwa, natomiast lasy prywatne nie podlegaj¹ nadzorowi z powodu braku odpowiednich
przepisów prawnych. Nale¿y wspomnieæ, ¿e prywatne gospodarstwa leœne nigdy nie by³y
odnotowywane w powszechnych spisach rolnych jako jednostki przynosz¹ce dochód. Po-
twierdza to tendencjê do marginalizacji prywatnej gospodarki leœnej i do zaniedbywania la-
sów przez w³aœcicieli, g³ównie z powodu wysokich kosztów eksploatacji i niskiej dochodo-
woœci sektora leœnego. W praktyce leœnictwo prywatne na Cyprze w³aœciwie nie istnieje, nie
dzia³a równie¿ ¿adne stowarzyszenie indywidualnych w³aœcicieli lasów.

Prywatne gospodarstwa leœne charakteryzuj¹ siê niewielk¹ powierzchni¹, co jest wyni-
kiem podzia³u lasów na coraz to mniejsze fragmenty. Œrednia powierzchnia lasu prywatne-
go wynosi od 2,1 ha na obszarach górskich do 4,4 ha na nizinach i w strefie uprawy wino-
roœli (Philippides i Papayiannis 1983, Papayannis i Markou 1999). Lasy prywatnej w³asnoœci
s¹ rozmieszczone w ró¿nych czêœciach kraju, ale wiêkszoœæ z nich wystêpuje w s¹siedztwie
kompleksów lasów pañstwowych (Philippides i Papayiannis 1983). Nieuregulowanie prawa
w³asnoœci3 i fragmentacja to problemy nieod³¹cznie zwi¹zane z brakiem odpowiedniego
systemu zarz¹dzania lasami prywatnymi. 

3. Prawo leœne i udostêpnianie lasów dla spo³eczeñstwa

Ustawa o lasach, od czasu jej wprowadzenia w 1879 roku, by³a wielokrotnie uaktualnia-
na, ostatnio w 2003 roku. Obowi¹zuj¹ce obecnie akty, nr 14/1967 do 78A(I)/2003, odnosz¹
siê g³ównie do lasów pañstwowych, w mniejszym stopniu dotycz¹ tak¿e lasów prywatnych,
pañstwowej spó³ki drzewnej (Cyprus Forest Industries Co. Ltd) i tartaków prywatnych –
obejmuj¹ wiêc ca³y sektor leœny.

U¿ytkowanie lasów pañstwowych i pozosta³ych lasów bêd¹cych pod kontrol¹ Departa-
mentu Leœnictwa jest uregulowane ustaw¹ o lasach, która okreœla poziom pozyskania
drewna oraz produktów niedrzewnych. Natomiast wartoœci rekreacyjne lasów pañstwo-
wych s¹ w³asnoœci¹ publiczn¹ i ich komercyjne wykorzystanie wymaga uzyskania zezwo-
lenia. 

Do produktów niedrzewnych ustawa o lasach zalicza liœcie, kwiaty, owoce i nasiona, ko-
rzenie, korê, wêgiel drzewny, trawy, roœliny zielne, mchy, grzyby, porosty, ¿ywicê, oleje, smo-
³ê, dziegieæ, miód, wosk, próchnicê, glebê, piasek, ¿wir, kamienie, ska³y, minera³y i wodê.

Typy w³asnoœci lasów
Lasy i inne tereny leœne

ha %

Publiczne 156 600 40,6

Prywatne 229 000 59,4

Razem 385 600 100,0
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3 Kwestia w³asnoœci gruntów jest czêsto niejasna, gdy¿ prawo dziedziczenia powoduje, ¿e niektóre zie-
mie maj¹ wielu wspó³w³aœcicieli, którzy czêsto nie znaj¹ siê nawzajem, chocia¿ s¹ ze sob¹ spokrewnieni.



Zgodnie z prawem, ich pozyskanie, zarówno na potrzeby w³asne, jak i na handel, wymaga
zezwolenia. Niemniej przyjmuje siê, ¿e takie produkty, jak grzyby, roœliny jadalne, zio³a i ro-
œliny kosmetyczne mog¹ byæ zbierane bez pozwolenia. Ponadto mieszkañcy wsi maj¹ pra-
wo do bezp³atnego zbierania w lasach pañstwowych opa³u na w³asne potrzeby, ale po uzy-
skaniu zgody departamentu.

Prawo w³asnoœci leœnej na Cyprze nie jest w ¿aden sposób ograniczone, tote¿ wykorzy-
stywanie zasobów leœnych i dostêpnoœæ lasu i jego produktów dla spo³eczeñstwa zale¿y od
w³aœcicieli. Szczególnie dotyczy to ³owiectwa, prawa do zbierania grzybów i zió³ oraz do wy-
pasania zwierz¹t hodowlanych. W³aœciciele lasów prywatnych maj¹ nieograniczone prawo
do eksploatacji wiêkszoœci u¿ytków leœnych. Prawo reguluje jedynie pozyskanie, transport
i eksport drewna.

Zwierzyn¹ i prawem jej pozyskiwania na Cyprze dysponuje pañstwo. Wydaje ono ze-
zwolenia na odstrza³y i wyznacza obszary ³owieckie. Fundusz Fauny i Zwierz¹t £ownych,
czêœciowo rz¹dowa organizacja, prowadzi sta³¹ kontrolê nad gospodark¹ ³owieck¹. Myœli-
wi s¹ zorganizowani w lokalne ko³a i maj¹ wolny wstêp na prywatne i pañstwowe tereny leœ-
ne, z wyj¹tkiem powierzchni grodzonych.

Brak jest aktualnej informacji o pozyskaniu produktów niedrzewnych i brak mechaniz-
mów, które pomog³yby kontrolowaæ stan zasobów leœnych. Taka sytuacja mo¿e sprzyjaæ
bogaceniu siê pojedynczych osób (sprzedawców, zbieraczy) kosztem spo³eczeñstwa i œro-
dowiska.

Na Cyprze obywatele maj¹ prawo wstêpu do lasu, zarówno prywatnego, jak i pañstwo-
wego. Wstêp do lasów prywatnych w celach turystycznych i rekreacyjnych jest tak¿e do-
zwolony. Bez ograniczeñ mo¿na korzystaæ z dróg publicznych przebiegaj¹cych przez te-
reny leœne. Zgodnie z ustaw¹ o lasach (1967), drogi i szlaki przebiegaj¹ce przez pañstwo-
we grunty leœne s³u¿¹ przede wszystkim celom administracji i gospodarki leœnej. Dyrektor
Departamentu Leœnictwa mo¿e w wyj¹tkowych okolicznoœciach zakazaæ wstêpu na niektó-
re z nich.

Rozniecanie ognia na terenach leœnych i rolnych jest surowo zakazane. Palenie ognisk
w celach konsumpcyjnych (gotowanie) jest dozwolone jedynie w zabezpieczonych miej-
scach na kempingach i w miejscach piknikowych. Urz¹dzanie pikników na terenach leœnych
nie podlega op³atom, w przeciwieñstwie do kempingów, które mo¿na organizowaæ w spe-
cjalnie wyznaczonych miejscach.

Rada Ministrów w porozumieniu z dyrektorem Departamentu Leœnictwa mo¿e wydzier-
¿awiaæ grunty lasów pañstwowych. Lasy pañstwowe II kategorii mog¹ byæ przeznaczane na
cele specjalne: ochronne, rekreacyjne lub inne. Ponadto mog¹ zostaæ oddane w zarz¹d lo-
kalnym samorz¹dom w celach pozyskiwania drewna, opa³u i innych produktów leœnych lub
w celach rekreacyjnych.

4. Administracja i polityka leœna

Odpowiedzialnoœæ za leœnictwo spoczywa, jak wspomniano, na Departamencie Leœnic-
twa, podlegaj¹cym Ministerstwu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Œrodowiska. Departa-
ment ten zarz¹dza lasami pañstwowymi, realizuje politykê leœn¹ pañstwa oraz jest odpowie-
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dzialny za wykonywanie planów gospodarczych. Zapewnia ponadto techniczn¹ i meryto-
ryczn¹ pomoc przy zalesieniach gruntów prywatnych i publicznych.

Gospodarka leœna oparta na zasadzie trwa³oœci lasu zosta³a wprowadzona w Euro-
pie w XIX wieku, a na Cyprze upowszechni³a siê w wieku XX. W ostatnich latach badania
naukowe przyczyni³y siê do przyjêcia koncepcji trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju za-
sobów leœnych.

Do roku 1980 wiêkszoœæ dzia³añ Departamentu Leœnictwa z zakresu ochrony i zagospo-
darowania lasu koncentrowa³a siê na obszarze lasów pañstwowych, zgodnie z obowi¹zuj¹-
c¹ polityk¹ leœn¹. W ostatnich latach departament nawi¹za³ blisk¹ wspó³pracê z cypryjsk¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ w zakresie zwalczania po¿arów. Sformu³owano wspólny plan dzia³añ obej-
muj¹cy tereny wiejskie na ca³ej wyspie.

Zasady polityki leœnej obowi¹zuj¹ce na Cyprze zawiera dokument „Narodowa polityka
leœna”, przyjêty w 2002 roku jako narzêdzie wdra¿ania Narodowego Programu Leœnego,
w ramach nowej strategii leœnej. Zast¹pi³ on poprzednio obowi¹zuj¹ce dokumenty, zatwier-
dzone w 1950 roku i przyjête ponownie w 1960 roku, po uzyskaniu niepodleg³oœci. Nowa
strategia leœna, znana równie¿ jako „Strategia poprawy warunków przyrodniczo-ekonomicz-
nych terenów wiejskich” oparta jest na zasadzie wielofunkcyjnej gospodarki leœnej. Do jej
g³ównych celów nale¿¹: poprawa jakoœci i stanu zdrowotnego lasów, ochrona gleb, wód,
ró¿norodnoœci biologicznej i miejsc dziedzictwa kulturowego, promocja ekoturystyki i za-
pewnienie trwa³ej produkcji leœnej.

5. Rola lasów w gospodarce narodowej

Lasy Cypru s¹ przede wszystkim czêœci¹ dziedzictwa narodowego, ich funkcja gospo-
darcza jest nieistotna ze wzglêdu na import drewna. Pozaprodukcyjne po¿ytki z lasu maj¹
wiêksze znaczenie, chocia¿ wycena tych dóbr stanowi problem metodyczny i pomiarowy,
g³ównie z powodu braku odpowiednich danych. 

Zatrudnienie w leœnictwie i udzia³ leœnictwa w produkcie krajowym
brutto (PKB)

Udzia³ cypryjskiego leœnictwa w PKB jest nieistotny – w 2001 roku wyniós³ zaledwie
0,026%. Analogiczny udzia³ przemys³u bazuj¹cego na surowcu drzewnym jest wiêkszy i wy-
nosi 1,1% PKB (2001), w tym 0,6% – przemys³u drzewnego (tartaki, produkcja paneli pod-
³ogowych i palet) i 0,5% – przemys³u meblarskiego. 

W roku 2001 w leœnictwie zatrudnionych by³o 651 osób, co stanowi 0,2% krajowego za-
trudnienia. Ludzie ci zajmuj¹ siê zagospodarowaniem i ochron¹ lasów. Grupa ta obejmuje
leœników, robotników leœnych, leœn¹ stra¿ po¿arn¹ oraz niewielk¹ liczbê zatrudnionych
w ma³ych przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê pozyskaniem zasobów leœnych. Liczba pra-
cowników sektora przemys³u drzewnego oceniana jest na 5941 osób, co stanowi 1,9% ogó-
³u zatrudnionych (Statistical Service 2001).
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Handel miêdzynarodowy

W roku 2000 zu¿ycie drewna na Cyprze wynios³o 640 439 m3, co w przeliczeniu na
osobê oznacza 0,95 m3 (UN-ECE/FAO 2000). Przemys³ przetwarza g³ównie drewno po-
chodz¹ce z importu, które stanowi 97,8% ca³kowitego zu¿ycia surowca. Import drewna
opa³owego pokrywa 92,7% rocznego zapotrzebowania. Cypr jest ponadto importerem
wyrobów z drewna (97,1% udzia³u w rynku), podczas gdy eksport tych produktów jest
praktycznie zerowy. 

Powy¿sze dane wskazuj¹ na tendencje rozwoju rynku drzewnego, który zmierza w kie-
runku wzrostu importu produktów drewnianych oraz drewnopochodnych i jednoczesnego
ograniczania dzia³alnoœci krajowego przemys³u drzewnego (FAOSTAT 2004, Statistical Ser-
vice 2001). Jest to zjawisko charakterystyczne dla gospodarki Cypru w dwóch ostatnich de-
kadach – stopniowe zmniejszanie produkcji w pierwotnym i wtórnym sektorze przemys³o-
wym, na rzecz rozwoju us³ug turystycznych i obrotu produktami finalnymi.

Inne ga³êzie przemys³u zwi¹zane z lasem

Udzia³ w PKB przemys³u i us³ug opartych na niedrzewnych produktach leœnych i po-
zaprodukcyjnych funkcjach lasu nie jest dok³adnie znany z powodu braku odpowiednich
danych (Giorgio i Gabriilides 1999, Costantinides 1999). W pe³ni wiarygodne s¹ jedynie
dane dotycz¹ce przemys³u pszczelarskiego i ³owiectwa – ich udzia³ w produkcie krajo-
wym brutto wynosi odpowiednio: 0,036% i 0,079%. Turystyka i rekreacja, ochrona wód
i wspomaganie produkcji rolniczej to funkcje lasu, których znaczenie dla spo³eczeñstwa
stale wzrasta, ale – jak dot¹d – nie zosta³a dokonana ich wycena. Podobnie zreszt¹ jest
w wypadku innych funkcji lasu, takich jak ochrona gleb, zachowanie ró¿norodnoœci biolo-
gicznej, sekwestracja wêgla i ³agodzenie globalnych zmian klimatu, zapobieganie pustyn-
nieniu i erozji oraz ochrona ekosystemów przybrze¿nych i terenów po³owu ryb (Costanti-
nides 1999).

6. Edukacja leœna

Cypryjska Wy¿sza Szko³a Leœnictwa (Forestry College) jest instytucj¹ o zasiêgu miêdzy-
narodowym. Od chwili powstania, w 1951 roku, wykszta³ci³a rzeszê studentów z Afryki, Eu-
ropy, Azji, Ameryki Po³udniowej, Bliskiego Wschodu, Wysp Pacyfiku i Karaibów. Do roku
2002 szko³ê ukoñczy³o 778 osób, z których 309 pochodzi³o z zagranicy. Szko³a jest uczest-
nikiem miêdzynarodowych programów Erasmus i Leonardo da Vinci. Jêzykiem wyk³ado-
wym w Wy¿szej Szkole Leœnictwa jest angielski. Szko³a ma w³asn¹ bazê noclegow¹, ¿ywie-
niow¹ i transportow¹.

W ofercie szko³y s¹ nastêpuj¹ce kursy:
q studia trzyletnie, koñcz¹ce siê otrzymaniem dyplomu licencjata leœnictwa;
q szeœciomiesiêczny kurs podyplomowy, zakoñczony otrzymaniem dyplomu studiów wy¿-

szych (magistra leœnictwa);
q krótki kurs szkoleniowy, zakoñczony uzyskaniem stosownego certyfikatu.
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7. Badania leœne

Sekcja Badañ Departamentu Leœnictwa koncentruje siê g³ównie na zagadnieniach prak-
tycznych, takich jak zbiór i przechowywanie nasion, ¿ywotnoœæ i zdolnoœæ kie³kowania na-
sion, ochrona leœnych zasobów genowych (in situ i ex situ), naturalne odnowienie drzew leœ-
nych, zak³adanie i zagospodarowanie plantacji nasiennych i banków klonów, monitoring za-
nieczyszczeñ powietrza i ich wp³ywu na lasy itp. Departament Leœnictwa nie dysponuje la-
boratoriami i wykwalifikowanym personelem badawczym na poziomie akademickim. W sek-
cji zatrudniony jest jeden leœnik z wykszta³ceniem praktycznym oraz trzy osoby specjalizu-
j¹ce siê w ró¿nych dziedzinach z zakresu leœnictwa.

T³um. Wojciech Gil
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1. Wstêp

Leœnictwo jest wa¿n¹ czêœci¹ gospodarki narodowej Czech. Gospodarka leœna daje za-
trudnienie oko³o 30 tys. osób i przynosi 0,6% produktu krajowego brutto, a wraz z przetwór-
stwem drzewnym (przemys³ meblarski, papierniczy i celulozowy) – oko³o 15% PKB. Lasy
zajmuj¹ prawie jedn¹ trzeci¹ powierzchni Czech.

Ustawa o lasach klasyfikuje lasy jako dobro narodowe, niezast¹pione dla œrodowiska
przyrodniczego. Republika Czeska przyst¹pi³a i aktywnie uczestniczy³a w ogólnoeuropej-
skich i œwiatowych dzia³aniach na rzecz ochrony lasu, opartych na zasadach zrównowa¿o-
nej gospodarki leœnej1. 

W 2001 roku Instytut Gospodarki Leœnej w Brandys nad £ab¹ rozpocz¹³ inwentaryza-
cjê wielkoobszarow¹ lasów, która zosta³a zakoñczona w 2004 roku. Podczas inwentaryza-
cji zastosowano metodê powierzchni próbnych w sieci 2×2 km, pozwalaj¹c¹ na powtórne
przeprowadzenie inwentaryzacji lasu na tych samych powierzchniach w przysz³oœci. S¹ to
pierwsze tego rodzaju dzia³ania w historii czeskiego leœnictwa – zebrane dane bêd¹ prze-
twarzane za pomoc¹ zunifikowanych metod matematycznych i statystycznych, i opraco-
wane dla ca³ego terytorium Czech oraz dla regionów i naturalnych obszarów leœnych. Pod-

Czechy Petr Zahradnik

Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Czeska 

( eska republika), 

powierzchnia 78,9 tys. km2, 

ludnoœæ 10,2 mln mieszkañców.

Petr Zahradnik – dr, dyrektor Vyzkumneho Ustavu Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti, Jiloviste-Strna-
dy, 156 04 Praha.

1 Informacje o rezultatach podjêtych dzia³añ oraz o stanie lasów s¹ corocznie zbierane przez Minister-
stwo Rolnictwa, a nastêpnie publikowane w „Raporcie o stanie lasów i leœnictwa w Republice Czeskiej”
i udostêpniane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa (www.mze.cz).
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stawowe dane s¹ zbierane przy u¿yciu najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ terenowych g³ów-
nie do mapowania poszczególnych powierzchni próbnych i pomiarów parametrów poje-
dynczych drzew. Dane dotycz¹ce œrodowiska leœnego, tzn. charakterystyka terenu, okre-
œlenie gatunków drzew i roœlinnoœci zielnej, rodzaju gleb czy stanu dróg leœnych s¹ opisy-
wane werbalnie. Inne dane na temat stanu i rozwoju lasów Czech s¹ wynikiem ich prze-
tworzenia. 

2. Charakterystyka lasów

Lesistoœæ, sk³ad gatunkowy

W 2002 roku lasy w Czechach zajmowa³y 2 634 058 ha, czyli 33,5% ca³kowitej po-
wierzchni kraju. Przez ostatnie sto lat lesistoœæ stale wzrasta³a, a w ostatnich 10 latach
wzrost powierzchni lasów wyniós³ 14 tys. ha (rys. 1). Obecnie udzia³ gatunków iglastych wy-
nosi 76,1%, natomiast liœciastych – 22,8% (resztê stanowi¹ polany œródleœne). Najwiêksz¹
powierzchniê zajmuje œwierk – 53,8%, nastêpnie sosna (17,4%), d¹b (6,5%) i buk (6,2%).
W ostatnich latach widoczny jest wzrost udzia³u drzew liœciastych, g³ównie na niekorzyœæ
œwierka (rys. 2). 

Rozmieszczenie lasów w Czechach jest raczej równomierne, mimo ¿e mniej lasów wy-
stêpuje na nizinach ni¿ w wy¿szych po³o¿eniach nad poziomem morza (rys. 2). 

Rys. 1. Powierzchnia leœna w latach 1980–2002
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Kategorie lasów

Kategoryzacja lasów ze wzglêdu na ich funkcje opiera siê na ustawie o lasach. Rozró¿-
nia siê lasy produkcyjne, lasy ochronne oraz lasy o specjalnym przeznaczeniu. 

W sk³ad lasów ochronnych wchodz¹ lasy po³o¿one na bardzo niekorzystnych dla nich
siedliskach (rumowiska skalne, strome stoki, ruchome osady i piaski, torfowiska, odpady ko-
palniane, ha³dy górnicze itp.), lasy po³o¿one na du¿ej wysokoœci i w strefie kosodrzewiny. 

Lasy w ochronnej strefie Ÿródliskowej oraz przy naturalnych Ÿród³ach wód leczniczych
i mineralnych, lasy w parkach narodowych i krajowych rezerwatach przyrody s¹ sklasyfiko-
wane jako lasy o specjalnym przeznaczeniu, podobnie jak lasy w strefach krajobrazu chro-
nionego i rezerwatach przyrody, lasy wokó³ oœrodków leczniczych, lasy podmiejskie, pod-
miejskie pe³ni¹ce funkcje rekreacyjne, lasy s³u¿¹ce do celów badawczych i edukacyjnych,
lasy o zwiêkszonej funkcji glebo- i wodochronnej, lasy o funkcjach klimatycznych i krajobra-
zowych, lasy s³u¿¹ce ochronie ró¿norodnoœci biologicznej, lasy w rezerwatach przyrody
i ba¿antarniach oraz lasy wymagaj¹ce prowadzenia specjalnej gospodarki ze wzglêdu na
pe³nione przez nie funkcje publiczne. 

Obecnie 76% lasów to lasy produkcyjne, 3,5% – ochronne, a reszta – 20,5% to lasy
o specjalnym przeznaczeniu. W ostatnich latach nast¹pi³ niewielki wzrost powierzchni lasów
o specjalnym przeznaczeniu kosztem powierzchni lasów produkcyjnych. Przewiduje siê, ¿e
ta tendencja bêdzie utrzymywaæ siê przez nastêpne lata. 

Zasobnoœæ lasów, pozyskanie drewna

Œredni wiek drzew leœnych wynosi 63 lata (liœciastych 62 lata). Struktura wiekowa lasów
jest zró¿nicowana. Udzia³ drzewostanów czwartej i pi¹tej klasy wieku (61–80 lat, 80–100 lat)
jest wiêkszy od œredniej, trzeciej klasy wieku (41–60 lat) – poni¿ej œredniej. Przyczyn¹ tego
stanu s¹ szkody spowodowane gradacjami owadów. 

Œredni cykl produkcyjny wynosi 111 lat w lasach gospodarczych, 124 lata w lasach
o specjalnym przeznaczeniu i 153 lata w lasach chronionych. Œredni okres odnowienia la-
su wynosi 30 lat. 

Rys. 2. Lasy Czech: iglaste – kolor zielony, liœciaste – czerwony
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Obecnie œrednie zadrzewienie w lasach produkcyjnych wynosi 90%, w lasach chronio-
nych – 81%, a w lasach o specjalnym przeznaczeniu – 89%. 

W ostatnich latach obserwuje siê nieznaczny, lecz sta³y wzrost zasobnoœci i przyrostu
drzewostanów. Przeciêtna zasobnoœæ na 1 ha wynosi 242,5 m3, przeciêtna zasobnoœæ
w przeliczeniu na powierzchniê leœn¹ zalesion¹ (bez polan œródleœnych) – 250,4 m3. Ca³ko-
wity przeciêtny przyrost wynosi 16,8 mln m3 grubizny b.k. rocznie, ca³kowity przyrost bie¿¹-
cy – 20,2 mln m3 grubizny b.k. rocznie. Ca³kowity œredni przyrost w przeliczeniu na 1 ha
gruntów leœnych wynosi 6,5 m3 grubizny b.k. rocznie, ca³kowity przyrost bie¿¹cy – 7,8 m3

grubizny b.k. rocznie. 
W ostatnich 70 latach ca³kowity zapas drzewostanów wzrós³ ponaddwukrotnie. Obecnie

wynosi 641 mln m3 (rys. 3). 
W ostatnich piêciu latach wielkoœæ ca³kowitego pozyskania pozostawa³a na zbli¿onym

poziomie (rys. 4). W 2002 roku pozyskano w sumie 14,54 mln m3 drewna. Pozyskanie drew-
na iglastego osi¹gnê³o wielkoœæ 13,01 mln m3, liœciastego – 1,53 mln m3, co w przeliczeniu
na jednego mieszkañca wynosi 1,432 m3, a w przeliczeniu na 1 ha powierzchni leœnej
leœnych – 5,5 m3 drewna. 

W 2002 roku przeprowadzono zabiegi pielêgnacyjne na powierzchni 138 tys. ha lasu.
W tym samym roku odnowiono 22 tys. ha, przy czym prawie 4 tys. ha stanowi³o odnowie-
nie naturalne. 

Rys. 3. Ca³kowity zapas drzewostanów
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3. Prawne i organizacyjne formy w³asnoœci leœnej 

Struktura w³asnoœciowa lasów

Zasady reprywatyzacji gruntów leœnych s¹ zapisane w ustawie nr 229/1991. Po ponad
10 latach od wejœcia ustawy w ¿ycie, z³o¿ono ponad 50 tys. wniosków o przywrócenie pra-
wa do w³asnoœci na obszarze 335 tys. ha, z czego 46 tys. spraw (29 tys. ha) zosta³o rozpa-
trzonych. W wielu wypadkach ¿¹dania okaza³y siê bezpodstawne. Obecnie oko³o 1800
spraw reprywatyzacyjnych wp³ynê³o do odpowiednich urzêdów lub s¹dów i znajduje siê
w toku postêpowania. 

Orzeczenia o przywróceniu prawa w³asnoœci gruntów na podstawie danych z rejestru
w³asnoœci i zadoœæuczynienie ¿¹daniom w³aœcicieli s¹ aktualne w wypadku 136 tys. spraw.
Obecnie prawie 4 tys. spraw reprywatyzacyjnych nie zosta³o zakoñczonych ze wzglêdu na
niejasne relacje prawne (spadki, udzia³y we wspó³w³asnoœci itp.). 

Oprócz przywrócenia praw w³asnoœci do ziemi na mocy ustaw reprywatyzacyjnych, s¹-
dy prowadz¹ kontrowersyjne procesy. Zdaniem powodów, konfiskata gruntów po drugiej
wojnie œwiatowej by³a bezprawna. Liczba skarg nie jest du¿a, ale dotycz¹ one znacznych
powierzchni gruntów leœnych. 

Dotychczas nie podjêto ¿adnych decyzji w sprawie zwrotu gruntów bêd¹cych w³asno-
œci¹ Koœcio³a. Powierzchniê gruntów nale¿¹cych niegdyœ do Koœcio³a szacuje siê na 
ok. 170 tys. ha terenów leœnych, co stanowi ok. 6,5% ca³kowitej powierzchni leœnej. 

Rys. 4. Pozyskanie drewna w latach 1985–2002



Lasy zarz¹dzane przez administracjê pañstwow¹ w Czechach zajmuj¹ 60,7% terenów
leœnych, lasy miejskie i regionalne – 15%, lasy spó³ek leœnych – 1,0%, a lasy prywatne –
23,3%. 
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Powierzchnia leœna

tys. ha %

Lasy Republiki Czeskiej (LRCz) 1396 86,2 

Wojsko Republiki Czeskiej 127 7,8 

Karkonoski Park Narodowy 29 1,8 

Park Narodowy Šumava 48 3,0 

Park Narodowy Podyjí 5 0,3 

Park Narodowy �eské Švýcarsko 8 0,5 

Kancelaria Prezydenta RCz 6 0,4 

Razem 1619 100,0 

Tabela 1. Pañstwowe podmioty zarz¹dzaj¹ce lasami 

Od 2000 roku lasy nale¿¹ce do uniwersytetów i wy¿szych szkó³ leœnych, choæ w dalszym
ci¹gu pozostaj¹ w³asnoœci¹ tych podmiotów, podlegaj¹ nadzorowi w³adz poszczególnych
regionów kraju. Lasy te zajmuj¹ ³¹cznie powierzchniê 20 tys. ha, czyli w przybli¿eniu 0,3%
ca³kowitej powierzchni leœnej. 

Struktura w³asnoœci prywatnej jest niekorzystna dla prowadzenia efektywnej gospodarki
leœnej. Ponad 75% prywatnych w³aœcicieli posiada tereny o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha.
Tylko 0,3% ma wiêcej ni¿ 50 ha gruntów leœnych. Œrednia powierzchnia gospodarstwa leœ-
nego w rêkach prywatnych wynosi 3 ha. 

W wypadku lasów miejskich tereny o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha nale¿¹ do rzadkoœ-
ci, ale powierzchnia leœna w ponad 50% miast posiadaj¹cych lasy nie przekracza 11 ha.
Mniej ni¿ 1% miast posiada grunty leœne o powierzchni wiêkszej ni¿ 1000 ha. Œrednia po-
wierzchnia lasów miejskich wynosi 78 ha. 

G³ówn¹ jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹ zasobami leœnymi w Czechach jest przedsiêbiorstwo
pañstwowe pod nazw¹ Lasy Republiki Czeskiej (LRCz). Instytucja ta zosta³a powo³ana
w 1992 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i od tamtego czasu by³a kilkakrotnie reorganizo-
wana. Siedziba LRCz mieœci siê w Hradec Králové. LRCz ma dwustopniow¹ strukturê orga-
nizacyjn¹. Pierwszy stopieñ tworz¹ zarz¹dy (generální editelství) i 13 regionalnych inspek-
toratów terenowych. Drugi stopieñ struktury organizacyjnej obejmuje 85 leœnych jednostek
administracyjnych, 5 specjalistycznych przedsiêbiorstw leœnych, 1 gospodarstwo nasienne
oraz 7 obwodów administracyjnych ds. zasobów wodnych. Do zadañ LRCz, oprócz prawi-
d³owego gospodarowania w lasach, nale¿y zarz¹d nad oko³o 20 tys. cieków wodnych, or-
ganizacja profesjonalnego zaplecza dla drobnych w³aœcicieli lasu, a tak¿e œwiadczenie
us³ug w zakresie ochrony lasu. Prace na rzecz Lasów Republiki Czeskiej w zakresie odno-
wienia, hodowli lasu i pozyskania drewna wykonuj¹ wspó³pracuj¹ce spó³ki akcyjne i inne
podmioty gospodarcze.



Podstawy prawne zagospodarowania lasów

Podstaw¹ prawn¹ dzia³alnoœci w lasach jest ustawa o lasach nr 289/1995, z póŸniejszy-
mi poprawkami i uzupe³nieniami. Ministerstwo Rolnictwa wyda³o wiele regulacji prawnych
zwi¹zanych z ustaw¹ o lasach, sformu³owanych w 10 rozporz¹dzeniach. W 2003 roku przy-
jêto ustawê nr 149/2003, dotycz¹c¹ stosowania w praktyce leœnej materia³u odnowieniowe-
go, obejmuj¹cego wa¿ne dla leœnictwa gatunki i sztuczne mieszañce przeznaczone do od-
nowieñ i zalesieñ. Ustawodawstwo leœne w Czechach jest w pe³ni zgodne z ustawodaw-
stwem Unii Europejskiej. Wykaz wszystkich regulacji prawnych zwi¹zanych z gospodark¹
leœn¹ znajduje siê w za³¹czniku do ustawy o lasach. Do ustaw w mniejszym stopniu zwi¹-
zanych z gospodark¹ leœn¹ nale¿y ustawa nr 114/1992 o ochronie przyrody i krajobrazu,
dotycz¹ca przede wszystkim lasów w parkach narodowych. Zasady gospodarki ³owieckiej
okreœlaj¹: ustawa nr 449/2001 o gospodarce ³owieckiej i dwa rozporz¹dzenia Ministerstwa
Rolnictwa. 

Obowi¹zek prowadzenia gospodarki zgodnie z planami zagospodarowania lasów w la-
sach o powierzchni ponad 50 ha powinien byæ zapisany w odpowiednich aktach prawnych.
Plany zagospodarowania lasów s¹ opracowywane dla jednostek leœnych o powierzchni nie
przekraczaj¹cej 20 tys. ha. Plan zagospodarowania lasu okreœla maksymaln¹ wielkoœæ po-
zyskania i minimalny udzia³ gatunków drzew pielêgnacyjnych w zalesieniach. Dla lasów bê-
d¹cych w³asnoœci¹ pañstwa i lasów miejskich, które nie osi¹gnê³y wieku 40 lat, okreœlono
minimaln¹ powierzchniê, na której obowi¹zkowo nale¿y prowadziæ zabiegi pielêgnacyjne.
Równie¿ w³aœciciele posiadaj¹cy grunty leœne o powierzchni mniejszej ni¿ 50 ha powinni go-
spodarowaæ zgodnie z planami zagospodarowania lasu. Jeœli siê do nich stosuj¹, na ¿¹da-
nie administracji pañstwowej opracowuje siê dla nich indywidualne zasady gospodarki leœ-
nej. Dla drzewostanów o powierzchni wiêkszej ni¿ 3 ha obowi¹zuj¹cymi wskaŸnikami s¹:
ca³kowita maksymalna wielkoœæ pozyskania, odpowiedni udzia³ domieszek pielêgnacyjnych
w czasie odnawiania drzewostanu. Dla drzewostanów o powierzchni poni¿ej 3 ha uwzglêd-
nia siê wy³¹cznie maksymaln¹ wielkoœæ pozyskania. Je¿eli w³aœciciel nie zastosuje siê do
powy¿szych zasad, musi na piœmie zwróciæ siê do administracji pañstwowej z proœb¹ o po-
zwolenie na pozyskanie wiêcej ni¿ 3 m3 z 1 ha w skali roku. 

Plany zagospodarowania lasu (PZL) i zasady gospodarki leœnej (ZGL) s¹ zazwyczaj
ustalane na 10 lat. Koszty zwi¹zane z wykonaniem PZL ponosi w³aœciciel, natomiast koszty
zwi¹zane z wykonaniem ZGL – pañstwo.

W³aœciciel zobowi¹zany jest do gospodarowania w lasach we wspó³pracy z zarz¹dc¹ la-
su. Je¿eli w³aœciciel nie bêdzie móg³ znaleŸæ takiej osoby do wspó³pracy, zarz¹dcê lasu wy-
znacza administracja pañstwowa i ponosi koszty jego pracy. 

W³aœciciel mo¿e domagaæ siê zadoœæuczynienia za straty spowodowane koniecznoœci¹
stosowania siê do wytycznych zwi¹zanych z gospodarowaniem w lasach. Ponadto pañstwo
wspiera finansowo w³aœcicieli w zakresie:
q stosowania ekologicznych i zbli¿onych do natury metod gospodarowania;
q pielêgnacji lasów w wieku do 40 lat;
q zwiêkszania udzia³u domieszek pielêgnacyjnych;
q odbudowy lasów zniszczonych przez zanieczyszczenia powietrza i dzia³alnoœæ cz³owie-

ka w œrodowisku przyrodniczym; 
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q przebudowy drzewostanów o nieodpowiednim sk³adzie gatunkowym;
q odnowienia lasu w terenach górskich;
q ochrony lasu;
q realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu;
q zwalczania szkodników leœnych i dzia³añ zwi¹zanych z nietypowymi okolicznoœciami

i nieprzewidywalnymi zagro¿eniami lasu, przekraczaj¹cych mo¿liwoœci w³aœciciela;
q tworzenia stowarzyszeñ drobnych w³aœcicieli lasów i gospodarowania w nich cz³onków

zrzeszeñ;
q opracowywania planu.

Co roku Ministerstwo Rolnictwa wydaje rozporz¹dzenie dotycz¹ce alokacji œrodków fi-
nansowych w danym roku i kontroluje ich wykorzystanie na wy¿ej wymienione cele. W 2002
roku suma ta wynios³a 785 mln koron. 

Organizacje leœne

Towarzystwa leœne:
q Czeska Akademia Nauk Rolniczych – cia³o doradcze Ministerstwa Rolnictwa

(www.cazv.cz);
q Czeskie Towarzystwo Leœne – spo³eczna, apolityczna organizacja zrzeszaj¹ca osoby in-

dywidualne i instytucje, które zawodowo s¹ lub by³y zwi¹zane z leœnictwem, i w³aœcicie-
li lasów. 

Organa administracji pañstwowej:
q Ministerstwo Rolnictwa, 
q zarz¹dy regionalne, 
q w³adze miejskie o rozszerzonych kompetencjach. 

W³adze administracyjne s¹ powo³ywane przez Ministerstwo Œrodowiska do zarz¹dzania
lasami w parkach narodowych na mocy specjalnych rozporz¹dzeñ. Nadzór nad tymi w³a-
dzami sprawuje Ministerstwo Œrodowiska. 

Stowarzyszenia prywatne: 
q Stowarzyszenie W³aœcicieli Lasów Miejskich i Prywatnych – organizacja spo³eczna, zrze-

szaj¹ca w³aœcicieli lasów miejskich, maj¹ca na celu pomoc w zarz¹dzaniu lasami miej-
skimi. Reprezentuje interesy prywatnych w³aœcicieli lasów przy kreowaniu polityki i pra-
wa leœnego, zapewnia pomoc metodyczn¹, pe³ni funkcje doradcze, organizuje wyciecz-
ki i seminaria zwi¹zane z tematyk¹ leœn¹ (www.svol.cz); 

q Stowarzyszenie W³aœcicieli Lasów i Przedsiêbiorców Leœnych – zajmuje siê problemami
zwi¹zanymi z leœnictwem, prowadzi dzia³alnoœæ doradcz¹ dla prywatnych w³aœcicieli
lasów w zakresie zarz¹dzania, uzyskiwania dotacji, prawodawstwa, gospodarki, po-
datków;

q Czeski Zwi¹zek Leœny – organizacja zawodowa, zrzeszaj¹ca leœników aktywnych zawo-
dowo i emerytowanych oraz studentów leœnictwa;

q Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Leœnych w Czechach – reprezentuje przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce w sektorze leœnym, przemyœle drzewnym i papierniczym (www.caplh.cz);
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q Czeskie Stowarzyszenie Leœne – zrzesza osoby prawne, dzia³aj¹ce w sektorze leœnym; 
q Krajowy Komitet Leœny – organizacja typu non profit, zrzeszaj¹ca specjalistów ró¿nych

dziedzin leœnictwa i nauk pokrewnych, zw³aszcza osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem
przyrodniczym;

q Stowarzyszenie Pracowników Szkó³ek Leœnych – stowarzyszenie osób prywatnych i pu-
blicznych, za³o¿enie którego opiera siê na dzia³alnoœci kilku producentów materia³u sa-
dzeniowego ró¿nych gatunków drzew leœnych (www.lesniskolky.cz); 

q Stowarzyszenie Biur Mierniczych – stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych, upraw-
nionych do opracowywania planów zagospodarowania lasu (PZL) i zasad gospodarki
leœnej (ZGL) (www.taxace.cz);

q Czeska Izba Zawodowych Mened¿erów Leœnych – zrzesza osoby maj¹ce kwalifikacje
mened¿era leœnego. 

6. Edukacja leœna 

Edukacja leœna w Republice Czeskiej ma d³ug¹ tradycjê. Pierwsza szko³a leœna, maj¹-
ca za zadanie podnoszenie kwalifikacji pracowników leœnych, powsta³a w roku 1773 w Blat-
nie w Górach Kruszcowych (rocznie kszta³ci³a 20–30 uczniów). Przesta³a dzia³aæ w 1791 ro-
ku z powodu opuszczenia jej przez za³o¿yciela. W XIX wieku istnia³o kilka szkó³ technicz-
nych. Rozwój trwa³ego szkolnictwa leœnego rozpocz¹³ siê po powstaniu niepodleg³ej Cze-
chos³owacji w 1918 roku. 

W 1919 roku powsta³ Wydzia³ Leœnictwa i Œrodowiska na Uniwersytecie Rolniczym
w Pradze (www.lf.czu.cz). W 1935 roku pañstwo przekaza³o Wydzia³owi Zamek w Kostelcu
nad ernymi Lesy wraz z otaczaj¹cymi go lasami (by³a w³asnoœæ ksiêstwa Liechtensteinu)
na cele kszta³cenia przysz³ych in¿ynierów leœnych. Zamek ten, po gruntownej modernizacji,
nadal s³u¿y kszta³ceniu studentów na kierunkach leœnych. W 1965 roku wydzia³ zosta³ prze-
kszta³cony w Instytut Ekologii Stosowanej i Ekotechniki. W 1990 roku instytut odzyska³ sta-
tus uniwersytecki. Obecnie studia dziel¹ siê na trzy kierunki – leœnictwo, in¿ynieria krajobra-
zu i technologia drewna.

Kadra Wydzia³u Leœnictwa i Œrodowiska Uniwersytetu Rolniczego sk³ada siê z 17 profe-
sorów, 15 docentów, 50 adiunktów oraz 50 pracowników naukowych, technicznych i admi-
nistracyjnych. Na wydziale studiuje 1000 studentów. 

Badania koncentruj¹ siê na 4 kierunkach i ró¿nych zleconych projektach badawczych
(grantach). Kierunki badawcze obejmuj¹: 
q wprowadzanie obcych gatunków drzew leœnych do wielofunkcyjnej gospodarki leœnej

i kompleksów leœnych; 
q prowadzenie wielofunkcyjnej gospodarki leœnej w okreœlonych warunkach socjoekono-

micznych i przyrodniczych;
q mo¿liwoœci zwiêkszenia stabilnoœci ekologicznej, retencji i akumulacji zasobów wod-

nych w œrodowisku przyrodniczym; 
q odbudowê funkcjonalnych ekosystemów leœnych w Górach Kruszcowych. 
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Wydzia³ Leœnictwa i Technologii Drewna powsta³ na Uniwersytecie Rolnictwa i Leœnictwa
im. Mendla równie¿ w 1919 roku i dzia³a³ nieprzerwanie z wyj¹tkiem lat 1939–1945, kiedy to
wszystkie czeskie uniwersytety zosta³y zamkniête. 

Obecnie na wydziale pracuje 8 profesorów, 16 docentów, 100 adiunktów, 2 asystentów,
7 pracowników naukowych oraz 94 innych pracowników uniwersyteckich. W 2003 roku stu-
diowa³o tam oko³o 1500 studentów. 

Wydzia³ dzieli siê na 3 kierunki: in¿ynieria leœna, in¿ynieria krajobrazu oraz technologia
drewna. 

Uniwersytet wspó³pracuje przy realizacji wielu grantów. 
Na podstawie ustaleñ Konferencji Reprezentantów Uniwersytetów i Szkó³ Technicznych

w Bolonii, oba uniwersytety prowadz¹ studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie,
w systemie dziennym i zaocznym o standardzie obowi¹zuj¹cym w UE. 

W Republice Czeskiej istnieje tak¿e 12 szkó³ leœnych na poziomie œrednim. 

7. Badania naukowe

Pierwszym instytutem badawczym w niepodleg³ej Czechos³owacji by³ Instytut Ochrony
Lasu, powo³any do ¿ycia przez Ministerstwo Rolnictwa 31 paŸdziernika 1921 r. ze wzglêdu
na gradacje brudnicy mniszki. W latach nastêpnych powsta³y kolejne leœne oœrodki badaw-
cze – Instytut Gospodarki i Ekonomiki Leœnej (Brno, 1923), Instytut Hodowli Lasu (Brno,
1923), Instytut Polityki i Gospodarki Leœnej (Brno, 1933). 

Od 1929 roku leœne oœrodki badawcze zosta³y cz³onkami IUFRO. Po drugiej wojnie œwia-
towej wznowiono badania leœne. Powsta³o wówczas wiele nowych instytucji prowadz¹cych
badania w dziedzinie dendrologii, geobotaniki, melioracji leœnych, pozyskania i technologii
drewna, transportu i budownictwa leœnego. Stopniowa integracja badañ doprowadzi³a do
powstania Instytutu Leœnictwa i Gospodarki £owieckiej (ILiG£) w Jílovišt -Strnady (1 stycz-
nia 1959). 

Po wielu zmianach, które zasz³y w 1989 roku, Instytut Leœnictwa i Gospodarki £owieckiej
w Jílovišt -Strnady, bêd¹cy dot¹d jednostk¹ planistyczn¹, zosta³ przekszta³cony w instytu-
cjê wspomagaj¹c¹. Liczba pracowników zmniejszy³a siê z 500 do 190, zawê¿ono równie¿
zakres badañ. Obecnie instytut specjalizuje siê w nastêpuj¹cych dziedzinach: hodowla la-
su (³¹cznie z uprawami leœnymi), biologia i hodowla drzew leœnych (³¹cznie z gospodark¹
nasienn¹), ekologia lasu, polityka leœna, ochrona lasu. W sk³ad instytutu wchodz¹ stacje do-
œwiadczalne, bran¿owe centrum informacji, miêdzynarodowa atestowana stacja oceny na-
sion, stacja oceny zdrowotnoœci materia³u rozmno¿eniowego oraz stacja testowania biolo-
gicznej efektywnoœci pestycydów. Oprócz tego instytut posiada dwie stacje badawcze –
w Opo nie (hodowla lasu) i w Uherskich Hradištach (zasoby materia³u reprodukcyjnego),
a tak¿e trzy inspektoraty terenowe w Znojmo, Frýdek-Místek i Plze -Bolevec oraz obiekt po-
kazowy w B ezka. 

W 2004 roku prowadzono dwa projekty badawcze: stabilizacyjna funkcja lasu w bioto-
pach zniszczonych przez dzia³alnoœæ cz³owieka w zmieniaj¹cych siê warunkach œrodowi-
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ska przyrodniczego oraz hodowla drzew leœnych i ochrona zasobów genetycznych zagro-
¿onych i szczególnie wartoœciowych populacji przy u¿yciu metod biotechnologicznych
i biologii molekularnej, a tak¿e na podstawie doœwiadczeñ w zakresie gospodarki nasien-
nej w leœnictwie. 

W 2003 roku instytut uczestniczy³ w 103 projektach, w tym w 13 projektach dla Krajowej
Agencji Badañ Rolniczych, 3 projektach badawczych, 7 grantach i 49 sta³ych tematach
i ekspertyzach. Wœród pracowników 93 osoby to absolwenci uniwersytetów, w tym 47 osób
jest absolwentami wydzia³u leœnego, a 30 ma stopieñ naukowy. 

T³um. Katarzyna Machnacz-Miku³owska
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1. Zasoby leœne

Obszar leœny

Lasy Danii, w porównaniu z lasami innych krajów europejskich, zajmuj¹ ma³¹ powierzch-
niê, s¹ rozdrobnione i niejednorodne. Wed³ug danych szacunkowych z 2000 r., ich po-
wierzchnia wynosi 486 000 ha, co stanowi 11% powierzchni kraju. W ujêciu historycznym,
najmniejszy obszar zajmowa³y w okresie wojen napoleoñskich, tj. ok. 1800 r., w wyniku nad-
miernej ich eksploatacji i rozwoju rolnictwa. W nastêpnych 200 latach nastêpowa³ wzrost
obszarów leœnych, najpierw powolny, póŸniej ju¿ znaczny (rys. 1). Ró¿ne programy zalesie-

57

Dania Frans Richard Bach

Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Królestwo Danii 

(Kongeriget Danmark), 

powierzchnia 43,1 tys. km2, 

ludnoœæ 5,2 mln mieszkañców.

Frans Richard Bach – Miljøministeriet Skov-og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, DK – 2100 Copen-
hagen (København Ø).

Rys. 1. Powierzchnia lasów Danii w latach 1700–2000 (www.skoveniskolen.dk)



niowe mia³y wp³yw na obecny rozmiar powierzchni leœnej. Programy te s¹ prowadzone na-
dal, czego konsekwencj¹ jest sta³y wzrost lesistoœci kraju. 

Sk³ad gatunkowy drzewostanów

Obecna struktura gatunkowa lasów Danii (rys. 2) jest odzwierciedleniem prowadzonej
w przesz³oœci polityki leœnej. Zalesieñ dokonywano g³ównie w zachodniej czêœci kraju, na
stosunkowo ubogich glebach. Na tych terenach gatunki iglaste s¹ jedyn¹ alternatyw¹, przy-
najmniej dopóki nie wykszta³ci siê w³aœciwe siedlisko leœne.

58

Dania Frans Richard Bach

Rys. 2. Sk³ad gatunkowy duñskich lasów (Ÿród³o: Statistics Denmark 2000)

W tej sytuacji gatunkiem dominuj¹cym sta³ siê œwierk pospolity, mimo ¿e – podobnie jak
wiele wystêpuj¹cych tutaj drzew iglastych – gatunek ten nie jest rodzimy dla Danii. Prawdo-
podobnie zosta³ sprowadzony z innych krajów europejskich. Przez wiele lat leœnictwo opie-
ra³o swoj¹ gospodarkê na gatunkach iglastych, które okaza³y siê bardziej rentowne ni¿ ga-
tunki liœciaste. Dlatego zaczê³o przybywaæ gatunków iglastych tak¿e w œrodkowej i wschod-
niej czêœci kraju, gdzie wczeœniej przewa¿a³y lasy liœciaste. 

Przez ponad 100 lat obszar lasów liœciastych pozostawa³ niemal na tym samym pozio-
mie. Jednak¿e ró¿norakie czynniki polityki leœnej, zmiany na rynku drewna, zmiany kosztów
i technologii sprawi³y, ¿e od roku 1990 nast¹pi³ wzrost powierzchni zajmowanej przez lasy
liœciaste (rys. 3). Obecnie nadal wiêkszoœæ programów zalesieniowych promuje gatunki liœ-
ciaste, poniewa¿ przebudowa drzewostanów iglastych na liœciaste jest dotowana z fundu-
szy publicznych. Rz¹d odpowiada g³ównie za zalesienia terenów pañstwowych, ale udziela
tak¿e funduszy na zalesienia wykonywane na terenach prywatnych. Programy zalesieniowe
s¹ wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Od pocz¹tku lat 90. XX w. stale zwiêkszaj¹ siê zalesienia finansowane z dotacji pu-
blicznych (rys. 4). 
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Rys. 3. Wp³yw zalesieñ gruntów porolnych na strukturê gatunkow¹ drzewostanów (Ÿród³a: ró¿ne,
w tym Statistics Denmark)

Rys. 4. Struktura w³asnoœciowa powierzchni zalesionych w latach 1989–2003 (Ÿród³o: Danish Forest
and Nature Agency)



2. Struktura w³asnoœciowa lasów

Wiêkszoœæ lasów w Danii jest w³asnoœci¹ prywatn¹ (rys. 5). 
Lasy wystêpuj¹ w ponad 25 000 pojedynczych kompleksach. Wiêkszoœæ z nich zajmuje

bardzo ma³y obszar. Indywidualn¹ w³asnoœæ prywatn¹ stanowi¹ g³ównie ma³e kompleksy
leœne, natomiast wraz ze wzrostem ich powierzchni zwiêksza siê wœród w³aœcicieli lasów
udzia³ podmiotów prawnych (rys. 6).
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Rys. 5. Struktura w³asnoœciowa lasów duñskich (Ÿród³o: Statistics Denmark)

Rys. 6. Struktura w³asnoœciowa lasów w zale¿noœci od wielkoœci kompleksu leœnego (Ÿród³o: Stati-
stics Denmark)



3. Pozyskanie drewna, handel i u¿ytkowanie

Od wielu lat utrzymuje siê równowaga miêdzy powierzchni¹ lasów prywatnych i pañ-
stwowych. W kategorii lasów prywatnych wzrasta udzia³ w³asnoœci instytucjonalnej,
a zmniejsza siê udzia³ powierzchni lasów nale¿¹cych tylko do jednego w³aœciciela.

Roczne pozyskanie drewna utrzymuje siê na poziomie ok. 2 mln m3. Jedynie w roku
2000 wzros³o do ponad 3,5 mln m3 (rys. 7). Wzrost ten by³ wynikiem pozyskania drewna po-
walonego przez wichurê w grudniu 1999 r. Kolejne zniszczenie powierzchni leœnych przez
wichury wyst¹pi³o w styczniu 2005 r. Pozyskanie 2 mln m3 drewna rocznie jest znacznie ni¿-
sze ni¿ przyrost roczny, który w latach 1990–1999 oszacowano na 4,5 mln m3, a w latach
2000–2009 – 5,2 mln m3.

Od lat stale roœnie zapas drzewostanów. W roku 1990 zapas ogó³em wynosi³ 65 mln m3

(146 m3/ha), a obecnie 78 mln m3, w tym 37% stanowi¹ gatunki liœciaste, 63% gatunki igla-
ste. Œrednia zasobnoœæ wynosi obecnie 160 m3/ha. Nieca³y przyrost drewna jest pozyski-
wany. Lasy maj¹ ró¿n¹ strukturê wieku i du¿a czêœæ przyrostu przypada na drzewostany
m³odszych klas wieku. Ponadto, w niektórych lasach obowi¹zuj¹ ograniczenia dotycz¹ce
pozyskania. 

Sektor leœny musi obecnie uporaæ siê z ekonomicznymi trudnoœciami, obserwuje siê bo-
wiem spadek cen drewna (rys. 8).

W tej sytuacji produkcja drewna traci na znaczeniu (rys. 9). Bardziej dochodowa staje
siê np. produkcja choinek, elementów dekoracyjnych, bardziej dochodowe s¹ przychody
dodatkowe – g³ównie s¹ to op³aty z pozwoleñ na polowania i z wynajmu domów (leœniczó-
wek).

Rocznie pozyskuje siê 2 mln m3 drewna, natomiast zu¿ycie wynosi oko³o 8 mln m3. Da-
nia jest zatem jednym z wiêkszych importerów produktów drzewnych. Zu¿ycie drewna, pro-
dukcja przemys³owa i handel traktowane s¹ jako ca³oœæ. Chocia¿ przerób drewna jest sto-
sunkowo niedu¿y, to jego znaczenie dla gospodarki jest istotne. Czêœæ drewna jest prze-
znaczona na eksport (tab. 1).

61

Dania Frans Richard Bach

Rys. 7. Pozyskanie drewna w latach 1994–2003 (Ÿród³o: Statistics Denmark)



Mimo ¿e import drewna w ujêciu mi¹¿szoœciowym przewy¿sza eksport, to relacje w ujê-
ciu wartoœci s¹ odwrotne. Wartoœæ eksportu wyraŸnie przewy¿sza wartoœæ importu (rys. 10).
Na tak¹ sytuacjê ma wp³yw du¿y udzia³ w eksporcie drewna przetworzonego, co wskazuje
zarazem na znaczenie duñskiego przemys³u drzewnego.

Dochody przemys³u drzewnego wynosz¹ obecnie 35 miliardów DKK (rys. 11).
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Rys. 8. Ceny drewna podstawowych gatunków w latach 1994–2004: w DKK = korona duñska za m3;
do 2002 r. – ceny realne; 2003 i 2004 – prognoza (Ÿród³o: Danish Forest Association and Forest &
Landscape, Denmark)

Rys. 9. �ród³a dochodu w prywatnym sektorze leœnym (Ÿród³o: Danish Forest Association)

Tabela 1. Import i eksport drewna. Œrednie wartoœci w latach 1994–2003 (z wy³¹czeniem drewna
opa³owego) w tys. m3

Rodzaj drewna
Tarcica Drewno okr¹g³e

Eksport roczny Import roczny Eksport roczny Import roczny 

Gatunki iglaste 250 3200 180 200

Gatunki liœciaste 30 430 430 380

�ród³o: FAOSTAT.



4. Spo³eczno-ekonomiczne znaczenie lasów

Udzia³ sektora leœnego w krajowym produkcie brutto wynosi zaledwie 1‰. Zatrudnienie
znajduje w nim oko³o 4000 osób, co stanowi mniej ni¿ 0,2% si³y roboczej.

Mimo ¿e sam sektor leœny ma ograniczony wk³ad w gospodarkê, powi¹zane s¹ z nim
ga³êzie, w których zatrudnienie znajduje znacznie wiêcej ludzi i których wk³ad w rozwój go-
spodarczy kraju jest równie¿ znacznie wiêkszy. 
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Rys. 10. Wartoœæ importu i eksportu w latach 1994–2004 drewna surowego i przetworzonego: DKK =
korona duñska (Ÿród³o: Statistics Denmark)

Rys. 11. Dochody przemys³u drzewnego w latach 1993–2001, wg cen z 2002 r. (Ÿród³o: Forest & Land-
scape, Denmark)



W Danii podstawowa spo³eczna funkcja lasów wynika z ich otwarcia dla ludnoœci, g³ów-
nie w celach rekreacyjnych. Rocznie odnotowuje siê oko³o 75 milionów wizyt, co sprawia,
¿e lasy s¹ najwa¿niejszym i atrakcyjnym miejscem odpoczynku. 

Chocia¿ lasy zajmuj¹ tylko 11% powierzchni kraju, to s¹ wa¿nym elementem krajobra-
zu. Badania pokazuj¹, ¿e ludzie chêtnie kupuj¹ domy, nawet za wy¿sz¹ cenê, jeœli po³o¿o-
ne s¹ blisko lasu. 

Wielu w³aœcicieli utrzymuje las nie tylko ze wzglêdów ekonomicznych, ale tak¿e w celach
rekreacyjnych. Z badañ ankietowych przeprowadzonych wœród prywatnych w³aœcicieli leœ-
nych wyraŸnie wynika, ¿e im wiêkszy obszar lasu, tym jego znaczenie gospodarcze te¿ jest
wiêksze (rys. 12). 

5. Polityka leœna

Narodowy Program Leœny 2002

Od lat 80. ubieg³ego wieku polityka leœna Danii zwi¹zana by³a z ogóln¹ polityk¹ kraju.
Obecna strategia jest sformu³owana w Narodowym Programie Leœnym z 2002 r. Powsta³ on
w wyniku konsultacji i dyskusji z udzia³em w³aœcicieli i organizacji leœnych oraz przedstawi-
cieli spo³ecznoœci lokalnych. W programie realizowane s¹ liczne, wskazane ni¿ej cele, w kil-
ku podstawowych obszarach:
q przyroda i œrodowisko: d³ugoterminowe przekszta³canie gospodarki leœnej, prowadzo-

nej na zasadach zbli¿onych do naturalnych i zapewnienie wysokiej bioró¿norodnoœci do
roku 2040 na 10% pañstwowej powierzchni leœnej;

q gospodarka: prowadzenie zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego w sektorze leœ-
nym;
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Rys. 12. Wyniki ankiet przeprowadzonych wœród w³aœcicieli lasów na temat postrzegania siebie
w strukturze zatrudnienia (Ÿród³o: Forest & Landscape, Denmark)



q aspekt spo³eczny: utrzymywanie i kszta³towanie lasów jako dobra publicznego dziêki
umo¿liwianiu wypoczynku i edukacji w lasach;

q zalesianie: lasy powinny zajmowaæ 20–25% powierzchni kraju, z przynajmniej jednym
gatunkiem dorastaj¹cym do wieku 80–100 lat. Do sukcesu powinno przyczyniæ siê po-
szerzanie obszaru naturalnych zbiorowisk;

q wiedza: szerszy dostêp do aktualnej wiedzy jako baza dla polityki leœnej, kszta³towanej
poprzez edukacjê, wzrost œwiadomoœci i upowszechnianie informacji;

q zadania na arenie miêdzynarodowej: promowanie zrównowa¿onej gospodarki leœnej
na globalnym i regionalnym poziomie.
W ramach Narodowego Programu Leœnego realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce zadania:

przystosowanie ustawodawstwa, dialog spo³eczny, badania i rozwój, podnoszenie œwiado-
moœci, upowszechnianie informacji i kszta³cenie, wspó³praca miêdzynarodowa. 

Gospodarka w zgodzie z natur¹

Zasada prowadzenia gospodarki leœnej zbli¿onej do naturalnej zajmuje pozycjê central-
n¹ w programie leœnym. Nie jest jednak identyczna z pojêciem zrównowa¿onej gospodarki
leœnej, ale jest z ni¹ blisko zwi¹zana. Gospodarka zbli¿ona do naturalnej ma wê¿szy zakres
i odnosi siê jedynie do dzia³añ prowadzonych obecnie. Jeœli tego typu koncepcja uzupe³-
niona jest licznymi aspektami natury ekologicznej, ekonomicznej czy spo³ecznej, wtedy jest
definiowana w szerszym ujêciu – jako zrównowa¿ona gospodarka leœna. 

W gospodarce zbli¿onej do naturalnej priorytetem jest wzrost iloœci surowca dla przemy-
s³u dziêki selekcji gatunków przystosowanych lub ³atwo przystosowuj¹cych siê do lokalnych
warunków. Przewiduje siê wykorzystanie w maksymalnym stopniu procesów naturalnych,
zachodz¹cych w ekosystemie leœnym, naturalnych odnowieñ. W ten sposób kszta³towany
bêdzie klimat lasu, poprawione kondycja gleby i zasoby genetyczne oraz zwiêkszona pro-
dukcyjnoœæ. Gospodarka leœna prowadzona zgodnie z takimi zasadami ma na celu wzbo-
gacenie sk³adu gatunkowego, zró¿nicowanie struktury wiekowej drzewostanów, ogranicze-
nie pestycydów i innych œrodków ochrony roœlin. Las bêdzie bardziej trwa³y i odporniejszy
na zmiany klimatu, bardziej zró¿nicowany biologicznie. Wiêkszy bêdzie jego wk³ad w ochro-
nê œrodowiska.

Model lasu zbli¿ony do lasu naturalnego ma tak¿e pe³niæ wyraŸnie okreœlone cele gospo-
darcze. Jednak do dzisiaj Dania ma ma³e doœwiadczenie w zakresie dodatnich i ujemnych
skutków wprowadzania takiego modelu lasów, a zatem potrzebne s¹ tutaj dalsze badania.

W lasach pañstwowych przyjêto ostatnio plan wprowadzania gospodarki leœnej zbli¿o-
nej do naturalnej. Bêdzie to d³ugotrwa³y proces, szacuje siê, ¿e obejmie okres jednego po-
kolenia drzewostanu (80–100 lat).

Wszystkie plany dotycz¹ce prowadzenia gospodarki w lasach obliguj¹ do przejœcia go-
spodarki leœnej na model zbli¿ony do natury. Przewiduje siê, ¿e tego typu dzia³ania stan¹
siê w Danii jeszcze bardziej popularne w nadchodz¹cych latach. Ostatnio w lasach pañ-
stwowych podjêto decyzjê o rozpoczêciu dzia³añ legislacyjnych dotycz¹cych tego aspektu.

Koncepcja prowadzenia gospodarki w zgodzie z natur¹ zosta³a oparta na porozumieniu
szerokiej rzeszy w³aœcicieli i organizacji sektora leœnego. Podjête postanowienia nawi¹zuj¹
do paneuropejskich kryteriów i wskaŸników zrównowa¿onej gospodarki leœnej. 
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Postanowienia te odnosz¹ siê do: 
q selekcji gatunków, szczególnie gatunków rodzimych; 
q hodowli drzew w starszych klasach wieku w sposób indywidualny; 
q utrzymywania produkcyjnoœci, stabilnoœci i potencja³u, umo¿liwiaj¹cych odnowienie la-

su przez unikanie interwencji, które mog³yby wp³yn¹æ negatywnie na zmianê klimatu,
gleby i ró¿norodnoœæ biologiczn¹ lasu; 

q wykorzystania procesu naturalnego odnowienia i naturalnego ró¿nicowania drzewosta-
nów w gospodarce leœnej; 

q zwiêkszania ró¿norodnoœci gatunków drzew w ró¿nych klasach wieku.

6. Ochrona œrodowiska leœnego

Wiele planów ochrony w lasach wprowadzono w ¿ycie dziêki uzgodnieniom z w³aœcicie-
lami. Przyjêto ró¿ne sposoby ochrony œrodowiska leœnego, od gospodarki prowadzonej na
œciœle okreœlonych zasadach do rezerwatu œcis³ego (bez ingerencji cz³owieka). Tak¹ ochro-
n¹ objête jest 17 000–18 000 ha. W przysz³oœci planuje siê powiêkszenie chronionych ob-
szarów leœnych. 

Du¿ym wyzwaniem jest realizacja programu UE Natura 2000. Sporz¹dzanie map lasów
zgodnie z tym programem rozpoczêto w maju 2005 r. Przewiduje siê, ¿e z 50 000–70 000 ha
objêtych programem Natura 2000, 14 000 ha znajdzie siê pod szczególn¹ ochron¹, nato-
miast 9000 ha przejdzie prawdopodobnie w rêce w³aœcicieli prywatnych. Inne obszary leœ-
ne, które s¹ szczególnie cenne przyrodniczo, równie¿ zostan¹ objête ochron¹, ale na in-
nych zasadach ni¿ Natura 2000.

Lasy maj¹, oprócz roli ekologicznej czy ochrony ró¿norodnoœci biologicznej, znaczenie
dla ochrony rezerwuarów wody gruntowej i dla wi¹zania wêgla. Programy zalesieniowe pro-
wadzone s¹ w zgodzie z podpisanym przez Daniê Protoko³em z Kioto.

Ustawodawstwo

Krokiem milowym we wdra¿aniu Pañstwowego Programu Leœnego by³a nowa ustawa
leœna, któr¹ przyjêto przed 1 paŸdziernika 2004 r. Celem tej ustawy jest uproszczenie zasad
i regulacji w leœnictwie, promocja modelu leœnictwa zgodnego z natur¹. Poprzednie ustawo-
dawstwo wymaga³o od leœników i w³aœcicieli prywatnych surowego przestrzegania zasad
prowadzenia gospodarki leœnej, hodowli itd. Obecnie maj¹ oni wiêksz¹ swobodê w prowa-
dzeniu prac, ale w „zgodzie z natur¹”. 

Nowa ustawa leœna zawiera tak¿e szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce wdra¿ania progra-
mu Natura 2000 i ochrony innych, uznawanych za cenne przyrodniczo obszarów. 

Powszechne udostêpnienie lasów w celach rekreacyjnych dla ludnoœci nie jest uregulo-
wane w ustawie leœnej, tym aspektem zajmuje siê ustawa o ochronie przyrody. Lasy o ob-
szarze wiêkszym ni¿ 5 ha s¹ otwarte dla ludnoœci, jednak swobodny wstêp do lasów pry-
watnych jest mo¿liwy tylko w ci¹gu dnia i tylko w obrêbie œcie¿ek i dróg. Takie ograniczenia
nie wystêpuj¹ w lasach pañstwowych. 
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Finansowanie 

Programy dotycz¹ce realizacji zalesieñ i ochrony przyrody s¹ kosztowne. Fundusze po-
trzebne s¹ na zajêcia edukacyjne, rekompensaty dla w³aœcicieli, dotacje dla leœników, pra-
ce zalesieniowe i hodowlane, planowanie itd. Na wymienione cele przeznaczono w 2005 r.
oko³o 100 mln DKK. Kwota ta wzroœnie do 150 mln DKK w 2006 r. W finansowaniu bierze
udzia³ równie¿ Program Zagospodarowania U¿ytków Rolnych UE. 

7. Instytucje

G³ównymi instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzanie ustawodawstwa leœnego,
administrowanie dotacjami itd. s¹ Lasy Danii i Biuro Przyrody. S¹ one czêœci¹ Ministerstwa
Œrodowiska i odpowiadaj¹ tak¿e za kszta³towanie polityki leœnej na poziomie miêdzynaro-
dowym i regionalnym. 

Lasy Danii s¹ ponadto odpowiedzialne za gospodarowanie na 192 000 ha ziemi pañ-
stwowej, z czego 109 000 ha stanowi¹ lasy.

Centrala instytucji znajduje siê w Kopenhadze i zatrudnia 230 pracowników, w ca³ym
kraju jest 20 okrêgów leœnych, z czego 6 to jednoczeœnie centra regionalne. Zatrudnienie
znajduje tam oko³o 800 pracowników, z czego 500–600 to leœnicy. 

Zadania tej instytucji nie koncentruj¹ siê wy³¹cznie na leœnictwie. Jest odpowiedzialna za
ochronê przyrody, planowanie przestrzenne, stosowanie w rolnictwie organizmów modyfi-
kowanych genetycznie, czystoœæ wody, kszta³towanie krajobrazu, rekreacjê, polowania itd. 

W 2004 r. obroty Lasów Danii wynosi³y 840 milionów DKK, przy czym 550 milionów po-
chodzi³o z przychodów z leœnictwa, a pozosta³e 290 milionów – z funduszy rz¹dowych. 

W³aœciciele lasów prywatnych s¹ zorganizowani w Duñskim Zwi¹zku Leœnym. Mniejsze
gospodarstwa leœne stowarzyszone s¹ w Duñskim Leœnictwie Zagrodowym, które równie¿
zajmuje siê doradztwem w zakresie gospodarki leœnej, hodowli itd. Podobne us³ugi prowa-
dz¹ inne organizacje tego typu. Wymienione organizacje bior¹ udzia³ w handlu i badaniu
rynku. Inne reprezentuj¹ przemys³ drzewny, handel detaliczny i hurtowy itd.

W Danii dzia³a aktywnie, wp³ywaj¹c na politykê leœn¹, wiele tzw. zielonych organizacji,
m.in.: WWF-Denmark, Danish Society for Nature Conservation, Nepenthes, DOF (Birdlife
partner) i Greenpeace.

Inni u¿ytkownicy lasów, g³ównie wypoczywaj¹cy w lasach, s¹ reprezentowani przez Duñ-
sk¹ Radê do Spraw Rekreacji, która jest tak¿e wa¿n¹ organizacj¹ reprezentuj¹c¹ udzia³ow-
ców leœnych. 

8. Badania i edukacja

W minionych 15 latach duñskie instytucje zajmuj¹ce siê badaniami w leœnictwie zosta³y
po³¹czone i w 2004 r. powo³ano do ¿ycia niezale¿ne centrum badawcze przy Królewskim
Uniwersytecie Weterynarii i Rolnictwa pod nazw¹ Lasy i Krajobrazy Danii. Powsta³e centrum
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prowadzi badania, æwiczenia, doradztwo w zakresie leœnictwa i kszta³towania krajobrazu.
Zatrudnia 300 pracowników i dysponuje bud¿etem oko³o 20 milionów euro. W ca³ej Danii
ma 7 filii. 

W zakresie leœnictwa i kszta³towania krajobrazu centrum prowadzi badania doœwiad-
czalne, zajêcia edukacyjne i æwiczenia, monitoring, doradztwo specjalistyczne, ekspertyzy,
porady œrodowiskowe. Jest równie¿ odpowiedzialne za monitoring w lasach pañstwowych
i opracowywanie danych statystycznych, rozwija i utrzymuje Arboretum w Hørsholm i Char-
lottenlund, prowadzi tak¿e d³ugoterminowe doœwiadczenia leœne. 

Lasy i Krajobrazy Danii wraz z Królewskim Uniwersytetem Weterynarii i Rolnictwa kszta³-
c¹ pracowników leœnych, in¿ynierów leœników i in¿ynierów architektów krajobrazu oraz leœ-
ników z tytu³em licencjackim, magistra i doktora nauk leœnych. Zajmuj¹ siê inwentaryzacj¹
w lasach pañstwowych, opart¹ na sta³ych powierzchniach próbnych. Poprzednie inwenta-
ryzacje prowadzono co 10 lat na podstawie kwestionariuszy wype³nianych przez w³aœcicie-
li leœnych. Ostatni¹ inwentaryzacjê przeprowadzono w 2000 r. We wspó³pracy z Pañstwo-
wym Instytutem Badawczym Œrodowiska opracowywana jest metodologia monitoringu
i ochrony leœnej ró¿norodnoœci biologicznej.

W przysz³oœci badania powi¹zane z leœnictwem bêd¹ siê skupiaæ w szczególnoœci na: 
q ekonomii i socjologii œrodowiskowej; 
q œrodowisku i zdrowiu, w tym rekreacji;
q racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych, w tym rozwoju gospodarki leœnej do

poziomu zbli¿onego do natury;
q œrodowisku i technologiach energetycznych;
q skutkach zmian klimatu.

W badaniach naukowych i edukacji bierze udzia³ kilka innych instytutów i uniwersytetów.
W uniwersytetach prowadzi siê studia licencjackie, magisterskie i doktorskie w zakresie
nauk przyrodniczych. W ramach kilku innych programów odbywa siê informowanie i pod-
noszenie ogólnej wiedzy z zakresu leœnictwa. Programy te kierowane s¹ do szerokiej spo-
³ecznoœci, nauczycieli i uczniów szkó³ podstawowych i wy¿szych. 

T³um. Dorota Hilszczañska
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1. Zasoby leœne

Lasy zajmuj¹ 2,27 mln ha, czyli ponad po³owê (51,9%) terytorium Estonii. Ze wzglêdu na
stosunkowo nisk¹ gêstoœæ zaludnienia (31,2 os./km2), na jednego mieszkañca przypada
1,68 ha powierzchni lasów i 335 m3 zasobów leœnych na pniu. WskaŸniki te przekraczaj¹
œredni¹ europejsk¹ i œwiatow¹, a tak¿e odpowiednie wskaŸniki dla poszczególnych krajów
europejskich. Powierzchnia leœna, która dostarcza surowca drzewnego, wynosi 2,11 mln ha
(ok. 93% ca³kowitej powierzchni leœnej). 

Ze wzglêdu na produkcyjnoœæ gleby, lasy Estonii dzieli siê, zgodnie z ustaw¹ o lasach,
na produkcyjne (z przyrostem rocznym co najmniej 1 m3/ha) i pozosta³e, tj. nieprodukcyjne
grunty leœne i zaroœla. Od d³u¿szego czasu prowadzi siê monitoring zmian powierzchni la-
sów i zasobów leœnych, g³ównie przez wykonywanie inwentaryzacji drzewostanowych, a od
1999 roku równie¿ ogólnokrajowych inwentaryzacji lasu, opartych na metodzie prób loso-
wych. Zastosowanie w tych drugich metod statystycznych pozwala na uzyskanie informacji
o zasobach leœnych w skali kraju w sposób efektywny i oszczêdny. 

W drugiej po³owie XX wieku powierzchnia gruntów leœnych regularnie i szybko siê po-
wiêksza³a: z 1,42 mln ha w 1958 r. do 2,27 mln ha w 2003 r. W latach 1960–1980 powierzch-
nia lasów zwiêkszy³a siê dziêki zalesieniu znacznych powierzchni nieu¿ytków porolnych
i odwodnieniu torfowisk (rys. 1). 

W ostatnich 60 latach powierzchnia i zasobnoœæ drzewostanów stale i szybko siê
zwiêksza³a. Powierzchnia lasów wzros³a 2,5-krotnie (z 0,9 mln ha w 1940 r. do 2,27 mln ha
w 2003 r.), a zasoby drzewne zwiêkszy³y siê 4-krotnie (odpowiednio ze 108 mln m3 do
451 mln m3). 
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G³ównymi gatunkami drzew wystêpuj¹cymi w Estonii s¹: sosna zwyczajna, œwierk po-
spolity i brzoza.

Zasoby drzewostanów sosnowych wynosz¹ 124 mln m3, brzozy (Betula pendula i Betu-
la pubescens) – 101 mln m3. Zapas drzewostanów olszy szarej i osiki jest równie¿ du¿y 
(np. olszy szarej 37 mln m3), ale z ekonomicznego punktu widzenia drzewostany te nie ma-
j¹ istotnego znaczenia. Popyt na drewno osiki i olszy szarej jest marginalny w porównaniu
z zasobami tych gatunków, dlatego drzewostany te nie s¹ szerzej eksploatowane. 

Œrednia zasobnoœæ drzewostanów wynosi 199 m3/ha. Najwiêksz¹ zasobnoœæ przeciêt-
n¹ maj¹ drzewostany osikowe (225 m3/ha), najmniejsz¹ – drzewostany brzozy (167 m3/ha). 

70

Estonia Paavo Kaimre

Rys. 1. Powierzchnia gruntów leœnych w wybranych latach (Ÿród³o: Centre of Forest Protection and
Silviculture)

Rys. 2. Udzia³ masowy poszczególnych gatunków drzew (Ÿród³o: Centre of Forest Protection and Sil-
viculture)



W lasach pañstwowych dominuj¹ drzewostany iglaste (62,1% ca³kowitej powierzchni
leœnej), powsta³e w wyniku sztucznego odnowienia. W lasach prywatnych drzewostany igla-
ste zajmuj¹ 46,6% powierzchni, natomiast najwiêkszy jest udzia³ drzewostanów brzozo-
wych, a tak¿e olszy szarej. 

2. Struktura w³asnoœciowa lasów

W 1991 roku, po odzyskaniu niepodleg³oœci, rozpocz¹³ siê proces reprywatyzacji i pry-
watyzacji lasów. Pod koniec 2003 roku w katastrze gruntów by³o zarejestrowanych 3,3 mln ha
gruntów (w tym 1,7 mln ha gruntów leœnych), a kolejny 1 mln ha (w tym 0,5 mln ha gruntów
leœnych) zostanie zarejestrowany w najbli¿szych latach. 

Lasami pañstwowymi zarz¹dza g³ównie Pañstwowe Centrum Gospodarki Leœnej
(841 tys. ha), koordynuj¹c gospodarkê leœn¹ w 66 nadleœnictwach. Robi¹ to równie¿ inne
instytucje pañstwowe (63 tys. ha), takie jak Uniwersytet Rolniczy, wy¿sze szko³y leœne i rol-
nicze oraz Ministerstwo Obrony. Œrednia powierzchnia nadleœnictwa wynosi 18 tys. ha,
z czego 13 tys. ha to grunty leœne (75%). 

Wiêkszoœæ lasów prywatnych, zajmuj¹cych ³¹cznie powierzchniê 802 600 ha (80%), na-
le¿y do osób indywidualnych, lecz udzia³ przedsiêbiorstw leœnych stale wzrasta. Liczba
w³aœcicieli lasów prywatnych jest du¿a (ok. 70 000). Dominuj¹ ma³e gospodarstwa leœne:
ok. 80% prywatnych gospodarstw leœnych ma powierzchniê mniejsz¹ ni¿ 20 ha, a œrednia
powierzchnia wynosi 11,8 ha. W³asnoœæ komunaln¹ stanowi zaledwie ok. 2004 ha – wg sta-
nu na koniec 2003 roku (rys. 3).
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Rys. 3. Struktura w³asnoœciowa gruntów leœnych (Ÿród³o: Centre of Forest Protection and Silviculture)



3. U¿ytkowanie lasów 

Roczny etat pozyskania drewna (w korze) na lata 2001–2010 wynosi 12,6 mln m3 (Es-
toñski Program Rozwoju Lasów do 2010 roku). W pierwszej po³owie XX wieku pozyskanie
roczne wynosi³o ok. 3 mln m3, a w 1992 roku, w okresie generalnej recesji gospodarczej,
spad³o do 2 mln m3. W latach nastêpnych, podczas gdy mi¹¿szoœæ drewna pozyskanego
w lasach pañstwowych pozosta³a stabilna (3,0–3,5 mln m3), gwa³townie wzros³o pozyska-
nie w lasach prywatnych (z 0,6 mln m3 w roku 1995 do 8,5 mln m3 w roku 2001). By³a to od-
powiedŸ na wzrost krajowego popytu na produkty drzewne na skutek postêpuj¹cej reformy
rolnej, restrukturyzacji i prywatyzacji przemys³u leœnego, a tak¿e reorientacji w handlu za-
granicznym. 

Intensywnoœæ ciêæ jest wy¿sza w lasach prywatnych (5,99 m3/ha w 2003 r.) ni¿ w lasach
pañstwowych (3,44 m3/ha). Œrednie pozyskanie w ostatnich kilku latach wynosi 11,5–12,7
mln m3, a szacowany roczny przyrost – 12,2 mln m3. Wielkoœci te s¹ zbli¿one, lecz nie
wszystkie gospodarstwa leœne stosuj¹ siê do zasady zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju.
Skutecznym narzêdziem prowadzenia gospodarki leœnej na zasadzie trwa³oœci u¿ytkowania
s¹ plany urz¹dzenia lasu, dlatego opracowywanie tych planów finansowane jest z bud¿etu
pañstwa. 

W latach dziewiêædziesi¹tych odnawianie powierzchni na zrêbach zupe³nych w lasach
prywatnych by³o prowadzone na doœæ umiarkowanym poziomie. Ten fakt zmusi³ administra-
cjê leœn¹ do szukania sposobów rozwi¹zania problemu. Z tego wzglêdu Ministerstwo Œro-
dowiska przygotowuje now¹ wersjê ustawy o lasach, maj¹c na celu promowanie zrówno-
wa¿onej gospodarki leœnej.

Lasy Estonii maj¹ zró¿nicowany charakter i oferuj¹ ró¿ne mo¿liwoœci ich wykorzystania.
Dziel¹ siê na trzy kategorie w zale¿noœci od g³ównej funkcji, jak¹ pe³ni¹:
q lasy chronione (134 600 ha, 5,9% gruntów leœnych), w których naturalne wartoœci i pro-

cesy zosta³y zachowane; 
q lasy ochronne (441 500 ha, 19,5% gruntów leœnych), chroni¹ce stan œrodowiska natu-

ralnego i lasów produkcyjnych;
q lasy produkcyjne, s³u¿¹ce osi¹gniêciu celów gospodarczych leœnictwa. W³aœciciel lasu

produkcyjnego powinien wybraæ sposób jego u¿ytkowania. W granicach lasów produk-
cyjnych s¹ biotopy, zajmuj¹ce ³¹cznie 9700 hektarów, w których prowadzi siê szczegól-
n¹ gospodarkê leœn¹. 
Ustawa o lasach gwarantuje wszystkim prawo do u¿ytkowania lasu. Zbieranie owoców,

grzybów czy zió³, badania i nauka, sport i rekreacja, myœlistwo oraz pozyskanie drewna to
kilka z mo¿liwoœci u¿ytkowania lasu. Myœlistwo jest jednym z tradycyjnych sposobów korzy-
stania z lasu (w Estonii jest 14 500 myœliwych), a turystyka myœliwska cieszy siê wielk¹ po-
pularnoœci¹ wœród zagranicznych goœci. Zbieranie owoców leœnych (czarnych jagód, ¿ura-
winy) i grzybów nie straci³o na znaczeniu nawet z punktu widzenia ekonomicznego. Jednak
z wielu jadalnych gatunków grzybów tylko pieprznik jadalny jest w handlu w wiêkszych iloœ-
ciach.

Sektor leœny – leœnictwo, przemys³ drzewny, papierniczy i meblarski – powi¹zany jest
z innymi sektorami gospodarki, takimi jak transport, turystyka, energetyka. W ostatnim dzie-
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siêcioleciu, po g³êbokiej recesji zwi¹zanej z przejœciem z gospodarki centralnie planowanej
na gospodarkê rynkow¹, stan przedsiêbiorstw leœnych systematycznie ulega poprawie.
W ostatnich kilku latach rozwój sektora leœnego ustabilizowa³ siê – udzia³ w PKB utrzymuje
siê na poziomie 6%. Szczególnie szybki rozwój nast¹pi³ w przemyœle drzewnym, dziêki in-
westycjom w przemyœle tartacznym i przerobie drewna Udzia³ tych dziedzin gospodarki
w PKB zwiêkszy³ siê z 0,9% w roku 1993 do 2,6% w roku 2003. Udzia³ leœnictwa wzrós³
w tym czasie z 1,2% do 1,7% PKB, przemys³u meblarskiego z 1,0% do 1,4%, nie by³ wiêc
tak dynamiczny. Przemys³ celulozowy i papierniczy nie odzyska³ pozycji z lat osiemdziesi¹-
tych (tylko 0,4% PKB). 

Ca³kowity udzia³ sektora leœnego w PKB pozostaje od trzech lat na sta³ym poziomie;
wzrost produkcji nie jest widoczny ze wzglêdu na gwa³towny rozwój innych sektorów
(szczególnie dotyczy to podzlecania produkcji urz¹dzeñ elektronicznych). Udzia³ przemys³u
leœnego w wartoœci dodanej przemys³u wytwórczego roœnie od 1993 roku, osi¹gaj¹c rekor-
dowy poziom 23%. Sektor leœny jest jednym z trzech g³ównych sektorów eksportowych
i w najwy¿szym stopniu przyczynia siê do równowa¿enia bilansu handlowego. 

Z perspektywy rozwoju spo³ecznego leœnictwo odgrywa szczególnie wa¿n¹ rolê, zapew-
niaj¹c miejsca pracy na terenach wiejskich. Oko³o 30 500 osób pracuje w przedsiêbior-
stwach sektora leœnego (5,1% ca³kowitej liczby zatrudnionych). Przez ostatnie 10 lat zatrud-
nienie w leœnictwie utrzymuje siê na tym samym poziomie – ok. 9000 pracowników, tzn.
1,4% wszystkich zatrudnionych. Najwiêkszy wzrost zatrudnienia odnotowano w przemyœle
drzewnym, zatrudnienie wzros³o tam trzykrotnie, z 7700 osób (1,1%) w roku 1993 do 22 000
osób (3,6%) w roku 2003. 
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Rys. 4 Udzia³ sektora leœnego w produkcie krajowym brutto (wg cen bie¿¹cych) w latach 1993–2003
(Ÿród³o: Statistical Office of Estonia)



Niezwykle gwa³towna transformacja ustrojowa spowodowa³a potrzebê zdefiniowania na
nowo priorytetów w zakresie leœnictwa. Te priorytety zosta³y przyjête przez parlament w 1997
roku poprzez zaakceptowanie Estoñskiej Polityki Leœnej. Koordynacj¹ jej wdra¿ania zaj¹³ siê
zespó³ z³o¿ony z ekspertów i reprezentantów grup interesów, który opracowa³ d³ugotermi-
nowy program rozwoju lasów do 2010 roku. Program ten zosta³ zatwierdzony przez parla-
ment pod koniec 2002 roku. 

Proces rozszerzenia Unii Europejskiej i wymagania cz³onkowskie znacznie wp³ynê³y i na-
dal bêd¹ wp³ywaæ na formu³owanie priorytetów w polityce leœnej. Zgodnie z dyrektyw¹ sie-
dliskow¹ UE, przeprowadzono wstêpn¹ selekcjê obszarów mog¹cych pe³niæ funkcjê
ochronn¹ dla gatunków oraz siedlisk. Zasady paneuropejskich konferencji leœnych zosta³y
wziête pod uwagê przy formu³owaniu d³ugoterminowych programów rozwoju.

4. Administracja leœna

Estoñska Polityka Leœna, przyjêta przez Riigikog (Parlament Estonii) w czerwcu 1997 ro-
ku, definiuje cele i funkcje pañstwowych instytucji leœnych. G³ównym zadaniem pañstwa jest
formu³owanie polityki leœnej, tworzenie i egzekwowanie prawa oraz zapewnienie niezbêdnej
infrastruktury i innych us³ug w skali kraju. Zarz¹dzanie lasami pañstwowymi równie¿ nale¿y
do obowi¹zku pañstwa. 

Leœnictwo w Estonii jest podporz¹dkowane Ministerstwu Œrodowiska. Struktury admini-
stracyjne zwi¹zane z leœnictwem, podleg³e Ministerstwu Œrodowiska, mo¿na podzieliæ na
dwie grupy. W sk³ad pierwszej wchodzi Departament Leœnictwa, 15 okrêgowych oddzia³ów
ds. œrodowiska, Centrum Ochrony i Hodowli Lasu oraz Inspekcja Œrodowiska. Instytucje te
pe³ni¹ funkcje regulacyjne i nadzorcze. Druga grupa sk³ada siê z Centrum Gospodarki Leœ-
nej oraz szkó³ki leœnej w Tartu i pe³ni g³ównie funkcje komercyjne. 

Departament Leœnictwa jest instytucj¹ formu³uj¹c¹ politykê i prawo leœne. Jego statuto-
wa rola polega na koordynowaniu polityki leœnej i ocenie jej efektywnoœci. Departament
zbiera i analizuje informacje zwi¹zane z leœnictwem. Jest odpowiedzialny za koordynacjê
d³ugoterminowych programów i strategii rozwoju leœnictwa. Zadania Departamentu Leœnic-
twa to: 
q koordynacja krajowych programów leœnych, przygotowanie przepisów dotycz¹cych

wprowadzania w ¿ycie koncepcji zrównowa¿onej i efektywnej gospodarki leœnej oraz ³¹-
czenia ochrony ró¿norodnoœci biologicznej z ochron¹ lasu;

q koordynacja us³ug obejmuj¹cych szkolenia i doradztwo dla w³aœcicieli prywatnych. 
Okrêgowe oddzia³y ds. œrodowiska s¹ odpowiedzialne za wdra¿anie polityki leœnej w re-

gionie. Do ich obowi¹zków nale¿y: 
q zbieranie danych dotycz¹cych zasobów naturalnych i wykonywanie sprawozdañ dla Mi-

nisterstwa Œrodowiska i w³adz regionalnych,
q przegl¹d i zatwierdzanie wniosków dotycz¹cych lasów, 
q wstêpne oceny stanu zdrowotnego lasów, 
q inwentaryzacja kluczowych siedlisk przeznaczonych do objêcia ochron¹ i sk³adanie Mi-

nisterstwu Œrodowiska projektów dotycz¹cych podpisywania umów o ochronie takich
siedlisk przez w³aœcicieli lasów, 
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q zarz¹dzanie lasami bêd¹cymi w trakcie prywatyzacji do momentu zakoñczenia procesu
prywatyzacji,

q ocena jakoœci odnowieñ i sk³adanie propozycji odnoœnie do prowadzenia odnowienia la-
su na koszt w³aœciciela. 
Centrum Ochrony i Hodowli Lasu jest instytucj¹ pañstwow¹, podlegaj¹c¹ Ministerstwu

Œrodowiska, uczestnicz¹c¹ w przygotowywaniu przepisów prawnych dotycz¹cych zrówno-
wa¿onej, wielofunkcyjnej gospodarki leœnej, ochrony lasów, gospodarki nasiennej, hodowli
leœnych gatunków drzew, gospodarki ³owieckiej oraz gospodarki w lasach ochronnych.
Centrum zbiera i opracowuje informacje dotycz¹ce wype³niania zobowi¹zañ miêdzynarodo-
wych w sprawie ochrony lasów oraz zrównowa¿onej gospodarki leœnej, ratyfikowanych
przez Republikê Estonii. Dzia³ania centrum dotycz¹ wszystkich estoñskich lasów, niezale¿-
nie od w³asnoœci czy kategorii ochronnoœci. 

Inspekcja Œrodowiska jest cia³em wykonawczym, zajmuj¹cym siê nadzorem i kontrol¹
zgodnoœci z prawodawstwem dotycz¹cym œrodowiska naturalnego. Ma równie¿ za zadanie
badaæ przypadki pogwa³cenia prawa leœnego. 

Centrum Gospodarki Leœnej zarz¹dza lasami pañstwowymi zarówno w zakresie produk-
cji drewna, jak i dzia³alnoœci rekreacyjnej. 

W najbli¿szych latach rola Ministerstwa Rolnictwa w zakresie wspierania prywatnych
w³aœcicieli lasów wzroœnie wskutek wdra¿ania programu rozwoju wsi w latach 2000–2006,
który stanowi podstawê programu SAPARD dla Estonii. Wdra¿aniem programu SAPARD
zajmuje siê Agencja ARIB – instytucja rz¹dowa, podporz¹dkowana Ministerstwu Rolnictwa. 

Ministerstwo Rolnictwa rozpoczê³o przygotowania nowego planu rozwoju wsi na lata
2004–2006 oraz uczestniczy w opracowywaniu jednolitego dokumentu programowego na
lata 2004–2006, który formu³uje zasady wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej. Proponowane dotacje dla leœnictwa dotycz¹ odnowienia terenów leœnych i pielêgno-
wania m³odników. Wysokoœæ dotacji w 2004 roku wynios³a ogó³em 24 mln EEK – koron
estoñskich (20 mln z funduszy UE, 4 mln z bud¿etu pañstwa), udzia³ pañstwa we wspó³fi-
nansowaniu bêdzie wynosi³ 50–80% ogó³u kosztów. 

5. Edukacja i badania

W Estonii edukacja leœna odbywa siê na dwóch poziomach: zawodowym i uniwersytec-
kim. Szko³a Leœna w Luua jest placówk¹ kszta³c¹c¹ na poziomie zawodowym, przygotowu-
je do zawodu technika leœnictwa, operatora forwardera, specjalistów ds. surowca drzewne-
go, handlu produktami drzewnymi i projektowania krajobrazu. W 2004 roku szko³ê w Luua
ukoñczy³o 41 uczniów. 

W Estoñskim Uniwersytecie Rolniczym studenci uzyskuj¹ stopieñ in¿yniera, magistra
i doktora nauk leœnych. Program studiów in¿ynierskich (licencjat) obejmuje gospodarkê
i technologie leœne, program studiów zarz¹dzania zasobami naturalnymi – dodatkowo wie-
le dziedzin pokrewnych, choæ lasy s¹ jednym z najwa¿niejszych zasobów naturalnych Es-
tonii. W 2002 roku programy studiów realizowane by³y zgodnie z systemem boloñskim, tzw.
3+2. W pierwszych trzech latach studenci uzyskuj¹ stopieñ in¿yniera, a nastêpnie mog¹
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kontynuowaæ naukê w ramach studiów magisterskich. Programy studiów leœnych zosta³y
uznane przez zagranicznych ekspertów w roku 1999, a program zarz¹dzania zasobami na-
turalnymi – w 2004 r. Wszystkie programy otrzyma³y pe³n¹ akredytacjê. 

W styczniu 2005 roku Instytut Badawczy Leœnictwa, Wydzia³ Leœny i Wydzia³ In¿ynierii
Rolnej po³¹czy³y siê i przekszta³ci³y w Instytut Leœnictwa i In¿ynierii Wiejskiej. Oznacza to, ¿e
badania i studia leœne organizacyjnie stanowi¹ ca³oœæ. Ogó³em oko³o 50 badaczy i nauczy-
cieli akademickich, zajmuj¹cych siê leœnictwem i naukami pokrewnymi, pracuje w Estoñ-
skim Uniwersytecie Rolniczym. Nazwy katedr odzwierciedlaj¹ g³ówne dziedziny edukacji
leœnej i badañ prowadzonych w instytucie. S¹ to: Katedra Biologii Leœnej, Katedra Ekofizjo-
logii, Katedra Hodowli Lasu, Katedra Urz¹dzania Lasu i Katedra Technologii Leœnej. 

Badania w Estonii s¹ finansowane z funduszy rz¹dowych w formie dotacji celowych. Ze-
spo³y badawcze wystêpuj¹ z wnioskiem o przyznanie dotacji (grantu), proponowane pro-
jekty s¹ oceniane przez ekspertów, którzy postuluj¹ przyznanie finansowania projektu.
Obecnie prowadzi siê 3 du¿e projekty dotycz¹ce leœnictwa (4-letnie), które s¹ finansowane
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: „Ekofizjologiczne podstawy tolerancji drzew na stres:
zale¿noœci strukturalno-funkcjonalne procesów lignifikacji i produkcji drewna”, „Trwa³a i zbli-
¿ona do natury gospodarka w lasach Estonii” oraz „Wp³yw czynników naturalnych i antro-
pogenicznych na dynamikê oraz ró¿norodnoœæ ekosystemów leœnych”. 

Estoñska Fundacja Naukowa przyznaje granty na krótkoterminowe projekty badawcze.
Granty te maj¹ na celu pokrycie kosztów prowadzenia doœwiadczeñ terenowych i laborato-
ryjnych, konferencji, podró¿y itp. G³ównymi partnerami badaczy w ramach dzia³alnoœci ba-
dawczo-rozwojowej s¹: Pañstwowe Centrum Gospodarki Leœnej, Estoñskie Prywatne Cen-
trum Leœnictwa, Estoñska Federacja Przedsiêbiorstw Leœnych oraz Ministerstwo Œrodowi-
ska i Ministerstwo Rolnictwa. 

Estoñski Uniwersytet Rolniczy jest cz³onkiem IUFRO i EFI, Instytut Leœnictwa i In¿ynierii
Wiejskiej wspó³pracuje z wieloma europejskimi instytucjami badawczymi i edukacyjnymi. 

�ród³a: 

Centre of Forest Protection and Silviculture, 2003. Criteria and Indicators of Sustainable forest Management
in Estonia. 58 p. 

Centre of Forest Protection and Silviculture, 2005. Aastaraamat Mets 2004. Yearbook Forest. 2004. 183 p.
Eesti Metsakorralduskeskus [Estonian Forest Survey Centre], 2001. Metsavarude hinnang statistilisel valik-

meetodil [The Assessment of Forest Resources by Statistical Method]. Tallinn.
Estonian Ministry of the Environment, 2002. Estonian Forestry Development Programme until 2010. 31 p.

T³um. Marta Miku³owska

76

Estonia Paavo Kaimre



1. Charakterystyka lasów 

Finlandia jest po³o¿ona w strefie umiarkowanej borów iglastych, charakteryzuj¹cej siê
krótkim okresem wegetacyjnym i ograniczon¹ liczb¹ gatunków drzewiastych, jednak dziêki
ciep³ym pr¹dom morskim warunki klimatyczne s¹ tu korzystniejsze ni¿ w innych miejscach
po³o¿onych na tej samej szerokoœci geograficznej. Porównywalne rejony w Kanadzie i Ro-
sji – tundra i tajga – maj¹ surowszy klimat i odmienn¹ szatê roœlinn¹ (rys. 1).

W Europie Finlandia jest krajem o najwiêkszej lesistoœci, lasy pokrywaj¹ ponad 3/4 po-
wierzchni kraju (23 mln ha). Ponadto obszary o powierzchni oko³o 3 mln ha to bezdrzewne
trzêsawiska oraz grunty skaliste i inne o bardzo ma³ym zadrzewieniu. W rezultacie do grun-
tów leœnych zalicza siê 86% powierzchni l¹dowej. Powierzchnia leœna przypadaj¹ca na jed-
nego mieszkañca wynosi 4,3 ha i jest to najwy¿szy wskaŸnik w Europie. 

Lasy stanowi¹ czêœæ fiñskiego dziedzictwa kulturowego, s¹ integraln¹ czêœci¹ fiñskiego
krajobrazu, miejscem rekreacji, œrodowiskiem ¿ycia wielu gatunków zwierz¹t, naturalnym,
odnawialnym Ÿród³em surowców dla gospodarki.

Liczba gatunków drzew wystêpuj¹cych w Finlandii jest ma³a. Przyczyn¹ tego jest obec-
noœæ wysokich pasm górskich, biegn¹cych ze wschodu na zachód Europy, uniemo¿liwiaj¹-
cych gatunkom roœlinnym powrót na pó³noc po zakoñczeniu ostatniego zlodowacenia. Je-
dynie cztery gatunki drzew iglastych i ponad 20 liœciastych wystêpuj¹ obecnie w warunkach
naturalnych w Finlandii.
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Finlandii (Suomi), 

powierzchnia 338,1 tys. km2, 

ludnoœæ 5,2 mln mieszkañców.
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Najbardziej istotne gospodarczo s¹: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), œwierk pospoli-
ty (Picea abies), brzoza brodawkowata (Betula pendula) i brzoza omszona (Betula pubes-
cens) (rys. 2). Inne wystêpuj¹ce naturalnie drzewa iglaste to ja³owiec (Juniperus communis)
i cis (Taxus baccata), a z drzew liœciastych osika (Populus tremula), olcha szara (Alnus inca-
na), olcha czarna (Alnus glutinosa), jarzêbina (Sorbus aucuparia), wierzba (Salix spp.), wi¹z
szypu³kowy (Ulmus leavis), wi¹z górski (Ulmus glabra), lipa drobnolistna (Tilia cordata), je-
sion wynios³y (Fraxinus excelsior), d¹b szypu³kowy (Quercus robur), czeremcha zwyczajna
(Prunus padus), klon pospolity (Acer platanoides) oraz dzika jab³oñ (Malus sylvestris). Buk
zwyczajny (Fagus sylvatica), który powszechnie wystêpuje w wielu czêœciach Europy, nie
roœnie w warunkach naturalnych w Finlandii.

Po³o¿enie Finlandii oraz istniej¹ca struktura w³asnoœci lasów sprawiaj¹, ¿e leœnictwo fiñ-
skie funkcjonuje w szczególnych warunkach. Terytorium Finlandii rozci¹ga siê na przestrze-
ni 1100 km w kierunku z pó³nocy na po³udnie, co powoduje, ¿e warunki wzrostu na pó³no-
cy i po³udniu znacznie siê ró¿ni¹. Sezon wegetacyjny na po³udniu Finlandii trwa 5 miesiêcy,
natomiast na pó³nocy tylko trzy. W konsekwencji roczny przyrost lasów na po³udniu jest trzy-
krotnie wiêkszy w porównaniu z czêœci¹ pó³nocn¹ (rys. 3). 

Pó³nocn¹ granicê zasiêgu drzew wyznacza pas o szerokoœci dziesi¹tków kilometrów,
obejmuj¹cy bardzo lesiste obszary po³o¿one przy jego krawêdzi po³udniowej i obszary po-
roœniête rzadkimi krzewami i kar³owatymi drzewami lub drzewami o wysokoœci poni¿ej
dwóch metrów przy jego krawêdzi pó³nocnej. Aby chroniæ drzewa przy granicach zasiêgu,
w 1922 roku uchwalono ustawê o ochronie lasu, uniemo¿liwiaj¹c¹ nierozwa¿ne u¿ytkowa-
nie lasu w tym regionie. 
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Rys. 1. Strefy roœlinnoœci w pó³nocnej Europie i Finlandii
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Rys. 2. Udzia³ mi¹¿szoœciowy i powierzchniowy dominuj¹cych gatunków drzewiastych w Finlandii
(Ÿród³o: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003)

Rys. 3. Przeciêtna zasobnoœæ lasów produkcyjnych i niskoprodukcyjnych (Ÿród³o: Finnish Statistical
Yearbook of Forestry 2003)

Region
Przeciêtna
zasobnoœæ 

Przyrost 
roczny 

m3/ha m3/ha

Po³udnie Finlandii 125 5,4

Pó³noc Finlandii 62 2,0



Leœnictwo fiñskie opiera siê na u¿ytkowaniu wy³¹cznie gatunków rodzimych. Jego zada-
niem jest zapewnienie produkcji surowca wysokiej jakoœci, przy równoczesnym zachowa-
niu ró¿norodnoœci biologicznej i warunków odpowiednich do realizacji innych funkcji lasu.
Struktura gatunkowa nadal przypomina strukturê lasów naturalnych. Lasy pierwotne mo¿na
znaleŸæ zaledwie w kilku miejscach w Laponii i wschodniej Finlandii. 

Od XIX wieku do pocz¹tków wieku XX fiñskie lasy u¿ytkowano na potrzeby produkcji
smo³y i przemys³u górniczego, a tak¿e zamieniano na grunty rolne, powszechnie stosuj¹c
wypalanie lasu. Od pocz¹tku XX wieku wzros³o zapotrzebowanie na drewno ze strony prze-
mys³u drzewnego. Jednak mimo intensywnego u¿ytkowania lasów, nie sprowadzano ob-
cych gatunków drzew. Wiêkszoœæ zalesieñ by³a wykonywana w sposób naturalny. Jedynie
ok. 30% stanowi³y zalesienia sztuczne (rys. 4). Obce gatunki drzew s¹ hodowane w Finlan-
dii wy³¹cznie w eksperymentalnej skali, do celów specjalnych. 

Gospodarka w lasach produkcyjnych polega na 2–3 nawrotach trzebie¿y do osi¹gniê-
cia wieku rêbnoœci. Przy planowaniu trzebie¿y brana jest pod uwagê ró¿norodnoœæ biolo-
giczna i przetrwanie ¿ywych organizmów. Dziêki stosowaniu trzebie¿y produkcjê mo¿na
zwiêkszyæ nawet o 50%. Fiñski lub szerzej – skandynawski model gospodarki leœnej ró¿ni
siê od stosowanego np. w Kanadzie i Rosji, gdzie lasy nie s¹ trzebione, a ca³y drzewostan
po osi¹gniêciu wieku rêbnoœci zostaje wyciêty przy u¿yciu ciê¿kich maszyn. Z powodu
znacznego udzia³u leœnictwa drobnej w³asnoœci i wysoko zaawansowanych technicznie ma-
szyn przeciêtna powierzchnia ciêæ w Finlandii wynosi zaledwie 1,2 hektara, co odpowiada
wielkoœci powierzchni ciêæ na przyk³ad w Niemczech, Austrii i Francji.

2. Gospodarka leœna 

Pozyskiwaniu drewna towarzyszy wyróbka sortymentów przy pniu. Czêœæ drewna cien-
kich drzew i ga³êzie s¹ u¿ytkowane jako paliwo w wypadku ciêæ w pobli¿u elektrociep³owni.
Metoda sortymentowa jest dobrze dostosowana do fiñskich warunków, poniewa¿ teren jest

80

Finlandia Jari Parviainen

Rys. 4. Metody ciêæ i odnowieñ w Finlandii (Ÿród³o: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2003)



p³aski i trzebie¿ powszechnie stosowana. W wiêkszoœci leœnych krajów strefy borealnej jest
natomiast stosowana metoda ca³ego drzewa.

Trwa³e i zrównowa¿one leœnictwo jest rozwijane systematycznie od koñca drugiej wojny
œwiatowej. Realizowano to przez planowanie leœne i narodowe programy leœne. Dzia³ania
rz¹du, ustawodawstwo oraz podjête akcje i wspó³praca prywatnych w³aœcicieli lasów wspie-
ra³y ten proces. W ostatnich 40 latach przyrost przekracza³ roczne ciêcia o 20–30% (rys. 5).
Obecnie zasobnoœæ fiñskich lasów jest wiêksza ni¿ w jakimkolwiek okresie niepodleg³oœci
Finlandii – przekracza 2000 mln m3. Przyrost roczny wynosi 81 mln m3. 

3. Ochrona lasu

W ostatnich dekadach na ochronê lasu i ró¿norodnoœci biologicznej zwracano uwagê
na równi z produkcj¹ drewna, dziêki czemu powierzchnia chronionych obszarów leœnych
wzros³a w ostatnich 30 latach prawie trzykrotnie. W 2002 roku 7,2% fiñskich lasów by³o ob-
jêtych œcis³¹ ochron¹, a w 12,3% zosta³o ograniczone u¿ytkowanie. Mimo ¿e jest to najwy¿-
szy poziom ochrony lasów wœród krajów Europy, w 2002 roku reprezentanci ró¿nych partii
zaproponowali program tzw. METSO w celu zwiêkszenia ochrony i ró¿norodnoœci biologicz-
nej w lasach prywatnych po³udniowej Finlandii.

Sieæ Natura 2000 obejmuje 1806 obszarów o ³¹cznej powierzchni 4,9 mln ha, z czego
powierzchnia l¹dowa stanowi 3,59 mln ha. Obszary dyrektywy siedliskowej zajmuj¹
4,77 mln ha (14% terytorium Finlandii), rezerwaty ptasie – 2,7 mln ha (453 obszary). Czasa-
mi obszary te nak³adaj¹ siê na siebie.
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Rys. 5. Przyrost i pozyskanie w Finlandii w latach 1950–2003 (Ÿród³o: Finnish Statistical Yearbook of
Forestry 2003)



Oko³o 95% powierzchni obszarów Natura 2000 jest ju¿ chronione jako rezerwaty przyro-
dy, rezerwaty dzikiej przyrody, adaptowane programy ochrony lub inne obszary chronione.
Nowe obszary Natura 2000 s¹ chronione na mocy ustaw: o ochronie przyrody, ustawy leœ-
nej, o rekreacji na wolnym powietrzu, o wydobywaniu kruszyw, ustawy wodnej i o ochronie
œrodowiska. 

Wiêkszoœæ fiñskich obszarów Natura 2000 jest zlokalizowana w regionie biogeograficz-
nym borealnym. W 2005 roku Unia Europejska zaaprobowa³a propozycjê dla regionu bore-
alnego. Obszary w regionie biogeograficznym alpejskim (w fiñskiej Laponii) zosta³y ju¿ za-
akceptowane w roku 2004. 

Ekologia krajobrazu w planowaniu leœnym jest skoncentrowana na ochronie zagro¿o-
nych gatunków leœnych.

Bezpieczne dla œrodowiska metody gospodarki s¹ stosowane równie¿ na poziomie kra-
jobrazu. Zgodnie z zasad¹ planowania krajobrazowego, wewn¹trz lasów produkcyjnych po-
winny zostaæ nietkniête ma³e, naturalne, ekologicznie wartoœciowe biotopy. Zajmuj¹ one
2–10% powierzchni leœnej. Wykaz siedlisk szczególnie wa¿nych dla leœnej ró¿norodnoœci
biologicznej jest okreœlony ustawowo. 

Z oko³o 34 000 gatunków fauny i flory wystêpuj¹cych w Finlandii, prawie po³owa ¿yje
w lasach. Spoœród nich oko³o 1500 gatunków, z czego 38% ¿yje w lasach, to gatunki zagro-
¿one wymarciem. 

Zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej jest wsparte przez dobrowoln¹ certyfikacjê go-
spodarki leœnej. Fiñski system certyfikacji (28 kryteriów), wprowadzony w ¿ycie w 2005 r.,
bazuje na regionalnej certyfikacji grupowej i przejmuje wiele z paneuropejskich wskaŸników
trwa³ego rozwoju lasów (MCPFE). Decyzjê o rozpoczêciu grupowej certyfikacji podjêto
z uwagi na du¿¹ liczbê ma³ych, prywatnych gospodarstw leœnych, poniewa¿ wprowadzenie
wymagañ ekologicznych jest realne tylko na wiêkszych obszarach – mog¹ byæ one osi¹-
gniête jedynie przez okreœlenie obszarów, które przecinaj¹ granice w³asnoœci gruntów.
W 1999 roku Fiñski System Certyfikacji Leœnej zosta³ uznany za czêœæ Paneuropejskiego
Systemu Certyfikacji Leœnej (PEFC). 

U¿ytkowanie lasu nie powoduje wiêkszych zagro¿eñ œrodowiskowych. Drzewa s¹ œcina-
ne zazwyczaj zim¹. Wzd³u¿ ma³ych zbiorników wodnych, potoków i Ÿróde³ s¹ pozostawia-
ne pasy ochronne, nie stosuje siê nawo¿enia w basenach wód gruntowych. 
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Tabela 1. Leœne obszary chronione w Finlandii

Kategoria ochronnoœci Powierzchnia leœna zalesiona 
i niezalesiona (tys. ha)

Udzia³ lasów niskoprodukcyjnych 
i powierzchni niezalesionej (%)

Lasy ca³kowicie chronione 3306 10,8

Lasy czêœciowo chronione 116 0,4

Lasy chronione,  ³¹cznie 3422 11,2

Lasy czêœciowo u¿ytkowane 1308 4,3

Razem 1730 15,5

�ród³o: Ministerstwo Rolnictwa i Leœnictwa 2002.



4. U¿ytkowanie lasu 

W Finlandii ka¿dy ma prawo swobodnego wejœcia do lasu. Prawo powszechnego do-
stêpu pozwala na poruszanie siê po terenie czyjejœ posiad³oœci pieszo, na nartach, na ro-
werze czy konno, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to ¿adnych zniszczeñ. Na przejazd po-
jazdem mechanicznym niezbêdne jest pozwolenie. Tak samo mo¿na rozbiæ obozowisko
i zbieraæ dziko rosn¹ce kwiaty, jagody i grzyby, natomiast na rozpalenie ogniska trzeba mieæ
pozwolenie w³aœciciela. 

Podstawowe leœne produkty niedrzewne, maj¹ce równie¿ pewne znaczenie gospodar-
cze, to zwierzyna, jagody, grzyby, porosty i ekoturystyka. Jednak lokalnie, dla prywatnych
osób, korzyœci osi¹gane z niedrzewnych produktów leœnych mog¹ byæ znaczne. Najwiêk-
sze przynosi pozyskanie zwierzyny (tab. 2). W skali kraju wartoœæ tych produktów i us³ug jest
bardzo ma³a w porównaniu z zyskami osi¹ganymi ze sprzeda¿y drewna, wynosi bowiem za-
ledwie ok. 2–3%.

Przemys³owe u¿ytkowanie lasu w Finlandii rozpoczê³o siê pod koniec XIX wieku. Produk-
ty przemys³u leœnego stanowi³y wówczas do 80% fiñskiego eksportu. Obecnie leœnictwo
i przemys³ leœny wytwarzaj¹ oko³o 8% produktu krajowego brutto, a eksport drewna stano-
wi oko³o 30% fiñskiego eksportu (rys. 6), w tym ponad po³owa przypada na wysokiej jakoœci
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Tabela 2. Iloœæ i wartoœæ produktów leœnych w 2002 roku

Produkt Iloœæ Wartoœæ (mln euro)

Drewno (sprzeda¿ i u¿ytek w³asny) 60 mln m3 1,800

Zrêbki drzewne (wartoœæ w miejscu wykorzystania) oko³o 1,3 mln m3 24

Dziko rosn¹ce jagody* 4800 t 5,5

Borówka brusznica
Borówka czernica
Malina moroszka

3300 t
1200 t
100 t

2,8
1,6
0,9

Dziko rosn¹ce grzyby* 220 t 0,7

Eksport porostów 319 t 1,5

Choinki (obliczona wartoœæ) oko³o 7

Miêso reniferów (dochód z uboju)** 2600 t 1,3

Zwierzyna ³owna (obliczona wartoœæ) oko³o 13 000 t 73

Miêso ³osi 11 126 t 57,1

Produkcja torfu*** 19 200 m3 oko³o 210

w tym: wykorzystanie energetyczne 17 000 m3

ogrodnictwo 2200 m3

* Dziko rosn¹ce jagody i grzyby przyniesione do punktów skupu oraz dochód z ich zbioru.
** Spêd reniferów w sezonie 2001–2002.

*** Dane dotycz¹ce produkcji torfu nie obejmuj¹ drobnych producentów (Suomen turvetuottajat ry). 
�ród³o: Gallup Food and Farm Facts Ltd 2002, Fiñski Instytut Badawczy Leœnictwa 2002, Centrum Rozwoju Leœnictwa Tapio 2002,
Ministerstwo Rolnictwa i Leœnictwa 2002, Stowarzyszenie Hodowców Reniferów 2002, Fiñski Instytut Badawczy £owiectwa i Ry-
bo³ówstwa 2002, Fiñski Rocznik Statystyczny 2002, Krajowy Urz¹d Celny 2002, Stowarzyszenie Fiñskiego Przemys³u Torfowego 2002.



papier drukarski, a oko³o 15% na materia³y tarte i p³yty. £¹cznie udzia³ dochodów brutto eks-
portu sektora leœno-drzewnego wynosi ok. 35%.

Najwiêkszym rynkiem zbytu dla fiñskiego przemys³u leœnego s¹ kraje Unii Europejskiej,
do których trafia oko³o 70% eksportu. G³ównie s¹ to Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Ho-
landia. Inne kraje europejskie przyjmuj¹ 9% eksportu, a reszta œwiata 20%.

5. Zatrudnienie 

Zatrudnienie w sektorze leœno-drzewnym wynosi ok. 140 tys. osób, czyli 6% ogó³u za-
trudnionych, mimo ¿e od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych liczba miejsc pracy w sektorze
leœnym uleg³a zmniejszeniu na skutek automatyzacji i po³¹czeñ przedsiêbiorstw leœnych. 

6. Prawne i organizacyjne formy firm leœnych

Struktura w³asnoœciowa lasów

Dwie trzecie powierzchni leœnej na g³ównych obszarach hodowli lasów w po³udniowej
i œrodkowej Finlandii jest w rêkach prywatnych. Na niektórych obszarach lasy prywatne zaj-
muj¹ do 80%. Poniewa¿ farmy s¹ czêsto w posiadaniu rodzin, szacuje siê, ¿e liczba indy-
widualnych w³aœcicieli lasu dosz³a do 900 000, co oznacza, ¿e jeden Fin na piêciu jest w³aœ-
cicielem lasu. W³aœnie dlatego w Finlandii jest u¿ywany termin „leœnictwo rodzinne”, ozna-
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Ryc. 6. Udzia³ sektora leœnego w produkcie krajowym brutto Finlandii (Ÿród³o: Finnish Statistical Year-
book of Forestry 2003)



czaj¹cy typ gospodarki leœnej, praktykowanej przez rodziny w swoich w³asnych lasach.
Struktura w³asnoœci leœnej oparta na prywatnej, niekomercyjnej w³asnoœci odpowiada tej,
która wystêpuje w wiêkszoœci krajów zachodnioeuropejskich.

Najwiêksze obszary leœne bêd¹ce w³asnoœci¹ pañstwa s¹ po³o¿one na pó³nocy Fin-
landii. 

Lasy prywatne

Najwiêkszy udzia³ rodzinnej w³asnoœci prywatnej pokazuje, ¿e Finowie s¹ silnie wroœniê-
ci w krajobraz wiejski, jednak obecnie tylko oko³o 70% w³aœcicieli mieszka na obszarach
o niskim zaludnieniu lub w wioskach, oko³o 10% w ma³ych miasteczkach, a 20% w du¿ych
miastach. Wzrasta udzia³ kobiet-w³aœcicieli lasów.

Z lasów prywatnych pochodzi oko³o 80–90% drewna zu¿ywanego przez przemys³
drzewny, ale du¿a liczba w³aœcicieli sprawia, ¿e prywatne gospodarstwa leœne s¹ stosunko-
wo ma³e, przeciêtna powierzchnia wynosi 26 hektarów. Indywidualna sprzeda¿ stosunkowo
niewielkiej iloœci drewna mo¿e byæ nieop³acalna z uwagi na wysokie koszty pozyskania
i transportu, tote¿ w³aœciciele lasów wspólnie rozwi¹zuj¹ takie problemy w ramach towa-
rzystw leœnych. Pierwsze stowarzyszenie w³aœcicieli lasów utworzono na pocz¹tku XX wie-
ku. Obecnie istnieje ich 155. Ich podstawowym zadaniem jest pomoc w³aœcicielom lasów
w rozwoju gospodarki leœnej, poprawie op³acalnoœci oraz doradztwo i szkolenia. Indywidu-
alni w³aœciciele lasów mog¹ uzyskaæ poradê dotycz¹c¹ na przyk³ad handlu drewnem i pla-
nowania. Cz³onkowie tych stowarzyszeñ p³ac¹ niewielkie roczne op³aty oraz ponosz¹ wszel-
kie wydatki zwi¹zane z us³ugami eksperckimi, z których korzystaj¹. 

7. Prawo leœne

Ochrona trwa³oœci gospodarki leœnej jest zagwarantowana ustawowo od 1886 roku. Je-
¿eli po wykonaniu ciêæ zalesianie nie zosta³o prawid³owo zrealizowane, dalsze u¿ytkowanie
lasu jest wstrzymane, a zalesienie mo¿e byæ dokonane zastêpczo na koszt w³aœciciela.
Z drugiej strony rz¹d daje finansow¹ pomoc, dotacje i po¿yczki w³aœcicielom lasów, stosu-
j¹cym w³aœciwe metody gospodarowania. 

Ostatnia reforma ustawodawstwa leœnego zosta³a wprowadzona w latach dziewiêædzie-
si¹tych XX wieku, w wyniku zmiany w operacyjnym otoczeniu leœnictwa, koniecznoœci
zmniejszenia kosztów leœnictwa i debaty publicznej dotycz¹cej trwa³ego i zrównowa¿onego
u¿ytkowania lasu. Reformy przeprowadzono zgodnie z leœnymi zasadami konferencji ONZ

Kategoria  w³asnoœci Udzia³ powierzchni leœnej (%)

Prywatna rodzinna 61

Prywatna instytucjonalna 9

Pañstwowa 25

Inna (koœcielna, samorz¹dowa) 5
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„Œrodowisko i rozwój” w Rio de Janeiro oraz ogólnymi zasadami konferencji ministerialnej
w Helsinkach nt. ochrony lasów w Europie. 

1 stycznia 1997 roku wesz³a w ¿ycie ustawa leœna (1094/1996), dotycz¹ca lasów wszyst-
kich w³asnoœci. Ustawa reguluje sprawê ciêæ i nak³ada na w³aœciciela obowi¹zek odnowie-
nia lasu po wykonaniu ciêæ rêbnych. Zawiera opis siedlisk szczególnie wa¿nych dla zacho-
wania ró¿norodnoœci biologicznej w ekosystemach leœnych. Na siedliskach naturalnych lub
zbli¿onych do naturalnych wszystkie wykonywane czynnoœci gospodarcze musz¹ byæ
skoncentrowane na ochronie ich naturalnych w³aœciwoœci. W celu zharmonizowania celów
produkcji drewna i wielofunkcyjnego u¿ytkowania lasów, ustawa zobowi¹zuje oœrodki leœ-
nictwa do opracowania na swoich terytoriach regionalnych programów leœnych. 

Znowelizowana ustawa o S³u¿bie Leœnej i Parkowej (1169/1993), która wesz³a w ¿ycie
1 stycznia 1994 roku, powo³a³a do ¿ycia S³u¿bê Leœn¹ i Parkow¹ jako spó³kê pañstwow¹.
W marcu 1996 roku wesz³a w ¿ycie ustawa o oœrodkach leœnych i Centrum Rozwoju Leœnic-
twa Tapio (1474/1995). Jej celem by³o wsparcie leœnictwa prywatnego oraz poprawa efek-
tywnoœci systemu jego funkcjonowania i zarz¹dzania. Ustawa o stowarzyszeniach gospo-
darki leœnej wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 1999 roku. Nowa ustawa koncentruje siê na wspiera-
niu wspó³pracy miêdzy w³aœcicielami lasów i s³u¿bami doradczymi w zakresie leœnictwa.
(Patrz organizacje leœne i œrodowiskowe.) 

Nowa ustawa o finansowaniu zrównowa¿onego leœnictwa (1094/1996), która wesz³a
w ¿ycie na pocz¹tku 1997 roku, zast¹pi³a wczeœniejsz¹ ustawê o poprawie lasu. Jej celem
jest wspieranie trwa³ej i zrównowa¿onej gospodarki leœnej. Na mocy tej ustawy prywatni
w³aœciciele lasów mog¹ otrzymaæ subsydia rz¹dowe i po¿yczki na dzia³alnoœæ zgodn¹ z ce-
lami okreœlonymi w ustawie leœnej, a tak¿e na kompensacjê szkód leœnych. 

Na pocz¹tku 1993 roku zmodyfikowano system podatkowy w wyniku uchwalenia usta-
wy o podatku dochodowym (1535/1992) i wprowadzenia rozporz¹dzenia o podatku leœnym
(1208/1991). Stary system podatków leœnych, oparty na produkcyjnoœci siedliska, zosta³ za-
st¹piony przez system oparty na dochodach netto ze sprzeda¿y drewna. W okresie przej-
œciowym (1993–2005) w³aœciciele lasów mogli zdecydowaæ, który system podatkowy chc¹
stosowaæ. W wypadku opodatkowania przychodów ze sprzeda¿y drewna, opodatkowana
jest ró¿nica netto miêdzy przychodami a wydatkami, tak jak jakikolwiek inny przychód kapi-
ta³owy. 

Oprócz podatku dochodowego, na dochód z lasu jest równie¿ na³o¿ony podatek od
wartoœci dodanej. Lasy, podobnie jak jakakolwiek inna nieruchomoœæ, podlegaj¹ podatko-
wi od nieruchomoœci i w wypadku ró¿nych form przeniesienia praw w³asnoœci, dziedzicze-
nia i darowizn mog¹ byæ na³o¿one podatki dochodowe i od wzbogacenia. 

1 lipca 1991 roku wesz³a w ¿ycie ustawa o zapobieganiu szkodom wyrz¹dzanym przez
owady leœne i grzyby (263/1991). Ogranicza ona sk³adowanie drewna iglastego w lasach
w porze letniej i okreœla procedury postêpowania. Koszty zwi¹zane z realizacj¹ tej ustawy
s¹ rekompensowane w³aœcicielom lasów z funduszy pañstwowych. 

Od 1980 roku obowi¹zuje ustawa o obrocie leœnym materia³em rozmno¿eniowym
(684/1979). 

Równolegle z ustaw¹ leœn¹ uchwalono ustawê o ochronie przyrody (1096/1996)
(1 stycznia 1997 roku). Ustawa ma na celu zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej, wspie-
ranie bezpiecznego u¿ytkowania naturalnych zasobów i œrodowiska naturalnego, promocjê
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w spo³eczeñstwie spraw przyrody, ochronê jego piêkna i wartoœci estetycznych oraz wspie-
ranie badañ naukowych. Ustawa w³¹cza do ustawodawstwa krajowego równie¿ uzgodnie-
nia miêdzynarodowe, mianowicie dyrektywê siedliskow¹ i ptasi¹ Unii Europejskiej, specjal-
ne postanowienia dotycz¹ce sieci Natura 2000. 

Odniesienia do leœnictwa zawiera ustawa z 2000 roku o u¿ytkowaniu gruntów i budow-
nictwie (132/1999). Na podstawie tej ustawy ma siê odbywaæ harmonizacja planów u¿ytko-
wania lasu z ogólnymi planami u¿ytkowania gruntów i terenów miejskich. 

Ustawa o ochronie œrodowiska (86/2000), która wesz³a w ¿ycie w marcu 2000 r., ³¹czy
w ramach jednego prawa przepisy, które by³y poprzednio rozproszone w ustawodawstwie
fiñskim i poprawia równie¿ spójnoœæ procedur uzyskiwania zezwoleñ. W nowej ustawie
przepisy istotne dla leœnictwa dotycz¹ zanieczyszczenia wód powierzchniowych i grunto-
wych, budowli wodnych, drena¿u i odprowadzania szkodliwych substancji do systemów
wodnych. 

Ustawa o ocenie oddzia³ywania na œrodowisko (468/1994) wesz³a w ¿ycie w 1994 roku;
zosta³a poprawiona w 1999 roku. Na mocy tej ustawy ocenê oddzia³ywania na œrodowisko
nale¿y wykonaæ dla wszystkich obszarów produkcji torfu o powierzchni powy¿ej 150 ha
i zwartych kompleksów leœnych, bagien i mokrade³ o powierzchni powy¿ej 200 ha, gdzie ro-
wy i drena¿ mog³yby trwale zmieniæ naturê takich obszarów, a tak¿e w wypadku trwa³ego
usuniêcia drzew czy wprowadzania gatunków egzotycznych.

8. Organizacje leœne i œrodowiskowe 

Najwy¿sz¹ w³adz¹ leœn¹ jest Ministerstwo Rolnictwa i Leœnictwa, którego zadaniem jest
tworzenie warunków dla trwa³ego i zró¿nicowanego u¿ytkowania odnawialnych zasobów
naturalnych oraz rozwoju gospodarki i dzia³alnoœci rekreacyjnej na obszarach wiejskich.

Obowi¹zki ministerstwa obejmuj¹ równie¿ tworzenie projektów ustawodawstwa leœnego
oraz nadzór i monitoring jego wdra¿ania. Pod nadzorem ministerstwa znajduj¹ siê S³u¿ba
Leœna i Parkowa, Fiñski Instytut Badawczy Leœnictwa (Metla), Centrum Rozwoju Leœnictwa
w Tapio, a tak¿e 13 regionalnych oœrodków leœnych (rys. 7).

Zadaniem Ministerstwa Œrodowiska jest promowanie trwa³ego i zrównowa¿onego roz-
woju i zapewnienie, ¿e zagadnieniom œrodowiskowym jest nadana w³aœciwa perspektywa
w spo³ecznoœci i wspó³pracy miêdzynarodowej, a tak¿e na wszystkich poziomach systemu
rz¹dzenia. Ministerstwo formu³uje politykê œrodowiskow¹, prowadzi strategiczne planowa-
nie i podejmuje decyzje we w³asnej strefie interesów. Odpowiada równie¿ za przygotowy-
wanie ustawodawstwa, sporz¹dzanie projektu w³asnego bud¿etu, a tak¿e zarz¹dzanie wy-
nikami i ustanawianie obowi¹zuj¹cych standardów. Fiñski Instytut Œrodowiska (SYKE) i re-
gionalne oœrodki œrodowiska przesz³y pod jurysdykcjê Ministerstwa Œrodowiska, które nad-
zoruje S³u¿bê Leœn¹ i Parkow¹ oraz Fiñski Instytut Badawczy Leœnictwa w zakresie spraw
zwi¹zanych z chronionymi obszarami leœnymi. 

Oœrodki leœne maj¹ charakter administracji leœnej, do ich zadañ nale¿y monitorowanie
zgodnoœci gospodarki leœnej z ustawodawstwem, promowanie trwa³ego, zrównowa¿onego
gospodarowania w lasach, ochrona ró¿norodnoœci i œrodowiska na terenach leœnych.
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Oœrodki te wspieraj¹ rozwój zatrudnienia w bran¿y leœnej, organizuj¹ szkolenia, doradztwo
i us³ugi informacyjne zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹, monitoruj¹ stan i rozwój zasobów lasów
w obrêbie ich jurysdykcji oraz sporz¹dzaj¹ regionalne programy leœne. 

Centrum Rozwoju Leœnictwa w Tapio jest organizacj¹ rozwojow¹ i eksperck¹, która przy-
gotowuje propozycje i inicjatywy w zakresie leœnictwa i œwiadczy us³ugi eksperckie dla sek-
tora gospodarki leœnej. Œwiadczy równie¿ us³ugi administracyjne dla oœrodków leœnych. 

Fiñski Instytut Œrodowiska (SYKE) jest organizacj¹ badawczo-rozwojow¹ w dziedzinie
œrodowiska, która promuje trwa³y i zrównowa¿ony rozwój, na przyk³ad przez prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych w zakresie leœnictwa, zw³aszcza ró¿norodnoœci biologicznej
w lasach i chronionych obszarach leœnych. Zadania trzynastu regionalnych oœrodków œro-
dowiska obejmuj¹ ochronê œrodowiska, u¿ytkowanie gruntów, nadzór robót budowlanych,
ochronê przyrody, zachowanie œrodowiska kulturowego oraz gospodarkê zasobami wody. 

S³u¿ba Leœna i Parkowa (Metsähallitus) jest przedsiêbiorstwem pañstwowym, zajmuj¹-
cym siê zarz¹dzaniem, u¿ytkowaniem oraz ochron¹ wód i gruntów pañstwowych bêd¹cych
pod jego zarz¹dem (8,7 mln ha), zapewniaj¹c równoczeœnie ich trwa³oœæ i dochodowoœæ.
Œwiadczy us³ugi w zakresie u¿ytkowania, zarz¹dzania i ochrony naturalnych zasobów. Jej
zakres dzia³añ obejmuje zarz¹dzanie lasami i pozyskiwanie drewna, produkcjê nasion i sa-
dzonek drzew leœnych, ekoturystykê, konsultacje miêdzynarodowe, jak równie¿ handel,
dzier¿awê i zamianê gruntów. S³u¿ba Leœna i Parkowa dzia³a w ramach jurysdykcji Minister-
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Rys. 7. Struktura organizacyjna pañstwowej administracji leœnej w Finlandii



stwa Rolnictwa i Leœnictwa we wszystkich sprawach, z wyj¹tkiem ochrony przyrody. W tym
wypadku jest podporz¹dkowana Ministerstwu Œrodowiska.

W Finlandii istnieje 155 zrzeszeñ gospodarki leœnej, które s¹ zgrupowane w 13 regional-
nych zwi¹zkach w³aœcicieli lasu. Ka¿dy z nich obejmuje sw¹ dzia³alnoœci¹ obszar jednego
lub wiêcej okrêgów samorz¹dowych. Zrzeszenia te s¹ organizacjami spo³ecznymi finanso-
wanymi przez w³aœcicieli lasów. Celem zrzeszeñ gospodarki leœnej jest promocja op³acal-
noœci leœnictwa praktykowanego przez w³aœcicieli lasów, realizacja innych celów, stawia-
nych przez nich przed leœnictwem, a tak¿e wspieranie ekonomicznego, ekologicznego
i spo³ecznie akceptowanego modelu u¿ytkowania lasu i gospodarki leœnej. Zrzeszenia
œwiadcz¹ profesjonalne us³ugi w zakresie gospodarki leœnej, handlu drewnem i urz¹dzania
lasu. Cz³onkami zrzeszeñ s¹ w³aœciciele lasu, którzy wnosz¹ obowi¹zkowe op³aty; ich lasy
le¿¹ w jurysdykcji zrzeszenia. 

Zadaniem regionalnych zwi¹zków w³aœcicieli lasów jest dbanie o interesy lasów prywat-
nych oraz rozwój prywatnego leœnictwa i dzia³alnoœci zrzeszeñ gospodarki leœnej na swoim
terenie. Promuj¹ op³acalnoœæ gospodarki leœnej prowadzonej przez w³aœcicieli lasu. Zwi¹z-
ki dzia³aj¹ równie¿ jako poœrednicy miêdzy zrzeszeniami a Rad¹ Leœn¹ Centralnego Zwi¹z-
ku Producentów Rolnych i W³aœcicieli Lasu (MTK), który jest centraln¹ organizacj¹ prywat-
nych w³aœcicieli lasu. Rada dba o interesy prywatnych w³aœcicieli lasu i wspiera funkcjono-
wanie i op³acalnoœæ prywatnego leœnictwa, dostarczaj¹c informacji na temat rynku drzew-
nego i cen. 

9. Badania leœne i szkolnictwo 

Badania leœne 

Badaniami leœnymi w Finlandii zajmuje siê obecnie oko³o 450 naukowców, z których po-
nad 300 pracuje w Fiñskim Instytucie Badawczym Leœnictwa (Metla). Instytut Badawczy
Leœnictwa, najwa¿niejsza organizacja badawcza w Finlandii, jest niezale¿n¹, nie obliczon¹
na zysk organizacj¹ pañstwow¹, bêd¹c¹ od 1917 roku pod nadzorem Ministerstwa Rolnic-
twa i Leœnictwa. Jego zadaniem jest wspieranie – przez badania – ekonomicznej, ekologicz-
nej i spo³ecznie akceptowanej gospodarki leœnej.

Dzia³alnoœæ naukowa instytutu jest zorganizowana wokó³ problemowych projektów ba-
dawczych, z których czêœæ jest zgrupowana w multidyscyplinarne programy badawcze.
W 2005 roku w Metli realizowano oko³o 100 projektów i 7 programów badawczych. Ostat-
nio w centrum uwagi w Finlandii, a tym samym badañ Metli s¹:
q ogólnokrajowa inwentaryzacja lasów,
q urz¹dzanie lasu,
q ekologicznie i ekonomicznie trwa³e i zrównowa¿one leœnictwo na osuszonych torfowi-

skach,
q alternatywna gospodarka leœna,
q obieg i akumulacja wêgla,
q instrumenty polityczne s³u¿¹ce zachowaniu leœnej ró¿norodnoœci biologicznej w lasach,
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q mo¿liwoœci wykorzystania drewna okr¹g³ego i surowców drzewnych w powi¹zaniu z ryn-
kami produktów drzewnych.
G³ówny nacisk w badaniach jest po³o¿ony na tematykê ekologiczn¹ i dotycz¹c¹ gospo-

darki leœnej. Strategia badañ i najwa¿niejsze obszary badawcze Metli s¹ obecnie weryfiko-
wane. Nowa struktura organizacyjna z nowymi, kluczowymi obszarami badawczymi zosta³a
wdro¿ona na pocz¹tku 2006 roku. Wiadomo ju¿, ¿e nast¹pi odejœcie od badañ ekologicz-
nych w kierunku badañ spo³ecznych i ekonomicznych (rys. 8).

Fiñski Instytut Badawczy Leœnictwa ze swymi 9 jednostkami organizacyjnymi (rys. 9)
oraz dwoma regionalnymi stacjami badawczymi uniwersytetów w Helsinkach i Joensuu
tworzy sieæ z³o¿on¹ z 11 stacji, pokrywaj¹c¹ obszar ca³ego kraju. Ma ponadto lasy do-
œwiadczalne z ponad 23 000 powierzchniami próbnymi, o ³¹cznej powierzchni 90 000 ha.

Badania leœne s¹ równie¿ prowadzone na uniwersytetach w Helsinkach, Joensuu, Tur-
ku, Oulu, Kuopio i Jyväskylä, w Europejskim Instytucie Leœnym (EFI) w Joensuu, w Kesku-
slaboratorio Oy Centrallaboratorium Ab (KCL – Instytut Badawczy Celulozowo-Papierniczy,
bêd¹cy w³asnoœci¹ przemys³u leœnego) w Espoo, Metsäteho (prywatna jednostka badaw-
cza, bêd¹ca w³asnoœci¹ fiñskich przedsiêbiorstw przemys³u leœnego) oraz przez S³u¿bê
Leœn¹ i Parkow¹, Fiñski Instytut Œrodowiska (SYKE) w Helsinkach, Fiñskie Centrum Badañ
Technicznych (VTT) w Espoo, Fiñski Instytut Badawczy £owiectwa i Rybo³ówstwa oraz Insty-
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Rys. 8. Udzia³ finansowy tematów badawczych w Fiñskim Instytucie Badawczym Leœnictwa w 2003 r.



tut Wydajnoœci Pracy (TTS). Przedsiêbiorstwa przemys³u leœnego prowadz¹ równie¿ w³asne
prace badawczo-rozwojowe.

Finlandia jest aktywnym uczestnikiem miêdzynarodowej wspó³pracy naukowej, zw³asz-
cza z s¹siaduj¹cymi krajami, ale tak¿e z innymi krajami europejskimi. Od chwili przyst¹pie-
nia Finlandii do Unii Europejskiej zwiêkszy³ siê udzia³ paneuropejskich projektów badaw-
czych. Co wiêcej, utworzenie Europejskiego Instytutu Leœnego w 1993 roku zwiêkszy³o miê-
dzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie badañ lasów w Finlandii. 

Badania leœne s¹ finansowane w wiêkszoœci przez pañstwo. Roczny bud¿et Fiñskiego
Instytutu Badawczego Leœnictwa wynosi oko³o 45 mln euro. Zewnêtrzne finansowanie sta-
nowi 10–30%; uczestnicz¹ w nim rz¹dowe instytucje, takie jak TEKES oraz ró¿ne minister-
stwa. Czêœæ finansowania badañ leœnych jest przeznaczona na programy badawcze Aka-
demii Fiñskiej lub na projekty badawcze indywidualnych naukowców. Badania prowadzone
przez uniwersytety s¹ finansowane g³ównie przez Akademiê Fiñsk¹. Inne cia³a finansuj¹ce
badania to ró¿ne towarzystwa i fundusze (Metsämiesten Säätiö, Suomen Luonnonvarojen
Tutkimussäätiö, Suomen Kulttuurirahasto), a tak¿e przedsiêbiorstwa komercyjne, przemys³
i Unia Europejska. 

Szkolnictwo leœne1

Szkolnictwo akademickie i zawodowe w Finlandii zosta³o zapocz¹tkowane w 1862 roku.
Na uniwersytetach jest to doktorat lub ekwiwalentne wykszta³cenie wy¿sze wy¿szego stop-
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Rys. 9. Struktura Fiñskiego Instytutu Badawczego Leœnictwa Metla 

1 Opracowa³ Markus Lier z Centrum Badawczego Fiñskiego Instytutu Badawczego Leœnictwa
w Joensuu.



nia, na politechnikach wykszta³cenie wy¿sze ni¿szego stopnia oraz wykszta³cenie zawodo-
we, a w kilku szko³ach i szko³ach policealnych – œrednie wy¿szego stopnia. 

Stopnie akademickie (doktorat, magisterium, licencjat2) w dziedzinie leœnictwa mo¿na
uzyskaæ na uniwersytetach w Helsinkach i w Joensuu. Wydzia³ Rolnictwa i Leœnictwa w Hel-
sinkach (za³o¿ony w 1962 roku) oferuje trzy kursy magisterskie, a Wydzia³ Leœnictwa w Jo-
ensuu (za³o¿ony w 1982 roku) cztery kursy magisterskie. Wyk³ady zwi¹zane z leœnictwem
i drzewnictwem s¹ ponadto prowadzone przez wydzia³y uniwersytetów w Turku, Jyväskylä
i Oulu jako czêœæ innych dyscyplin.

Studia uniwersyteckie obejmuj¹:
q przedmioty ogólne (jêzyki obce, matematykê, statystykê itp.);
q przedmioty podstawowe, œrednio zaawansowane i rozszerzone na g³ównym kierunku

studiów;
q przedmioty podstawowe (czasami równie¿ œrednio zaawansowane) na kierunku pomoc-

niczym;
q przedmioty nieobowi¹zkowe;
q jedn¹ lub dwie praktyki (przeciêtna d³ugoœæ praktyki wynosi trzy miesi¹ce). 

Studenci musz¹ zaliczyæ przedmioty ogólne i podstawowe oraz przedmioty wymagane
na poziomie œrednio zaawansowanym i rozszerzonym. Studenci uniwersytetów sami wybie-
raj¹ g³ówny kierunek studiów w ramach konkretnego kursu oraz przedmioty kierunkowe, za-
równo spoœród przedmiotów wyk³adanych na wydziale macierzystym, jak i na innych wy-
dzia³ach lub uniwersytetach. Studia magisterskie w dziedzinie leœnictwa trwaj¹ zazwyczaj
oko³o 4,5 roku. W 2002 roku rozpoczê³o studia 146 osób, a ukoñczy³o 88. W 2003 by³o
77 absolwentów, w 2004 – 97 (rys. 10).

Oko³o 72% absolwentów (dane z roku 2000) uniwersyteckich wydzia³ów leœnych pracu-
je w leœnictwie. W najbli¿szej przysz³oœci ten odsetek ulegnie zmniejszeniu (Opetusministe-
riö 2004; Metsänhoitajaliitto 2004 i 2005; Fiñski Instytut Badawczy Leœnictwa 2003; Uniwer-
sytet w Helsinkach 2004).

Dyplom in¿yniera leœnika mo¿na uzyskaæ na jednej z 8 politechnik, z których jedna ma jê-
zyk wyk³adowy szwedzki. Uzyskanie dyplomu zajmuje zwykle 4 lata. W 2002 roku studia roz-
poczê³y ³¹cznie 404 osoby, w 2003 r. zaczê³o je 259 osób. Absolwentów by³o w tym czasie
290 (w 2002 roku), wiêcej ni¿ w latach poprzednich (251 osób w 2001 r., 224 – w 2000 r.).

W 2002 roku 1644 osoby studiowa³y leœnictwo na politechnikach. W leœnictwie oko³o
7000 osób (2000 rok) pracowa³o z dyplomem politechniki (Opetusministeriö 2004).

Dyplomy leœnika i operatora maszyn leœnych mo¿na otrzymaæ w jednej z 27 szkó³ leœ-
nych, z których w dwóch jêzykiem wyk³adowym jest szwedzki. Podstawowe kwalifikacje,
których zdobycie zajmuje zazwyczaj 3 lata, pozwalaj¹ na pracê w charakterze robotnika leœ-
nego, operatora maszyn leœnych lub leœniczego. W 2003 roku naukê leœnictwa w szko³ach
zawodowych podjê³o tylko 465 osób, znacznie mniej ni¿ oferowano miejsc (745). W leœnic-
twie pracuje oko³o 8200 osób z dyplomem ukoñczenia szko³y zawodowej (Opetusministe-
riö 2004).
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2 Stopieñ poni¿ej magisterium, nadawany przez niektóre uczelnie europejskie (red.).



Osoby doros³e mog¹ uzyskaæ dyplom ukoñczenia kursów doskonalenia zawodowego.
Osoba maj¹ca wystarczaj¹ce doœwiadczenie lub studiuj¹ca samodzielnie mo¿e przyst¹piæ
do egzaminów i uzyskaæ dyplom bez uczestniczenia w jakimkolwiek kursie. Kursy s¹ zwy-
kle organizowane przy szko³ach zawodowych. Brak dok³adnej liczby uczestników i absol-
wentów tych kursów (Opetusministeriö 2004). 

�ród³a:

European Commission 2000. Eur 19550. Cost Action E4 – Forest Reserves Research Network. Luxembo-
urg. 377 p.
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Rys. 10. Liczba absolwentów szkó³ leœnych w latach 1992–2004 (Ÿród³o: Fiñski Instytut Badawczy Leœ-
nictwa 2003; Metsänhoitajaliitto 2004 i 2005)
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1. Charakterystyka lasów 

Powierzchnia Francji metropolitalnej1 wynosi 54 882 760 ha (IFN 2005), w tym lasy zaj-
muj¹ 15 061 650 ha (27,47%). Lesistoœæ poszczególnych departamentów jest bardzo ró¿-
na: od 4 do 62%.

95

Francja Jean-Marc Guehl i Anne Jambois (rozdzia³ prawo leœne)

Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Francuska 

(République Française), 

powierzchnia 551,5 tys. km2, 

ludnoœæ 59,5 mln mieszkañców.

Tabela 1. Powierzchnia Francji wg kategorii u¿ytkowania (dane z inwentaryzacji w latach 1991–2001)

Kategorie
u¿ytkowania

W³asnoœæ
pañstwowa (ha)

W³asnoœæ
samorz¹dowa (ha)

W³asnoœæ 
prywatna (ha) Razem

Lasy gospodarcze 1 441 474 2 314 582 10 481 410 14 237 466
Lasy pozosta³e 68 677 138 103 617 403 824 183
Wrzosowiska 114 332 135 928 2 232 643 2 482 903
Plantacje topolowe 1 995 5 356 205 244 212 595
Grunty rolne 31 618  25 518 30 466 637 30 523 773
Nieu¿ytki 129 726 101 843 5 722 444 5 954 013
Woda 2 304 3 921 641 601 647 827
£¹cznie 1 790 126 2 725 251 50 367 382 54 882 760

�ród³o: Inventaire Forestier National, 2005 r.

Jean-Marc Guehl – chef du département EFPA Ecologie des Forets, Prairies et Milieux Aquatiques,
INRA, 54280 Champenoux, France.

1 Metropolitalna czêœæ obejmuje tereny europejskie z Korsyk¹ w³¹cznie. Oprócz tego do Francji nale-
¿¹ terytoria zamorskie: Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika i Reunion. 



W sk³adzie gatunkowym lasów dominuj¹ gatunki liœciaste – w ujêciu masowym stano-
wi¹ one 63,8% ca³kowitego zapasu drzewostanów, w ujêciu powierzchniowym – 2/3 po-
wierzchni leœnej. Lasy liœciaste dominuj¹ na nizinach, jedynie na wrzosowiskach wystêpuje
sosna nadmorska. Bory iglaste zajmuj¹ tereny górskie i strefê œródziemnomorsk¹. Pod
wzglêdem zapasu udzia³ dêbów wynosi 34%, buka – 12%, sosny nadmorskiej, jod³y i œwier-
ka pospolitego – po 8%. 

Ca³kowity zapas drzewostanów francuskich wynosi oko³o 2,19 mld m3 grubizny w korze
i w ostatnich 10 latach zwiêkszy³ siê o 15% (w 1994 r. wynosi³ 1,85 mld m3 drewna). Zasob-
noœæ drzewostanów w tym samym okresie wzros³a ze 138 m3/ha do 156 m3/ha (tab. 2). 

Drzewostany we Francji maj¹ ró¿norodn¹ budowê. Blisko po³owa z nich to lasy odroœlo-
we lub pienne z drugim piêtrem odroœlowym (45,6%), w których przyrost roczny jest zdecy-
dowanie mniejszy (tab. 3). 
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Gatunek
Powierzchnia Zasobnoœæ Przyrost roczny

tys. ha % m3/ha m3/ha
D¹b* 5 101 36,4 146 5,2
Buk 1 303 9,3 203 6,5
Kasztan 508 3,6 133 6,6
Pozosta³e liœciaste 2 044 14,6 101 5,0
Razem liœciaste 8 956 63,8 144 5,4
Œwierk/jod³a 1 368 9,7 269 12,6
Sosna nadmorska 1 368 9,7 156 9,7
Inne sosny 1 795 12,8 126 5,4
Daglezja 397 2,8 173 14,1
Pozosta³e iglaste 149 1,1 157 5,4
Razem iglaste 5 076 36,2 177 9,2
Ogó³em 14 032 100,0 156 6,8

Tabela 2. Powierzchnia, zasobnoœæ drzewostanów i produkcja roczna grubizny w korze wg gatunków
(dane z inwentaryzacji w latach 1991–2001)

* Szypu³kowy, bezszypu³kowy i omszony.
�ród³o: Inventaire Forestier National 2005.

Tabela 3. Powierzchnia, zasobnoœæ drzewostanów i produkcja roczna grubizny w korze wg struktury
drzewostanów (dane z inwentaryzacji w latach 1991–2001)

Gatunek
Powierzchnia Zasobnoœæ Produkcja roczna

tys. ha % m3/ha
Pienne liœciaste 3395 24,4 189 6,2
Pienne z drugim piêtrem odroœlowym 3315 23,9 152 5,9
Odroœlowe 2221 16,0 64 3,6
Razem liœciaste 8931 64,3 144 5,4
Iglaste pienne 4209 30,3 193 10,0
Iglaste z drugim piêtrem liœciastym odroœlowym 768 5,4 115 6,0
Razem iglaste 4977 35,7 181 9,4

�ród³o: Inventaire Forestier National 2005.



2. Pozyskanie, g³ówne kierunki przerobu drewna

Pozyskanie drewna (grubizny w korze) w 2003 r. wynios³o prawie 32,8 mln m3, w tym
drewno liœciaste stanowi³o 10,8 mln m3 i dodatkowo topolowe – 1,4 mln m3, a iglaste 
– 20,6 mln m3 (tab. 4). 

Drewno przemys³owe jest prawie w ca³oœci (96%, tj. 10,2 mln m3) rozdrabniane na pul-
pê drzewn¹, wykorzystywan¹ do produkcji papierów, kartonów i p³yt pilœniowych. Sortymen-
ty grube w du¿ej czêœci (46%) trafiaj¹ do tartaków. Powstaje z nich przede wszystkim tarci-
ca: œwierkowa (3,9 mln m3), z sosny nadmorskiej (1,8 mln m3) i daglezji (0,8 mln m3), a z liœ-
ciastych – dêbowa (0,8 mln m3) i bukowa (0,5 mln m3) (tab. 5). 
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Tabela 4. Pozyskanie drewna w roku 2003 (mln m3)

Grupa sortymentowa Razem

Drewno przemys³owe 10,7

Drewno grube 19,8

Drewno opa³owe 2,3

Razem 32,8

�ród³o: Memento AFOCEL 2005.

Tabela 5. Eksport i import drewna w 2004 r. (mln euro)* 

Produkt Eksport Import Saldo

Drewno nieprzerobione 603 1 180 –577

Pulpa drzewna i makulatura 370 1 056 –686

Papiery i kartony 4 536 4 699 –163

P³yty (ró¿nego rodzaju) 679 575 +104

Meble i inne wyroby z drewna 976 2 499 –1 523

Inne produkty mechanicznej obróbki drewna 697 951 –254

Ró¿ne 100 340 –240

Razem 7 961 11 300 –3 339

* Eksport wg cen loco granica, import wg kosztów.
�ród³o: Memento AFOCEL 2005.

3. Ochrona przyrody

Obecnie podstaw¹ ochrony przyrody jest Karta Œrodowiska, przyjêta przez parlament
28 lutego 2005 r., której dwa pierwsze punkty zawieraj¹ proklamacjê, ¿e ka¿dy ma prawo
do ¿ycia w œrodowisku zrównowa¿onym i respektuj¹cym zdrowie, ale tak¿e obowi¹zek
uczestniczenia w ochronie i poprawie tego œrodowiska. Naczeln¹ instytucj¹ w zakresie
ochrony przyrody jest Ministerstwo Ekologii i Trwa³ego Rozwoju. 



Tereny zaliczone do przyrodniczego i krajobrazowego dziedzictwa Francji obejmuj¹
14 755 obszarów o ³¹cznej powierzchni 16 mln ha, tzn. 23,5% powierzchni kraju, wyró¿nio-
nych ze wzglêdów ekologicznych, faunistycznych lub florystycznych. Zinwentaryzowano
285 obszarów o ³¹cznej powierzchni 4,7 mln ha, czyli 7,3% ca³ego terytorium kraju, istot-
nych dla zachowania ptaków. Dla 79 departamentów, we wspó³pracy ze wspólnotami lokal-
nymi, sporz¹dzono atlas krajobrazów, a w 53 departamentach wyznaczono drzewa pom-
nikowe.

Ochrona przyrody we Francji jest kontraktowa lub ustawowa. Do pierwszej formy nale¿y
sieæ Natura 2000, obejmuj¹ca 174 obszary specjalnej ochrony ptaków, o powierzchni
1 428 000 ha (2,6% terytorium Francji metropolitalnej) oraz 1219 obszarów ochrony habita-
tów dzikiej fauny i flory, o powierzchni l¹dowej 4 200 000 ha i morskiej 480 000 ha. 

Formê kontraktow¹ maj¹ 44 regionalne parki natury, zajmuj¹ce ³¹cznie 7,1 mln ha,
tj. 12,5% terytorium Francji. Ka¿dy z parków regionalnych dzia³a na podstawie indywidual-
nego kontraktu, natomiast razem wspó³pracuj¹ w ramach Federacji Regionalnych Parków
Francji. W opracowaniu s¹ projekty 7 nowych parków regionalnych.

Sieæ obszarów chronionych ustawowo obejmuje 7 parków narodowych (1 mln ha,
1,7% powierzchni Francji), 156 narodowych rezerwatów przyrody rozmieszczonych w ca³ej
Francji i zajmuj¹cych 0,8% terytorium (tj. 546 100 ha, w tym 427 400 ha powierzchni l¹do-
wej i 18 700 ha morskiej), 600 obiektów ochrony biotopu oraz 7400 obszarów o ³¹cznej po-
wierzchni 2 443 000 ha, o charakterze artystycznym, historycznym, naukowym, legendar-
nym lub krajobrazowym. 

Ponadto prowadzi siê politykê pozyskiwania nowych obszarów, szczególnie cennych ze
wzglêdu na swe bogactwo przyrodnicze, zw³aszcza w strefie litoralnej i korytach rzek. 
W 71 departamentach umo¿liwia to podatek lokalny, przeznaczony na tak¹ akwizycjê i za-
gospodarowanie tych terenów. Obecnie obejmuj¹ one ponad 70 000 ha w pasie przybrze¿-
nym i 861 km rzek. 
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Tabela 6. Parki narodowe

Nazwa
Rok

utwo-
rzenia

Powierzchnia strefy centralnej (ha) Otulina 
(ha)

ogó³em pañstwowe komunalne prywatne

Parc National des Pyrénées 1967 45 707 215 4 977 40 308 206 352

Parc National des Ecrins 1973 91 800 20 982 2 882 66 266 178 401

Parc National de la Vanoise 1963 52 839 14 347 52 211 143 637

Parc National des Cévennes 1970 91 270 27 892 2 454 60 744 230 110

Parc National de Mercantour 1979 68 494 14 040 8 165 45 405 146 270

Parc National de Port-Cros (park morski) 1963 675 b.d. b.d. b.d. 0

Parc National de Guadeloupe 1989 17 380 b.d. b.d. b.d. 16 200

b.d. – brak danych.



4. Struktura w³asnoœci, dostêpnoœæ lasów 
dla spo³eczeñstwa

We Francji dominuje prywatna w³asnoœæ leœna. Lasy prywatne zajmuj¹ 10,9 mln ha,
tj. 73,7% powierzchni lasów ogó³em i znajduj¹ siê w rêkach oko³o 4 mln w³aœcicieli. Udzia³
lasów pañstwowych wynosi 11,0% (1,5 mln ha), a samorz¹dowych 16,2% (2,4 mln ha). La-
sy publiczne s¹ ogólnie dostêpne, z wyj¹tkiem lasów ochronnych, natomiast lasy prywatne
tylko na wniosek w³aœciciela mog¹ byæ uznane za dostêpne publicznie.

Zapas drewna w lasach prywatnych obejmuje 67% ca³ego zapasu drewna na pniu, a za-
sobnoœæ tych lasów jest wiêksza ni¿ lasów publicznych. Rozdrobnienie prywatnej w³asnoœ-
ci leœnej jest du¿o wiêksze ni¿ lasów publicznych. Przeciêtna wielkoœæ prywatnego gospo-
darstwa leœnego wynosi 2,9 ha. 
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Tabela 7. Udzia³ ró¿nej wielkoœci lasów produkcyjnych wg rodzaju w³asnoœci

Kategoria w³asnoœci
Powierzchnia Liczba

jednostek
Powierzchnia

przeciêtna
Udzia³ gospodarstw 
o powierzchni (%)

tys. ha % ha <10 ha 10–25 ha >25 ha

Lasy pañstwowe 1 422 10,3 1 533 928,0 0,0 0,0 100,0

Pozosta³e lasy publiczne 2 252 16,3 15 220 148,0 0,0 1,4 98,6

Lasy prywatne 10 889 73,4 3 495 000 2,9 35,0 16,6 48,4

5. Prawo leœne 

Historia kszta³towania siê prawa leœnego we Francji jest d³uga. Wzmocnieniu trwa³oœci
zagospodarowania lasów królewskich poœwiêcona by³a ordynacja królewska (ustawa) pod-
pisana w Brunoy w 1346 roku. S³ynna jest ordynacja królewska Ludwika XIV z 1669 roku,
zawieraj¹ca wiêkszoœæ ówczesnych regulacji dotycz¹cych lasu, która z tego powodu mo¿e
byæ uznana za kodeks leœny. Pierwszy oficjalny kodeks leœny zosta³ og³oszony w 1827 ro-
ku, który by³ rewizj¹ i uzupe³nieniem kodeksu z 1669 r. Do dziœ jest on podstaw¹ francuskie-
go kodeksu leœnego, którego najnowsz¹ modyfikacjê uchwalono w 2001 r. Zawiera on kil-
ka czêœci poœwiêconych lasom publicznym i prywatnym, ogólnym zasadom zachowania la-
su, a tak¿e przepisom podstawowym, ochronie lasu przed erozj¹, ocenie i rozwojowi zaso-
bów leœnych. 

Polityka leœna uwzglêdnia funkcje lasu ekonomiczne, œrodowiskowe i spo³eczne, stano-
wi czêœæ planowania regionalnego, nakierowanego na trwa³y i zrównowa¿ony rozwój. Ma na
celu wzmocnienie trwa³ego zagospodarowania lasów oraz ich zasobów naturalnych, rozwój
zatrudnienia, wzmo¿enie profesjonalizmu w sektorze leœnym, a tak¿e zaspokojenie spo³ecz-
nych oczekiwañ wzglêdem lasu. Widoczne s¹ w tym zakresie wp³ywy miêdzynarodowej de-
baty na temat trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju oraz tzw. procesu helsiñskiego, ale tak-
¿e oczekiwania zwi¹zane z polityk¹ rozwoju terenów wiejskich, zatrudnienia, wp³ywem
zmian klimatu i mo¿liwoœci przeciwdzia³ania im, zachowaniem ró¿norodnoœci biologicznej,



potrzeb¹ ochrony wód i gleb oraz zapobieganiem klêskom ¿ywio³owym. Zgodnie z kodek-
sem leœnym, taka polityka ma byæ obecnie wprowadzana w skali lokalnej, zw³aszcza w re-
gionach górskich, œródziemnomorskich, tropikalnych i miejskich. 

6. Organizacja leœnictwa 

W lasach publicznych 

Polityka i gospodarka leœna le¿¹ w kompetencji Dyrekcji Generalnej Terenów Wiejskich
i Lasów (La Direction Générale des For˜t et des Affaires Rurales) w Ministerstwie Rolnictwa,
Wy¿ywienia, Rybactwa i Spraw Wiejskich (Ministère de l’Agriculture et de la P˜che). Na po-
ziomie krajowym g³ówn¹ instytucj¹ kszta³tuj¹c¹ politykê leœn¹ pañstwa i realizuj¹c¹ zadania
wynikaj¹ce z kodeksu leœnego jest Krajowy Urz¹d Lasów (ONF – Office National des Fo-
r˜ts2). Dzia³a w imieniu i pod nadzorem pañstwa (Ministerstwa Rolnictwa, Wy¿ywienia, Ry-
bactwa i Spraw Wiejskich oraz Ministerstwa Œrodowiska). 

Krajowy Urz¹d Lasów jest zarz¹dzany przez radê nadzorcz¹, sk³adaj¹c¹ siê z przedsta-
wicieli ministerstw nadzoruj¹cych ONF, przedstawicieli samorz¹dów i stowarzyszeñ leœnych
oraz inne osoby, wybrane z racji ich szczególnych kompetencji zawodowych, m.in. w zakre-
sie techniki, ekonomii oraz innych nauk. Urzêdem kieruje dyrektor generalny nominowany
dekretem. Personel Krajowego Urzêdu Lasów ma status urzêdnika publicznego.

Przy dyrektorze generalnym dzia³a: 
q inspekcja generalna, której zadaniem jest sta³y audyt wewnêtrzny w ujêciu tematycznym

lub geograficznym; 
q komitet naukowy, sk³adaj¹cy siê z 13 osób, mianowanych na 4 lata, o ró¿nych specjal-

noœciach i z ró¿nych oœrodków naukowych; 
q centrum kryzysowe, przejmuj¹ce organizacjê dzia³añ zwi¹zanych z po¿arami czy wiatro-

wa³ami. 
W ONF ponadto pracuj¹ osoby zaprzysiê¿one na us³ugach policji leœnej i œrodowisko-

wej oraz zatrudnione w tzw. sieciach tematycznych.
�ród³a finansowania ONF, niezbêdne do wype³nienia misji, s¹ okreœlone w kodeksie leœ-

nym. S¹ to wp³ywy ze sprzeda¿y drewna, prawa wypasu zwierz¹t i polowania, z us³ug leœ-
nych œwiadczonych na podstawie kontraktów na rzecz samorz¹dów lokalnych oraz dotacje
z bud¿etu pañstwa (tab. 8). 

Krajowy Urz¹d Lasów zarz¹dza lasami i gruntami do zalesienia stanowi¹cymi w³asnoœæ
lub wspó³w³asnoœæ pañstwa, a na podstawie kontraktów – tak¿e lasami gospodarczo do-
stêpnymi, nale¿¹cymi do regionów, departamentów, gmin lub fragmentów gmin, instytucji
publicznych, instytucji u¿ytecznoœci publicznej, towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych i kas
oszczêdnoœci oraz lasami zrzeszeñ lub indywidualnych w³aœcicieli. Kontrakty na zarz¹dza-
nie lasem przewiduj¹ op³aty z tytu³u kosztów ochrony lasu i administracyjnych. 

100

Francja Jean-Marc Guehl i Anne Jambois

2 ONF, utworzony w 1966 r., ma status instytucji publicznej o charakterze przemys³owym i handlowym
(EPIC – Établissement public è caractère industriel et commercial), okreœlony w ustawie 80–539 z 16 lipca
1980 [Loi relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par
les personnes morales de droit public]).



£¹czna powierzchnia lasów i innych gruntów zarz¹dzanych bezpoœrednio przez Krajo-
wy Urz¹d Lasów wynosi ponad 12 mln ha. Z tej powierzchni 4,5 mln ha to lasy strefy umiar-
kowanej w czêœci metropolitalnej, w tym 1,8 mln ha – lasy pañstwowe i 2,7 mln ha – lasy
wspólnot lokalnych3. Pozosta³e 7,6 mln ha to lasy tropikalne, g³ównie w Gujanie Francuskiej
(7,5 mln ha). Lasy te w przewa¿aj¹cej czêœci s¹ niedostêpne. 

Od 2001 roku Krajowy Urz¹d Lasów obejmuje 10 dyrekcji terytorialnych (w czêœci me-
tropolitalnej), 5 dyrekcji regionalnych (na Korsyce, w Gujanie Francuskiej, Gwadelupie, na
Martynice i Reunion) oraz delegaturê ds. restauracji terenów górskich (delegation National
Restauration des Terrains en Montagnes).
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Tabela 8. Struktura przychodów i kosztów w 2003 r.

Koszty (mln euro) Przychody (mln euro)

P³ace urzêdników publicznych 293,0 Drewno, polowania 200,5

P³ace pozosta³e 117,2 Nadzór i ochrona lasów gminnych 137,4

Us³ugi i zakupy 121,3 Sprzeda¿ produkcji i us³ug kontraktowych 134,0

Podatki 38,8 Subwencje 113,5

Inne 58,4 Pozosta³e 43,3

Razem 628,7 Razem 628,7

�ród³o: Rapport du developpement durable. Gestion 2003.

Rys. 1. Podzia³ terytorialny ONF we Francji metropolitalnej (Ÿród³o: Inventaire Forestier National 2005)

3 Z podanego obszaru 2,43 mln ha to w³asnoœæ gminna, 0,2 mln ha – mniejszych wspólnot terytorial-
nych, zasadniczo ju¿ niewyodrêbnianych, pozosta³e 0,07 mln ha jest w³asnoœci¹ regionów, departamentów
i instytucji publicznych.



Dyrekcje terytorialne zajmuj¹ siê stymulowaniem dzia³añ, udostêpnianiem lasów, kon-
taktem ze spo³eczeñstwem, poradnictwem (Arbre-conseil), drzewnictwem (Atelier Bois),
wspieraniem rozwoju lokalnego, gospodark¹ zasobami wodnymi, ochron¹ siedlisk wilgot-
nych, zagospodarowaniem terenów podmiejskich, programem Natura 2000, krajobrazem,
ochron¹ przyrody i ró¿norodnoœci biologicznej, kwestiami odpowiedzialnoœci handlowej,
systemami informacji geograficznej i systemem GPS. Wykonuj¹ tak¿e odp³atne ekspertyzy
i us³ugi dotycz¹ce drzew pomnikowych, parków wiejskich oraz zadrzewieñ przydro¿nych.

Dyrekcje terytorialne dziel¹ siê na departamentalne agencje leœne (lub miêdzydeparta-
mentalne, zarz¹dzaj¹ce lasami dwóch lub wiêcej departamentów). W ramach agencji dzia³a-
j¹ jednostki specjalne (ds. zagospodarowania specyficznych terenów, np. lasów nadmorskich
czy górskich, a tak¿e ogólne, sporz¹dzaj¹ce ekspertyzy, ochrony przeciwpo¿arowej) oraz jed-
nostki terytorialne (unités operationelles territoriales), œrednio o powierzchni 12 000 ha.
W sk³ad jednostek terytorialnych wchodz¹ obwody lasów pañstwowych o przeciêtnej po-
wierzchni 1600 ha, lasy samorz¹dowe przekazane w zarz¹d urzêdom leœnym na podstawie
kontraktów oraz lasy prywatne, zaliczone do obszarów naturalnych objêtych ochron¹. £¹cz-
nie jest 360 jednostek terytorialnych oraz 1185 obwodów lasów pañstwowych.
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Tabela 9. Lasy zarz¹dzane przez Krajowy Urz¹d Lasów (wybrane charakterystyki z inwentaryzacji 
w latach 1991–2001)

Jednostki administracyjne
Krajowego Urzêdu Lasów

Liczba regio-
nów admini-
stracyjnych

Liczba
departa-
mentów

Powierzchnia
lasów ogó³em

(tys. ha)

Pozyskanie (tys. m3) w 2001 r.

ogó³em w tym w lasach
pañstwowych

Ile de France Nord-Ouest 5 18 310 1 389,0 1 248

Centre-Ouest 4 19 235 1 000,0 923

Sud-Ouest 2 13 497 1 200,0 508

Bourgogne-Champagne-Ardenne 2 8 606 1 676,0 749

Auvergne-Limousin 2 7 147 493,0 231

Mediterranee 2 11 1 000 560,0 301

Rhone-Alpes 2 8 466 887,0 169

Lorraine 1 4 583 2 750,0 1 380

Alsace 1 2 246 1 234,0 401

Franche-Comte 1 4 708 1 529,0 167

Razem 22 94 4 798 12 718,0 6 077

Corse 1 2 150 50,0 35

Guadeloupe 1 1 38 0,5 0

Guyane 1 1 7 500 60,0 60

Martinique 1 1 15 3,0 0

Reunion 1 1 101 2,0 0

Razem 5 100 7 804 115,0 95

Ogó³em 27 100 12 602 12 833,0 6 172

�ród³o: Inventaire Forestier National 2005.



Od 1997 roku wykonanie planowanych zadañ organizuje siê na podstawie zawieranych
kontraktów. W 2001 r. Krajowy Urz¹d Lasów zawar³ kontrakt z pañstwem na lata 2001–2006
(Contrat Etat-ONF 2001–2006). Krajowy Urz¹d Lasów zawiera tak¿e z dyrekcjami terytorial-
nymi (lub regionalnymi) kontrakty roczne na zarz¹dzanie gospodark¹ leœn¹. Wymagaj¹ one
doprecyzowania i uszczegó³owienia zadañ oraz ustalenia priorytetów. Takie same kontrak-
ty dyrekcje terytorialne zawieraj¹ z agencjami leœnymi, w sk³ad których wchodz¹ jednostki
terytorialne i specjalizowane. Miêdzy jednostkami jednej agencji nie ma zale¿noœci piono-
wej. Mog¹ one zawieraæ kontrakty na okreœlone projekty czy us³ugi miêdzy sob¹. 

ONF zatrudnia 7200 osób, maj¹cych status urzêdnika publicznego, w tym 5600 na sta-
nowiskach technicznych i 1600 na stanowiskach administracyjnych, a ponadto 3330 robot-
ników leœnych, zajmuj¹cych siê g³ównie pielêgnacj¹ upraw i m³odników. Pozosta³e prace s¹
wykonywane przez wykonawców prywatnych, wybieranych w ramach przetargów organizo-
wanych przez dyrekcje terytorialne. Równie¿ przetargi na sprzeda¿ drewna s¹ organizowa-
ne przez dyrekcje terytorialne.
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Jednostki administracyjne
Krajowego Urzêdu Lasów
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Lasy

powierz-
chnia

ogó³em
(tys. ha)

pañstwowe samorz¹dowe

liczba
obwo-
dów

pow.
(tys. 
ha)

liczba
gmin*

pow.
(tys. 
ha)

Ile de France Nord-Ouest 7 38 18 1 136 310 140 260 407 46

Centre-Ouest 6 26 6 650 235 112 198 473 36

Sud-Ouest 7 35 16 743 497 140 182 1312 289

Bourgogne-Champagne-Ardenne 8 48 19 1 113 606 203 195 2433 403

Auvergne-Limousin 4 16 7 285 147 73 46 2379 101

Mediterranee 10 54 23 1 690 1 000 224 395 1688 598

Rhone-Alpes 5 40 10 1 140 466 180 118 1516 345

Lorraine 10 59 15 1 703 583 201 223 1972 358

Alsace 5 5 5 1 200 246 56 81 655 165

Franche-Comte 5 37 15 866 708 36 39 1891 352

Razem 67 358 134 10 526 4 798 1 365 1 737 14 726 2 693

Tabela 10. Organizacja Krajowego Urzêdu Lasów (bez Korsyki i departamentów zamorskich)

* £¹cznie z lasami regionów, departamentów i instytucji publicznych. 
�ród³o: Inventaire Forestier National 2005.

Gospodarka zwierzyn¹ leœn¹, polowania i odszkodowania ³owieckie od 2001 r. s¹ wy³¹-
czone z ONF i przekazane Krajowemu Urzêdowi Polowañ i Zwierzyny Leœnej (Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage – ONCFS). Rekompensata za szkody wyrz¹dzo-
ne przez dziki i jeleniowate w uprawach rolnych jest wyp³acana z funduszu solidarnoœcio-
wego, zasilanego ze sk³adek regionalnych federacji ³owieckich.



Organizacja zarz¹dzania lasami samorz¹dowymi

Lasy samorz¹dów lokalnych mog¹ byæ zarz¹dzane bezpoœrednio przez samorz¹d lub
przez syndykaty ³¹cz¹ce lasy kilku wspólnot terytorialnych, tworzone na ponad 50 lat. W³a-
dza lokalna mo¿e powierzyæ syndykatowi wykonywanie prawa w³asnoœci w ca³oœci lub
czêœci. W wypadku, gdy ró¿ne podmioty (samorz¹d lokalny, zrzeszenia leœne, towarzystwa
ubezpieczeniowe i leœne kasy oszczêdnoœciowe) chc¹ realizowaæ zarz¹d lasami wspólnie,
tworzy siê syndykaty mieszane, odpowiedzialne za ca³oœæ spraw zwi¹zanych z zarz¹dza-
niem oprócz podatków, które s¹ p³acone bezpoœrednio przez podmioty wchodz¹ce w sk³ad
syndykatów. 

Lasy samorz¹dowe zaliczone do dziedzictwa narodowego s¹ zobligowane ustaw¹ do
prowadzenia trwa³ej gospodarki leœnej. Gwarancj¹ takiej gospodarki jest podpisanie kon-
traktu z ONF lub ekspertami leœnymi, wskazanymi przez ONF, na co najmniej 10 lat. Samo-
rz¹dy maj¹ce lasy, sfederowane w Krajowej Federacji Gmin Leœnych (Federation Nationa-
le des Communes Forestieres), w 2003 r. podpisa³y z ONF Kartê Lasów Komunalnych
(Charte de la for˜t communale 2003), bêd¹c¹ podstaw¹ kontraktów zawieranych przez
gminy z ONF na œwiadczenie us³ug leœnych zwi¹zanych z ochron¹ naturalnego dziedzic-
twa narodowego. Karta ma charakter zaleceñ, a zakres us³ug mo¿e byæ dowolnie okreœlo-
ny w umowie. 

Mieszkañcom przys³uguje z lasu gminnego, tak¿e zarz¹dzanego przez ONF, prawo po-
boru (nieodp³atnie) drewna opa³owego na potrzeby w³asnych gospodarstw. Jest ono przy-
dzielane przez w³adze gminy na pniu – pozyskanie go nastêpuje we w³asnym zakresie.
Drewno pozostaj¹ce w lesie po ustalonym terminie poboru podlega sprzeda¿y, zasilaj¹c
bud¿et gminy.

Zarz¹dzanie lasami prywatnymi

Korzystanie z prywatnej w³asnoœci leœnej przez w³aœcicieli jest uregulowane jedynie
w odniesieniu do lasów o powierzchni powy¿ej 25 ha. Dla takiej w³asnoœci w³aœciciele s¹ zo-
bowi¹zani do sporz¹dzenia planu zagospodarowania lasu na 10 do 30 lat, zwanego pla-
nem urz¹dzenia lasu. Zawiera on opis ekosystemów, a tak¿e typów lasu, udzia³ drzew w kla-
sach gruboœci, cele gospodarowania oraz plan prac i pozyskania drewna. Plan urz¹dzenia
lasu jest zatwierdzany przez Regionalne Centrum Lasów Prywatnych, kierowane przez wy-
branych przedstawicieli w³aœcicieli lasów. 

W³aœciciele zarz¹dzaj¹ sw¹ w³asnoœci¹ sami lub za poœrednictwem ró¿nego rodzaju
zrzeszeñ albo mog¹ zleciæ zarz¹dzanie lasem pañstwu. Instrumentem wymuszaj¹cym gos-
podarkê zgodn¹ z polityk¹ leœn¹ pañstwa s¹ dotacje, które mog¹ otrzymaæ wy³¹cznie wnio-
skodawcy, którzy gwarantuj¹ prowadzenie trwa³ej gospodarki leœnej, czyli posiadaj¹ plan
zagospodarowania lasu zgodny z ustaw¹ lub s¹ zrzeszeni w organizacji prowadz¹cej go-
spodarkê w lasach swoich cz³onków na podstawie kontraktu na okres co najmniej 10 lat
i korzystaj¹cej z porad ekspertów. Do kategorii lasów o trwa³ej gospodarce leœnej zaliczo-
ne s¹ tak¿e lasy po³o¿one – w ca³oœci lub czêœci – w obrêbie obiektów sieci Natura 2000. 

Lasy prywatne s¹ zarz¹dzane bezpoœrednio przez w³aœcicieli gruntu lub w ich imieniu
przez liczne organizacje, które mo¿na zaklasyfikowaæ jako: 
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q syndykaty leœne zgrupowane w Krajowej Federacji Syndykatów W³aœcicieli Lasów (Fore-
stiers Privés de France – FPF); 

q wspólnoty leœne, zgrupowane we francuskiej unii leœnej (l’Union de la coopération fore-
stère française – UCFF); 

q regionalne centra i zrzeszenie krajowe w³asnoœci leœnej (Centre National Professionel de
la Propriété Forestière – CRPF), instytucje publiczne utworzone przez Ministerstwo Rol-
nictwa w celu stymulowania trwa³ej gospodarki leœnej w lasach prywatnych i krajowe
centrum zawodowe w³aœcicieli lasu – CNPPF).

7. Nauka leœna

Badaniami leœnymi we Francji zajmuj¹ siê nastêpuj¹ce instytucje:
Krajowy Rejestr Leœny (Inventaire Forestier National), Nogent-sur-Vernisson, www.ifn.fr.

Ma piêæ oddzia³ów regionalnych, dokonuje pomiaru i analizy zasobów leœnych Francji, nie-
zale¿nie od ich kategorii w³asnoœci.

Narodowy Instytut Badañ Rolnych (INRA – Institut National de la Recherche Agrono-
mique), Paris, www.inra.fr.

Instytut jest podporz¹dkowany jednoczeœnie Ministerstwu Rolnictwa i Ministerstwu Ba-
dañ Naukowych. Jest jednym z dwóch publicznych instytutów francuskich. Zajmuje pierw-
sze miejsce wœród europejskich instytutów naukowych i jest jednym z trzech pierwszych na
œwiecie w zakresie rolnictwa, ¿ywienia i œrodowiska. Zatrudnia 8850 osób, w tym: 1840 na-
ukowców, 2360 in¿ynierów, 4640 techników oraz pracowników administracji. Oko³o 6% pra-
cowników INRA zajmuje siê badaniami w sektorze leœnym, tzn. blisko 400 osób (w tym 200
pracowników naukowych), a tak¿e oko³o 100 osób pracuj¹cych na kontraktach badaw-
czych (profesorów, wyk³adowców, badaczy, in¿ynierów z innych instytucji) i 100 doktoran-
tów oraz osób na sta¿ach postdoktorskich. 

Struktura badañ naukowych wymaga œcis³ej wspó³pracy naukowej i obejmuje 3 wydzia-
³y naukowe (ekologia lasów, ³¹k i czystych wód, charakterystyka i opracowanie procesów
produkcji rolniczej, nauki spo³eczne, rolnictwo i wy¿ywienie, œrodowisko i przestrzeñ), 8 cen-
trów w ca³ej Francji, 22 oœrodki badawcze z 12 jednostkami wspó³pracuj¹cymi i inne insty-
tucje naukowe, w tym tak¿e uniwersyteckie. 

Polami badawczymi s¹: 
q ró¿norodnoœæ biologiczna, funkcjonowanie, dynamika ekosystemów l¹dowych na ró¿-

nych poziomach organizacji, a tak¿e rola tych ekosystemów w funkcjonowaniu ca³ej
biosfery;

q wp³yw funkcjonalny i ewolucyjny, bezpoœredni i poœredni, dzia³alnoœci cz³owieka; 
q koncepcje metod i instrumentów do monitoringu ekosystemów: œrodowiskowy system

informacji, kryteria i wskaŸniki trwa³ego rozwoju; 
q ocena zasobów ekosystemów leœnych oraz koncepcja i ocena strategii ich zachowania,

odtworzenia i eksploatacji.
Instytut Badawczy In¿ynierii Rolnej i Œrodowiska (CEMAGREF – Institut de recherche

pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environment), Antony, www.cemagref.fr. Zajmuje siê
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badaniami œrodowiska przyrodniczego, g³ównie wod¹, oraz takimi zagro¿eniami, jak powo-
dzie, erozja, lawiny i zapobieganiem im przez pokrywê roœlinn¹. 

Instytut na Rzecz Rozwoju Leœnego (IDF – Institut pour le Développement Forestier),
Paris, www.foretpriveefrancaise.com. Misj¹ instytutu, dzia³aj¹cego na rzecz lasów prywat-
nych, s¹ badania stosowane w zakresie hodowli lasu, upowszechnianie wiedzy przez licz-
ne publikacje i organizacja szkoleñ. Wydaje ksi¹¿ki techniczne i czasopismo „For˜t Entre-
prise”. Badaniami i dzia³aniami na rzecz rozwoju zajmuje siê zespó³ naukowo-badawczy,
zgrupowany w czterech filiach regionalnych (Lyon, Orlean, Pary¿, Tuluza). G³ówne tematy
badawcze to hodowla gatunków iglastych (daglezji, jod³y, sosny nadmorskiej) i liœciastych
(topoli, kasztanu, dêbu, buka), produkcja nasion, sadzonek, ekologia, ekonomia, ró¿norod-
noœæ biologiczna oraz doradztwo w zakresie ekologii (np. dotycz¹ce relacji miêdzy lasem
i zasobami wody).

Zjednoczenie Las Celuloza (AFOCEL – Association For˜t Cellulose), Nangis, 
www.afocel.fr. Jest to instytucja prywatna, której pracownicy zajmuj¹ siê badaniami podsta-
wowymi i stosowanymi w czterech g³ównych obszarach:
q zaopatrzenie w drewno: œcinka drewna, transport, logistyka drewna opa³owego, rynek

drewna;
q procesy i produkty; zale¿noœci: las – proces produkcyjny – produkt finalny;
q las: doskonalenie lasu, biotechnologia, trwa³a gospodarka leœna;
q terytoria: strategie udostêpnienia, wp³yw u¿ytkowników.

Zjednoczenie wspó³pracuje z INRA – w zakresie biotechnologii leœnych, z Centrum Tech-
nik Papierniczych (CTP – Centre Technique du Papier) – w zakresie badañ nad budow¹
drewna, z Centrum Technicznym Drewna i Meblarstwa (CTBA – Centre Technique du Bois
et l’Ameublement) – nad zastosowaniem pierwszych etapów przerobu drewna w pobli¿u
miejsca jego pozyskania.

Centrum Wspó³pracy Miêdzynarodowej w zakresie Badañ Agronomicznych (CIRAD
– Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement),
Wydzia³ Lasów, Campus de Baillarguet, Montpellier, www.cirad.fr. Obszary badawcze to: 
q wypracowywanie instrumentów i metod trwa³ej gospodarki leœnej terenów przyrodni-

czych, predestynowanych do zagospodarowania leœnego i zachowuj¹cych swoj¹ ró¿-
norodnoœæ biologiczn¹; 

q proponowanie sposobów hodowli drzew w ramach ekosystemu rolnego i zastosowañ
w tym celu nasadzeñ leœnych, miejskich i przemys³owych; 

q udzia³ w racjonalnym i oszczêdnym wykorzystaniu drewna oraz zrównowa¿onej gospo-
darce lasów odroœlowych. 

8. Edukacja leœna 

Francuski system edukacji obejmuje dwie równoleg³e drogi: wy¿sze szko³y in¿ynierskie
i uniwersytet. 

Wykszta³cenie leœne na poziomie in¿ynierskim mo¿na zdobyæ w centrum kszta³cenia in-
¿ynierów leœników (Formation des ingénieurs forestiers) przy Pañstwowej Szkole Gospo-

106

Francja Jean-Marc Guehl i Anne Jambois



darki Rolnej, Wód i Lasów w Nancy (Ecole nationale du génie rural des eaux et for˜ts) – FIF-
ENGREF. Spoœród osób co roku rozpoczynaj¹cych tam naukê, po dwóch latach 50 osób
jest wybieranych na dalsze 3-letnie studium. ENGREF jest instytucj¹ publiczn¹, prowadz¹-
c¹ formacjê in¿ynierów leœnych, którzy mog¹ zajmowaæ odpowiedzialne stanowiska w za-
rz¹dzaniu lasami publicznymi, prywatnymi, zasobami przyrody, a tak¿e w administracji leœ-
nej, przemyœle drzewnym i nauce. W ENGREF jest tak¿e jednoroczne studium administra-
cji leœnej oraz s¹ studia magisterskie i doktoranckie. 

Inne publiczne lub prywatne instytucje maj¹ce program edukacji dotycz¹cy lasu to
przede wszystkim: 
q Wy¿sza Szko³a Narodowa Technologii i Przemys³u Drzewnego (ENSTIB – Ecole

supérieure nationale des technologies et industrie du bois), która oferuje trzyletnie stu-
dia magisterskie w zakresie przerobu drewna, dzia³aj¹ca pod nadzorem Ministerstwa
Edukacji, Szkolnictwa Wy¿szego i Nauki. 

q Wy¿sza Szko³a Drewna (ESB – École supérieure du bois), prywatna instytucja, przyjmu-
j¹ca na trzyletnie studia na podstawie oceny kompetencyjnej. Op³ata roczna wynosi
3300 euro. 
Na poziomie œrednim mo¿liwe jest osi¹gniêcie tytu³u technika rolnictwa o specjalizacji

gospodarka leœna (Brevet de technicien supérieur en agriculture, option gestion forestière
– BTSA GF) lub licencjata dyplomowanego (licence professionnelle) w zakresie drzew-
nictwa. 

�ród³a:

Code Forestier, 85–1273, art. 2. Journal Officiel, du 5 décembre 1985. www.senat.fr. (dostêp z 17 kwietnia
2005 r.).

Inventaire Forestier National 2005. www.ifn.fr/spip. (dostêp z 20 kwietnia 2005 r.).
Drege P.-O., Moulinier A.: Témoignages d’expériences françaises: un directeur de programme face a un

operateur: le cas de l’Office national des for˜ts (ONF) (wyk³ad dyrektora ONF i dyrektora generalnego
lasów i spraw wiejskich w Ecole Nationale d’Administration). Colloque annuel, 22 czerwca 2004 r.,
www.ena.fr/ena.php?Id=007003003005 (dostêp z 19 kwietnia 2005 r.).

Inventaire Forestier National. http://www.ifn.fr. (dostêp z 20 kwietnia 2005 r.).
Charte de la for˜t communale, podpisana 16 paŸdziernika 2003 r. http://www.ofme.org/documents/

ONF-COFOR/charte2003.pdf. (dostêp z 17 kwietnia 2005 r.).
Rapport du developpement durable. Gestion 2003. http://www.onf.fr. (dostêp z 20 kwietnia 2005 r.).
Contrat Etat-ONF 2001–2006. Version definitive, 22 paŸdziernika 2001 r. http://www.snpaonf.com/snpa2/ 

textes02/contrat_etatonf/contratdef2210.htm.
Memento AFOCEL 2005. http://www.afocel.fr/. (dostêp z 31 paŸdziernika 2005 r.).
Parc Nationaux de France. 2005. www.parcnationaux-fr.com. (dostêp z 26 paŸdziernika 2005 r.).
Patrimoine naturel. Les chifrres 2005. http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3623 (dostêp 

z 31 paŸdziernika 2005 r.).

T³um. Antonina Arkuszewska
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1. Charakterystyka lasów 

W greckiej statystyce leœnej stosuje siê definicje zgodne z II Konferencj¹ Ministerialn¹
z 1995 roku (Starr et al. 1995, ISCLa 1996, UN-ECE/FAO 1992, Galanos 1996). Las jest to
obszar, na którym ci¹g³a pokrywa leœna zajmuje ponad 20%, a drzewa maj¹ wysokoœæ wiêk-
sz¹ ni¿ 7 m i s¹ zdolne do produkcji surowca drzewnego. Obejmuje zarówno zwarte forma-
cje leœne, w których pokrycie powierzchni gruntu przez drzewa z ró¿nych warstw drzewo-
stanu i podrost jest du¿e, oraz formacje otwarte, charakteryzuj¹ce siê ci¹g³¹ pokryw¹ tra-
wiast¹, w której drzewa zajmuj¹ nie mniej ni¿ 10% powierzchni. Obszary maj¹ce niektóre
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Tabela 1. Powierzchnia leœna

Kategoria
Powierzchnia

tys. ha %

Las 3 359 25,5

Inne grunty leœne 3 154 23,9

Las i inne grunty leœne 6 513 49,4

Inne formy u¿ytkowania gruntu 6 683 50,6

Ca³kowita powierzchnia leœna 13 196 100,0



cechy lasu, lecz zgodnie z powy¿sz¹ definicj¹ nie bêd¹ce lasami, s¹ zaliczane do innych
gruntów leœnych. Obejmuj¹ otwarte powierzchnie z drzewami i zaroœlami, krzewami i zbio-
rowiskami krzewiastymi, tak¿e te, które s¹ u¿ytkowane jako pastwiska. 

Ponad 40% powierzchni lasów w Grecji to zespo³y dêbowe, na drugim miejscu s¹ sos-
ny alepska i kalabryjska (prawie 17%) oraz jod³a (ponad 16%). 
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Tabela 2. Struktura powierzchniowa i mi¹¿szoœciowa

Gatunki leœne
Powierzchnia Zapas na pniu w korze Zasobnoœæ

tys. ha % tys. m3 m3/ha

A. Iglaste 

Jod³a 543,3 16,17 47 406 87,25

Sosna alepska, sosna kalabryjska 567,7 16,90 14 986 26,40

Sosna czarna 281,7 8,39 15 269 54,20

Sosna zwyczajna 21,0 0,62 2 574 122,83

Pinus leucodermis 8,3 0,25 2 230 268,67

Œwierk 2,8 0,08 941 341,77

B. Liœciaste 

Buk 336,6 10,02 30 437 90,41

Kasztanowiec 33,1 0,99 1 862 56,29

D¹b 1 471,8 43,82 26 537 18,03

Platan 86,6 2,58 2 116 24,44

Tabela 3. Bie¿¹cy przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów

Gatunek

Sumaryczny 
roczny przyrost

Procent 
przyrostu mi¹¿szoœci

Bie¿¹cy 
roczny przyrost

tys. m3 % m3/ha

A. Iglaste

Jod³a 798 1,68 1,47

Œwierk 29 3,08 10,35

Sosna 1090 3,10 1,24

B. Liœciaste

Buk 931 3,06 2,77

D¹b 695 2,62 0,47



2. Ochrona przyrody 

Grecja ze swoim nierównomiernym górskim reliefem (42 szczyty ponad 2000 m n.p.m.),
z³o¿on¹ struktur¹ geologiczn¹, i licznymi wyspami i rozbudowan¹ lini¹ brzegow¹ (d³u¿sz¹
ni¿ obwód Francji) charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem krajobrazu. W wyniku ewolu-
cji powsta³o wiele endemicznych i rzadkich gatunków zwierz¹t i roœlin. Interesuj¹ce jest
zró¿nicowanie warunków meteorologicznych, od suchego, pó³pustynnego klimatu w po³u-
dniowo-wschodniej czêœci Krety, do ch³odnego, wilgotnego klimatu kontynentalnego Rodo-
pów, granicz¹cych z pó³nocnym brzegiem Morza Egejskiego. W po³¹czeniu z cechami geo-
morfologicznymi znajduje to odzwierciedlenie w bogatej florze i faunie. Zró¿nicowanie ro-
œlinnoœci jest widoczne w obfitoœci siedlisk, od unikatowych lasów palmowych w Vai, na
wschodnim cyplu Krety, a¿ do borealnych lasów brzozowych, sosnowych i œwierkowych
w ³añcuchu górskim Rodopów. Na niewielkiej przestrzeni – od miasta Kavala do œrodkowej
czêœci Rodopów jest 150 km – wystêpuj¹ trzy strefy roœlinne: œródziemnomorska, œrodko-
woeuropejska i pó³nocna (skandynawska). 

Podstawow¹ kategori¹ ochrony przyrody s¹ parki narodowe. S¹ one powo³ane i zarz¹-
dzane zgodnie z prawem leœnym (ustawa 996/1971), które jest czêœci¹ kodeksu leœnego
(ustawa 86/1969). Obejmuj¹ g³ównie grunty leœne o szczególnym znaczeniu naukowym
i ekologicznym, podlegaj¹ce œcis³ej ochronie. W³aœciwa czêœæ parków zajmuje powierzch-
niê 1500 ha. Strefa otulinowa jest nie mniejsza. Na terenie w³aœciwej powierzchni parków
narodowych zabrania siê pozyskiwania i eksploatacji zasobów mineralnych, umieszczania
reklam, dzia³ania na rzecz przemys³u, budownictwa, a tak¿e gospodarki rolnej i leœnej, pa-
sterstwa, myœlistwa i rybactwa. W strefie otulinowej wszelka dzia³alnoœæ podlega kontroli
s³u¿by leœnej, aby zapobiec negatywnym skutkom, jakie mog³aby spowodowaæ w parku. 
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Tabela 4. Pozyskanie surowca drzewnego

Rodzaj drewna
Przeciêtna produkcja (tys. m3)

lasy pañstwowe lasy niepañstwowe ogó³em

1. Drewno okr¹g³e 559 150 709

iglaste 328 97 425

liœciaste 231 53 284

2. Drewno opa³owe 490 220 710

iglaste 30 93 123

liœciaste 460 127 587

3. Drewno opa³owe (zbiór wolny, bez op³at) 349 253 602

iglaste 59 28 87

liœciaste 290 225 515

Ogó³em 1398 623 2021

iglaste 417 218 635

liœciaste 981 405 1386



Ponadto w kategorii obszarów chronionych s¹ lasy krajobrazowe, obejmuj¹ce krajobra-
zy o szczególnych walorach estetycznych i znaczeniu ekologicznym, których rol¹ oprócz
funkcji ochronnych jest umo¿liwienie spo³eczeñstwu korzystania z przyrody przez prowa-
dzenie ró¿nych form dzia³alnoœci rekreacyjnej. S¹ te¿ pomniki przyrody, do których zalicza
siê obszary o szczególnych walorach paleontologicznych, geomorfologicznych lub histo-
rycznych, tak¿e drzewa, grupy drzew lub rzadkie gatunki roœlin, maj¹ce wybitne botanicz-
ne, fitogeograficzne, estetyczne lub historyczne znaczenie. 

W zakresie ochrony przyrody Grecja przestrzega regulacji miêdzynarodowych: konwen-
cji z Rio z 1992 roku i dyrektywy habitatowej 92/43 Unii Europejskiej, wprowadzonych do
prawodawstwa greckiego na podstawie decyzji ministerialnych. G³ównym celem dyrektywy
jest promocja i zachowanie lub odbudowa ró¿norodnoœci biologicznej z uwzglêdnieniem
potrzeb ekonomicznych, spo³ecznych, kulturowych i regionalnych. W ramach ochrony i za-
chowania œrodowiska naturalnego zosta³a utworzona europejska sieæ ekologiczna chronio-
nych siedlisk Natura 2000. W celu identyfikacji i oceny ró¿norodnoœci biologicznej w 1994
roku rozpoczêto projekt „Inwentaryzacja, identyfikacja, ocena i kartowanie typów siedlisko-
wych oraz gatunków flory i fauny w Grecji”. 

Grecja zaproponowa³a 268 siedlisk tworz¹cych krajow¹ listê i w³¹czy³a 52 obszary spe-
cjalnej ochrony (OSO). Okreœlone zosta³y granice ka¿dego obszaru i wype³niono formula-
rze standardowych danych o naturalnych siedliskach, florze i faunie na danym siedlisku.
£¹cznie w ramach sieci Natura 2000 wydzielono obiekty chronione o powierzchni 2360 tys. ha
(18% powierzchni ca³kowitej). 
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Kategoria Liczba
Powierzchnia

ca³kowita 
(tys. ha)

Powierzchnia lasów 
i innych gruntów leœnych

tys. ha %

Pomniki przyrody 14 16,5 14,0 1,47

Tereny ³owieckie 10 150,0 127,0 13,34

Oœrodki hodowli zwierzyny 20 3,2 3,2 0,34

Ostoje zwierzyny 700 950,0 807,5 84,85

Ogó³em 744 1119,7 951,7 100,00

Kategoria Liczba
Powierzchnia ca³kowita Powierzchnia lasów i innych gruntów leœnych

tys. ha tys. ha %

Parki narodowe 10 110 93,5 65,75

Lasy krajobrazowe 19 33 24,7 17,37

Obszary mokrad³owe 10 96 24,0 16,88

Ogó³em 39 239 142,2 100,00

Tabela 5. Obszary objête ochron¹ rezerwatow¹

Tabela 6. Lasy  i inne grunty leœne objête specjaln¹ form¹ ochrony



3. Prawne i organizacyjne formy gospodarstw leœnych

Prawo leœne 

Podstawy prawne ochrony i gospodarowania w lasach i na innych gruntach leœnych kra-
ju s¹ zawarte w konstytucji z 1975 roku i ustawach 86/1969, 998/1979 i 1650/1986. Wów-
czas, po raz pierwszy w historii kraju, lasy i inne grunty leœne zosta³y objête ochron¹ (art. 24
i 117 konstytucji). 

Ustawa 86/1969 uwzglêdni³a niemal wszystkie przepisy prawne ustanowione po 1928
roku, wraz z poprawkami i uzupe³nieniami zawartymi w ustawie 4173/1929. Jest kodeksem
leœnym Grecji i reguluje zagadnienia zwi¹zane z ochron¹, gospodark¹, rzeczywistym pra-
wem w³asnoœci gruntów leœnych, opodatkowaniem, eksploatacj¹ lasów pañstwowych i pry-
watnych itp. Kodeks obecnie stanowi zr¹b ustawodawstwa leœnego, mimo ¿e wiele z jego
zapisów zosta³o poprawionych b¹dŸ zast¹pionych przez inne ustawy (886/1971, 996/1971,
248/1976 oraz 998/1979).

Ustawa o ochronie lasów i gruntów leœnych (998/1979) okreœla szczegó³owe dzia³ania
ochronne, podejmowane w celu ochrony, rozwoju oraz poprawy stanu lasów i innych grun-
tów leœnych. Ustawa o ochronie œrodowiska (1650/1986) wprowadza nowe kategorie ob-
szarów chronionych oraz zmiany w administracji i zarz¹dzaniu obszarami chronionymi. 

Ustawy te uzupe³nia dekret prezydenta z 19.11.1928 r. o gospodarce leœnej, regulacji
pozyskania drewna, opodatkowaniu lasów i renty leœnej, gospodarce produktami, pozyski-
waniu ¿ywicy, reguluj¹cy zasady trwa³ej gospodarki leœnej. Zgodnie z tym dekretem, w³¹-
czonym do kodeksu leœnego, przyjêto zasadê trwa³ego i zrównowa¿onego leœnictwa
w swojej prostej formie, tzn. zrównowa¿onego u¿ytkowania lasu. Jednak wprowadzanie go-
spodarki leœnej opartej na zasadzie trwa³ego u¿ytkowania lasu rozpoczêto dopiero po wy-
daniu przez Ministerstwo Rolnictwa okólnika nr 120094/499/1937, a gospodarki opartej na
koncepcji trwa³ego leœnictwa, tzn. uwzglêdniaj¹cej wszystkie funkcje lasu, po wydaniu okól-
nika nr 958/1953. Okólnik ten zawiera instrukcje niezbêdne do opracowywania planów za-
gospodarowania lasu. 

Prawo leœne zapewnia ochronê lasów przed nadmiern¹ ingerencj¹ ze strony w³aœcicieli
i osób trzecich, jak równie¿ ze strony czynników naturalnych. W wypadku dzia³añ mog¹cych
znacz¹co wp³yn¹æ na ochronê lasów, takich jak zmiany w u¿ytkowaniu gruntów b¹dŸ zmia-
ny w³aœciciela lasów lub innych gruntów leœnych, zosta³y wprowadzone stosowne zapisy
w konstytucji z 1975 roku oraz w innych ustawach opisanych powy¿ej. Artyku³ 24 konstytu-
cji zabrania zmian w u¿ytkowaniu gruntów leœnych, chyba ¿e wymaga tego interes publicz-
ny. Lasy pañstwowe i prywatne, zniszczone na skutek po¿aru lub z innych przyczyn, musz¹
byæ obowi¹zkowo odnowione, zabrania siê równie¿ wykorzystywania ich do jakichkolwiek
innych celów (§ 3, art. 117 konstytucji). Nacjonalizacjê lasów i innych gruntów leœnych do-
puszcza siê jedynie wówczas, gdy wymaga tego interes pañstwa, lecz bez zmiany charak-
teru leœnego gruntów (§ 4, art. 117). Ustawa 998/1979 okreœla warunki, na podstawie któ-
rych mo¿na zmieniæ dotychczasowe przeznaczenie lasów, o ile wymaga tego interes
publiczny. Decyduj¹ce znaczenie ma wielkoœæ gospodarstw leœnych, poniewa¿ w ma³ym
gospodarstwie nie mo¿na prowadziæ gospodarki leœnej na zasadzie konkurencyjnoœci. Za-
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kaz dzielenia gruntów leœnych sprawi³, ¿e utrzymano stosunkowo du¿e gospodarstwa leœ-
ne. Udzia³ prywatnych gospodarstw leœnych o powierzchni poni¿ej 50 ha wynosi 3,2% ogól-
nej powierzchni lasów i nale¿y do najmniejszych w Europie. 

Struktura w³asnoœciowa

Struktura w³asnoœciowa lasów w Grecji jest wypadkow¹ uwarunkowañ historycznych,
spo³ecznych, ekonomicznych i politycznych. Uwa¿a siê, ¿e wysoki udzia³ lasów pañstwo-
wych – 65,6% – jest korzystny, poniewa¿ lepiej s³u¿¹ one spo³eczeñstwu. Im wiêkszy jest
udzia³ terenów górzystych, tym wiêkszy powinien byæ udzia³ lasów zarz¹dzanych przez pañ-
stwo, które wraz ze swoimi funduszami, pracownikami i struktur¹ okazuje siê lepszym me-
ned¿erem ni¿ prywatni w³aœciciele. W Grecji pañstwowa gospodarka leœna i eksploatacja la-
sów napotyka wiele przeszkód zwi¹zanych ze zwyczajowymi i tradycyjnymi prawami do wy-
pasu i wycink¹ drzew na opa³ na terenach leœnych. 

W wypadku lasów gminnych, najpierw zaspokaja siê potrzeby mieszkañców gminy,
a nadwy¿ki s¹ sprzedawane. Lasy bêd¹ce w³asnoœci¹ klasztorów oraz stanowi¹ce w³a-
snoœæ ró¿nych wspólnot s¹ zaliczane do kategorii „inne” i funkcjonuj¹ na podstawie prze-
pisów prawa publicznego, wyró¿niaj¹cego dwie kategorie spó³ek: lasy bêd¹ce wspóln¹
w³asnoœci¹ pañstwa i innych osób fizycznych lub prawnych oraz lasy bêd¹ce wspóln¹ w³as-
noœci¹ osób fizycznych lub prawnych. We wszystkich lasach nie bêd¹cych w³asnoœci¹ pañ-
stwa, dzia³alnoœæ musi byæ prowadzona zgodnie z polityk¹ leœn¹ pañstwa sprawuj¹cego
nad nimi nadzór. 
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Typ w³asnoœci
Las Inne grunty leœne Grunty leœne ogó³em

tys. ha % tys. ha % tys. ha %

Lasy pañstwowe 2200 65,5 2626 83,3 4826 74,1

Lasy gminne 403 12,0 183 5,8 587 9,0

Lasy prywatne 269 8,0 154 4,9 423 6,5

Inne 487 14,5 190 6,0 677 10,4

Razem 3359 100,0 3153 100,0 6513 100,0

Tabela 7. Struktura w³asnoœciowa gruntów leœnych

Struktura i zadania administracji leœnej

G³ównym organem zajmuj¹cym siê zarz¹dzaniem i ochron¹ lasów pañstwowych oraz
nadzorem i kontrol¹ lasów prywatnych jest Generalny Sekretariat Rozwoju i Ochrony Lasów
i Œrodowiska Naturalnego (GSROLiŒN), stanowi¹cy integraln¹ czêœæ Ministerstwa Rozwoju
Wsi i ¯ywnoœci (dawne Ministerstwo Rolnictwa). Sekretariat GSROLiŒN sk³ada siê z Urzêdu
Centralnego i urzêdów regionalnych. Urz¹d Centralny, który jest organem nadzoruj¹cym ca-
³¹ strukturê administracyjn¹, sk³ada siê z 6 dyrekcji. Dyrekcje s¹ odpowiedzialne za formu-
³owanie polityki leœnej, opracowywanie d³ugoterminowych programów rozwoju lasu, moni-
torowanie rozwoju naukowego i technologicznego w gospodarce leœnej, opracowywanie



programów ochrony przeciwpo¿arowej, nadzorowanie i wspomaganie programów badaw-
czych oraz promocjê wspó³pracy z krajami Unii Europejskiej i krajami spoza Unii oraz orga-
nizacjami miêdzynarodowymi (dekret prezydenta 352/7-8-91). 

Urzêdy regionalne s¹ organami wykonawczymi polityki leœnej formu³owanej przez Urz¹d
Centralny, ale równie¿ zajmuj¹ siê lokalnymi programami i badaniami. Urzêdy te dziel¹ siê
na inspekcje leœne: 7 specjalistycznych miêdzyregionalnych i 13 regionalnych w œcis³ym te-
go s³owa znaczeniu (w ka¿dym z 13 regionów administracyjnych kraju). Specjalistyczne in-
spekcje leœne sk³adaj¹ siê z 31 dyrekcji podzielonych na 80 nadleœnictw oraz 24 dyrekcji
bez podzia³u na nadleœnictwa. Ponadto w Atici i Salonikach znajduj¹ siê dyrekcje ds. odno-
wienia lasu (dekret prezydenta 1213/14-10-81). W ramach GSROLiŒN funkcjonuj¹ tak¿e ta-
kie instytucje, jak Rada Rewizyjna ds. W³asnoœci Leœnej, Techniczna Rada Leœna oraz rady
i komitety regionalne (ustawa 300/81). 

Organizacje i stowarzyszenia zwi¹zane z leœnictwem 
i gospodark¹ leœn¹

Poza Generalnym Sekretariatem Rozwoju i Ochrony Lasów i Œrodowiska Naturalnego
ochron¹ i rozwojem lasów zajmuj¹ siê nastêpuj¹ce organizacje: 
q Panhelleñski Zwi¹zek Wspó³pracy Rolnej (Panellenic Confederation Union of Agricultu-

ral Co-Operation PASEGES),
q Grecka Izba Geotechniczna (The Geotechnical Chamber of Greece GEO.C.G),
q Greckie Towarzystwo Leœne (The Hellenic Forestry Society H.F.S),
q organizacje pozarz¹dowe, takie jak: Greckie Towarzystwo Ochrony Œrodowiska, Greckie

Towarzystwo Ornitologiczne, Ogólnoœwiatowa Fundacja na Rzecz Œrodowiska Hellas,
Greckie Centrum ds. Biotopów/Mokrade³ i Towarzystwo Arctouros.
Jedynym stowarzyszeniem prywatnych w³aœcicieli lasów jest Greckie Stowarzyszenie

W³aœcicieli Lasów (FOA). Zosta³o za³o¿one w 1926 roku. Jego celem jest ochrona w³asnoœci
prywatnej, dostosowywanie produkcji do wymogów rynku, promocji krajowych gatunków
drzew oraz tradycyjnych metod hodowli lasu zgodnie z zasadami trwa³ej gospodarki leœnej.
FOA ma 100 cz³onków, z których tylko 20 zatrudnionych jest wy³¹cznie w leœnictwie. 

4. Edukacja leœna 

Edukacja leœna prowadzona jest na dwóch poziomach. Na poziomie szko³y œredniej,
w szko³ach zawodowych technicznych trwa 2–3 lata.

Na poziomie wy¿szym edukacja leœna jest oferowana na dwóch uniwersytetach. Studia
trwaj¹ 5 lat, absolwenci otrzymuj¹ tytu³ magistra. Podczas nauki studenci maj¹ obowi¹zek
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Tabela 8. Œrednie szko³y techniczne obejmuj¹ce nauki leœne

Miejscowoœæ Specjalizacja Liczba absolwentów/rok 

Kalambaka rzeŸbiarstwo w drewnie i meblarstwo artystyczne 14

Ateny rolnictwo, ¿ywienie i œrodowisko 20



odbycia dwumiesiêcznej praktyki w instytutach badawczych lub innych placówkach zwi¹za-
nych z leœnictwem. 

Ponadto wykszta³cenie wy¿sze leœne mo¿na uzyskaæ na politechnikach, gdzie studia
trwaj¹ 4 lata, po których absolwenci otrzymuj¹ tytu³ licencjata. Studenci maj¹ obowi¹zek od-
bycia szeœciomiesiêcznego sta¿u w instytutach badawczych lub podobnych placówkach
zwi¹zanych z leœnictwem. 

5. Badania leœne 

Najstarsz¹ jednostk¹ badañ leœnych jest Instytut Badawczy Leœnictwa, utworzony w Ate-
nach w 1929 roku jako czêœæ badawcza greckiej S³u¿by Leœnej. Podczas 70-letniej dzia³al-
noœci instytut prowadzi³ wiele tematów badawczych, zawsze uwzglêdniaj¹c potrzeby leœni-
ków-praktyków ze S³u¿by Leœnej. W 1989 roku instytut, po po³¹czeniu z Pañstwow¹ Funda-
cj¹ Badawcz¹ Rolnictwa, przyj¹³ nazwê: Instytut Œródziemnomorskich Ekosystemów Leœ-
nych i Technologii Produktów Leœnych. Obie nazwy, historyczna i oficjalna, s¹ w u¿yciu. 

Instytut sk³ada siê z 8 zak³adów: gospodarki leœnej i ekonomii, hodowli lasu i genetyki,
ekologii lasu, gleboznawstwa, ochrony lasu, fitopatologii leœnej, po¿arów lasu, entomologii
leœnej, architektury krajobrazu, rekreacji i rekultywacji, hydrologii leœnej oraz technologii
drewna. 

Programy badawcze s¹ realizowane zarówno przez samych pracowników instytutu, jak
i we wspó³pracy z innymi placówkami badawczymi, uniwersytetami czy przedsiêbiorstwami.
Ca³kowite wydatki w roku 2004 wynios³y 1 530 097 euro. �ród³ami finansowania wdra¿ania
programów i projektów badawczych s¹: 
q Generalny Sekretariat Rozwoju i Ochrony Lasów i Œrodowiska Naturalnego (GSDPFNE), 
q Generalny Sekretariat Rozwoju i Ochrony Lasów i Œrodowiska Naturalnego Unii Europej-

skiej (GSDPFNE+EU), 
q Generalny Sekretariat Badañ i Technologii (GSRT), 
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Tabela 9. Wydzia³y leœne na uniwersytetach

Uczelnia Wydzia³ Liczba absolwentów/rok

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach Leœnictwo i Œrodowisko 47

Uniwersytet Demokryta w Orestiadzie  Leœnictwo oraz Zarz¹dzanie Œrodowis-
kiem i Zasobami Naturalnymi 45

Tabela 10. Wydzia³y leœne na politechnikach

Uczelnia Wydzia³ Absolwenci/rok

T.E.I. Larissa (Szko³a Technologii
Rolnej) w Karditsie 

Leœnictwo 39

Technologia Drewna i Meblarstwa 16

T.E.I. Kavalas w Dramie Leœnictwo 83

T.E.I. Lamias w Karpenisi Leœnictwo 96



q Ministerstwo Rozwoju Wsi i ¯ywnoœci (MRDF), 
q Unia Europejska (EU), 
q Krajowa Fundacja Badañ Rolniczych (NAGREF), 
q Ministerstwo Planowania Œrodowiska Fizycznego i Robót Publicznych (MEPPPW), 
q inne Ÿród³a. 
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Rys. 1. Procentowy rozk³ad wydatków na programy badawcze zgodnie ze Ÿród³ami finansowania

W instytucie zatrudnionych jest 61 osób, w tym 20 pracowników naukowych (19 dokto-
rów, 1 magister), 14 innych osób z wykszta³ceniem uniwersyteckim, 3 z wykszta³ceniem
technicznym, 24 pracowników administracyjnych i technicznych. 

Instytut ma bibliotekê, za³o¿on¹ w 1944 roku w celu promocji leœnictwa, która jest jedn¹
z najstarszych, wysoce wyspecjalizowanych bibliotek w Grecji. Jej zbiory licz¹ 10 700 ksi¹-
¿ek, 349 tytu³ów czasopism. Dotycz¹ g³ównie leœnictwa oraz rolnictwa. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e biblioteka ma w swoich zbiorach wydania zabytkowe, pisane gotykiem, pochodz¹ce
z 1800 roku i póŸniejsze.

T³um. Marta Miku³owska



1. Charakterystyka lasów

Grunty leœne Hiszpanii zajmuj¹ nieco ponad 26 mln ha, czyli 51% powierzchni kraju. Wo-
bec tak znacznego ich udzia³u, lasy maj¹ du¿e znaczenie w tradycji i historii pañstwa i s¹
znacz¹cym Ÿród³em wielu dóbr i po¿ytków. 

Lasy o zwarciu powy¿ej 20% pokrywaj¹ powierzchniê 10,7 mln ha, podczas gdy lasy
o mniejszym zwarciu – 3,2 mln ha (zgodnie z II Inwentaryzacj¹ Krajowych Zasobów Leœnych
z 1996 r.). Pozosta³e 12,1 mln ha zaliczone do terenów leœnych to obszary poroœniête roœlin-
noœci¹ krzewiast¹ i zieln¹, czêstokroæ w po³¹czeniu z otwartymi powierzchniami.

Krajobrazy Pó³wyspu Iberyjskiego, archipelagu Balearów i Wysp Kanaryjskich s¹ zwi¹-
zane z lasem, formacjami krzewiastymi i zielnymi, a tak¿e z roœlinnoœci¹ pó³pustynn¹ (wy-
stêpuj¹c¹ w niektórych czêœciach kraju), bardzo zró¿nicowanymi z powodu panuj¹cych tu
odmiennych warunków klimatycznych. Na obecn¹ strukturê lasów wp³ynê³o ich u¿ytkowa-
nie w przesz³oœci: intensywne wypasanie zwierz¹t na terenach leœnych, pozyskiwanie drew-
na opa³owego oraz po¿ary lasów. 

W sk³adzie gatunkowym lasów drzewostany iglaste i liœciaste maj¹ podobny udzia³ (od-
powiednio 45% i 44%), a drzewostany mieszane – 11% (rys. 1). 

Najwa¿niejsze panuj¹ce i wspó³panuj¹ce gatunki drzew iglastych to sosna nadmorska
(Pinus pinaster), której drzewostany zajmuj¹ 1600 tys. ha, sosna alepska (Pinus halepensis)
– 1500 tys. ha i sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) – 1200 tys. ha. Z gatunków liœciastych
najliczniej reprezentowane s¹: d¹b ostrolistny (Quercus ilex) – 2000 tys. ha, buk zwyczajny
(Fagus sylvatica) – 450 tys. ha i d¹b Quercus pyrenaica – 400 tys. ha (tab. 1). Powy¿sze da-
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Królestwo Hiszpanii 

(Reino de Espa¼a), 

powierzchnia 506 tys. km2, 

ludnoœæ 41,8 mln mieszkañców.

Isabel Ca¼ellas, Miren del Río, Fernando Montes – CIFOR-INIA Ca La Coru¼a km 7.5, 20040 Ma-
drid (Spain), Roberto Vallejo – DGB C/ San Francisco 4 Madrid (Spain).



ne nie obejmuj¹ lasów o zwarciu mniejszym ni¿ 20% (jakkolwiek powinny byæ one brane
pod uwagê jako nieod³¹czny element œródziemnomorskiej szaty roœlinnej), pokrywaj¹cych
znaczny obszar Pó³wyspu Iberyjskiego i stanowi¹cy wiêksz¹ czêœæ terenów leœnych wielu
prowincji. Uwzglêdnienie takich danych znacznie zwiêkszy³oby udzia³ powierzchniowy nie-
których gatunków, szczególnie dêbu ostrolistnego, który dominuje na terenach leœnych o ni-
skim stopniu zwarcia na powierzchni ok. 1,4 mln ha, w tym na terenach leœno-pastwisko-
wych (dehesas).
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Rys. 1. Struktura gatunkowa lasów

Gatunek Panuj¹cy Wspó³panuj¹cy Razem
Sosna nadmorska 1058 626 1684
Sosna alepska 1365 135 1500
Sosna zwyczajna 840 370 1210
Sosna czarna 525 338 863
Sosna pinia 223 147 370
Ja³owiec Juniperus thurifera 124 83 207
Sosna górska var. unciata 75 0 75
Sosna kanaryjska 72 0 72
D¹b ostrolistny 1473 503 1976
Buk zwyczajny 343 105 448
D¹b Quercus pyrenaica 313 68 381
D¹b korkowy 117 256 373
D¹b Quercus faginea 88 181 269
Kasztan jadalny 102 111 213
D¹b szypu³kowy 38 171 209
Oliwka europejska 17 58 75

Tabela 1. Powierzchnia drzewostanów z panuj¹cymi i wspó³panuj¹cymi gatunkami drzew (tys. ha)



2. Struktura w³asnoœci

Lasy i obszary zalesione nale¿¹ do pañstwa i w³adz regionów autonomicznych oraz do
innych organizacji publicznych, a tak¿e do osób i przedsiêbiorstw prywatnych (tab. 2).
Struktura w³asnoœci lasów o zwarciu powy¿ej 20% jest podobna do struktury w³asnoœci
gruntów leœnych ogó³em. Porównanie ze struktur¹ w³asnoœci lasów w innych krajach Unii
Europejskiej wskazuje, ¿e w Hiszpanii jest znacznie mniej obszarów leœnych stanowi¹cych
w³asnoœæ pañstwa lub regionów autonomicznych, ale jest to równowa¿one du¿ym udzia³em
innej w³asnoœci publicznej – samorz¹dów lokalnych. Dane dotycz¹ce prywatnej w³asnoœci
leœnej s¹ zbli¿one do œredniej europejskiej.
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Tabela 2. Struktura w³asnoœci lasów w Hiszpanii

Kategoria w³asnoœci
Powierzchnia 

tys. ha %

Pañstwo i regiony autonomiczne 1 188,58 4,49

Inne organizacje publiczne (samorz¹dy) 7 494,22 28,83

Prywatne 16 833,32 65,81

Inne 467,94 0,87

Razem 25 984,06 100,00

3. Lasy chronione 

Ponad po³owa powierzchni leœnej Hiszpanii – 62%, czyli 8107 tys. ha – wystêpuje na wy-
sokoœci powy¿ej 600 m n.p.m., a 45%, tj. 5980 tys. ha, powy¿ej 800 m n.p.m. (tab. 3). Wska-
zuje to na przewagê ochronnej funkcji lasów.

Tabela 3. Po³o¿enie lasów wed³ug wysokoœci n.p.m.

Wysokoœæ (m n.p.m.)
Powierzchnia

tys. ha %
0–199 2 059 7,92
200–399 3 617 13,92
400–599 4 092 15,75
600–799 4 453 17,14
800–999 4 393 16,91
1000–1199 3 319 12,77
1200–1399 1 845 7,10
1400–1599 1 084 4,17
1600–1799 655 2,25
1800–1999 231 0,89
/2000 236 0,91
Razem 25 984 100,00



Do obszarów i obiektów chronionych nale¿y 536 obiektów ochronnych, zajmuj¹cych
³¹czn¹ powierzchniê 3 188 395 ha, w tym 12 parków narodowych, 126 parków natury, 143
rezerwaty przyrody, 133 pomniki przyrody, 35 obszarów chronionego krajobrazu i 87 obiek-
tów innych kategorii. Spoœród tej powierzchni 40% zajmuj¹ lasy, odwiedzane co roku przez
ponad 30 milionów osób. W tab. 4 przedstawiono charakterystykê drzewostanów ró¿nej ka-
tegorii ochronnoœci. W lasach ochronnych zgromadzone jest ok. 10% ca³kowitego zapasu
drzewostanów. 

£owiectwem zajmuje siê ponad 1,4 mln obywateli. Dysponuj¹ oni licznymi obiektami ³o-
wieckimi, obejmuj¹cymi 35 rezerwatów zwierzyny i obwody ³owieckie, w tym 41 wy³¹czo-
nych, 30 000 prywatnych, 8 krajowych, 111 lokalnych i 40 gminnych.

4. Zasobnoœæ lasów

Zapas lasów Hiszpanii wynosi ok. 600 mln m3, z czego 60% zlokalizowane jest w lasach
w³asnoœci prywatnej. Roczny przyrost mi¹¿szoœci wynosi ok. 30 mln m3. W tab. 5 przedsta-
wiono charakterystykê zasobów leœnych. Widoczny jest du¿y udzia³ sosen i buka zwyczaj-
nego. 
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Kategoria ochrony
Liczba drzew

d1,3>7 cm
(tys. szt.)

Powierzchnia
przekroju 

(m2)
Zapas (m3)

Przyrost
zapasu

(m3/rok)

Liczba drzew
d1,3<7 cm 
(tys. szt.)

Parki narodowe 22 426 688 624 3 831 409 159 244 38 258

Parki natury 274 830 8 852 807 39 920 594 1 473 780 425 872

Obszary chronionego krajobrazu 59 419 1 463 104 6 900 747 290 756 106 677

Rezerwaty przyrody 12 386 328 890 1 744 467 73 671 21 940

Inne obszary chronione 56 648 1 461 175 7 043 740 294 601 90 735

Lasy nieobjête ochron¹ 4 240 658 110 232 123 534 745 370 27 796 504 7 003 017

Tabela 4. Charakterystyka lasów chronionych

Tabela 5. Zasoby drzewne Hiszpanii

Gatunek

Grubizna (d1,3>7 cm)
Liczba 
drzew

d1,3<7 cm 
(tys. szt.)

liczba 
drzew 

(tys. szt.)

powierzchnia 
przekroju 

(m2)

zapas 
(m3)

przyrost rocz-
ny mi¹¿szoœci 

(m3)

1 2 3 4 5 6

Egzotyczne gatunki iglaste 17 735 533 367 3 428 608 234 299 19 692 

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 426 886 11 896 479 65 554 661 2 542 007 457 824

S. górska (Pinus uncinata) 29 368 968 965 5 360 836 154 464 27 078 

S. pinia (Pinus pinea) 44 640 1 501 270 6 303 707 250 673 24 557 
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1 2 3 4 5 6

S. alepska (Pinus halepensis) 333 904 7 050 136 26 762 842 1 083 459 392 139

S. czarna (Pinus nigra) 208 688 5 064 807 25 131 838 898 783 250 135

S. pinia odm. kantabryjska 
(Pinus pinaster cantabric) 129 582 4 424 208 28 496 250 2 263 523 88 501 

S. pinia odm. œródziemnomorska 
(Pinus pinaster Mediterranean) 292 241 9 178 888 44 811 715 1 891 126 248 276

S. kanaryjska (Pinus canariensis) 22 101 1 038 186 6 883 953 172 426 23 602

S. kalifornijska (Pinus radiata) 78 436 3 609 499 27 920 854 2 031 843 96 627

Jod³a pospolita (Abies alba) 30 393 988 816 6 587 422 205 066 48 326

J. hiszpañska (Abies pinsapo) 571 40 865 229 184 4 364 503

Juniperus thurifera 17 188 395 038 1 121 364 27 796 27 312 

D¹b szypu³kowy, d. bezszypu³kowy 
(Quercus robur, Q. petraea) 49 228 1 861 961 10 987 944 396 546 89 495 

Quercus pyrenaica 129 166 2 203 145 9 028 971 422 926 250 303

Quercus faginea 27 355 442 395 1 390 475 61 203 61 292 

D¹b ostrolistny (Quercus ilex) 165 621 4 266 962 9 931 275 60 913 521 401

D¹b korkowy (Quercus suber) 16 869 904 942 2 274 468 20 115 19 844 

„Nadrzeczne” gatunki drzew 13 360 358 915 2 063 469 168 009 26 262 

Topola czarna (Populus nigra), 
t. kanadyjska (Populus x canadensis) 18 565 616 281 4 529 231 409 555 17 038 

Eucalyptus spp. Mediterranean 63 211 825 293 3 940 714 783 976 93 790 

Eucalyptus spp. cantabric 58 920 978 435 7 348 103 1 557 221 108 648

Oliwka europejska (Olea europaea) 2 919 84 395 176 764 3 058 5 590 

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 186 429 6 912 467 46 322 204 1 246 149 266 060

Kasztan jadalny (Castanea sativa) 58 924 1 902 976 9 248 356 489 472 71 399 

Pinus sylvestris i Pinus uncinata 47 715 1 404 212 7 607 375 255 790 56 034 

Pinus sylvestris i Pinus nigra 356 921 7 040 712 31 283 972 1 385 550 485 339

Pinus sylvestris i Pinus pinaster 47 345 1 180 515 6 254 572 283 905 34 815

Pinus sylvestris i liœciaste 99 843 2 257 989 11 258 228 499 252 233 645

Pinus pinea i Pinus pinaster 54 136 1 401 312 5 977 684 293 412 55 646

Pinus pinea i liœciaste 62 717 1 377 915 6 468 087 216 132 129 858

Pinus halepensis i Pinus nigra 96 946 1 888 925 8 549 448 330 814 171 433

Pinus halepensis i Pinus pinaster 59 296 1 416 239 5 598 419 237 330 76 114

Pinus halepensis i Quercus ilex 39 320 626 966 2 638 663 96 241 127 341



5. U¿ytkowanie lasów

U¿ytkowanie lasu, a w szczególnoœci zasobów drzewnych, prowadzone jest w taki spo-
sób, aby zapewniæ ich trwa³y i zrównowa¿ony rozwój. W ostatnich 10 latach pozyskanie
drewna wynosi³o 14–15 mln m3 (w korze) i niewiele, ale systematycznie wzrasta³o. Roczne
pozyskanie drewna stanowi 2,5% ca³kowitego zapasu drzewostanów, a 47% rocznego przy-
rostu mi¹¿szoœci. WskaŸnik ten jest mniejszy ni¿ przeciêtnie w krajach europejskich (69%)
i zapewnia realizacjê zasady trwa³oœci lasu. Oko³o 60% pozyskiwanego surowca to drewno
gatunków iglastych. 

Pozyskanie drewna ma w ostatnich latach tendencjê wzrostow¹, co jest efektem zale-
sienia nowych gruntów oraz poprawy jakoœci i produkcyjnoœci istniej¹cych drzewostanów.
Wielkoœæ pozyskania drewna jest jednak wci¹¿ mniejsza ni¿ zapotrzebowanie na ten suro-
wiec i zaspokaja tylko ok. 60% popytu (tab. 6).

Charakterystyczny dla Pó³wyspu Iberyjskiego klimat œródziemnomorski oraz tradycyjne
metody u¿ytkowania gruntu powoduj¹, ¿e równie wa¿nymi jak drewno Ÿród³ami dochodu
z lasu s¹: zwierzyna, korek i mo¿liwoœci wypasu zwierz¹t domowych (tab. 7). 

Roczna wartoœæ produkcji przemys³u drzewnego w Hiszpanii wynosi ok. 12 020 mln euro,
wartoœæ eksportu – 2031 mln euro, a importu – 3925 mln euro, z czego 601 mln euro po-
chodzi z importu drewna okr¹g³ego i tarcicy. W ró¿nych ga³êziach przemys³u drzewnego
pracuje 200 tys. osób.
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Tabela 5. cd.

1 2 3 4 5 6

Pinus nigra i Pinus pinaster 66 878 1 428 314 5 786 960 232.913 103 392

Pinus radiata i P. pinaster cantabric 69 716 1 884 905 10 608 804 872 356 59 480

Pinus pinaster i E. spp. cantabric 155 050 4 819 562 33 553 240 3 652 940 167 771

Juniperus thurifera i Quercus ilex 27 895 420 872 1 264 715 23 986 99 822

Quercus robur, Q. petraea i F. sylvatica 49 839 1 632 471 8 465 471 287 743 78 911

Quercus pyrenaica i Quercus ilex 15 390 398 629 1 218 223 34 752 52 384

Quercus faginea i Quercus ilex 70 728 976 151 2 794 561 53 190 279 345

Quercus ilex i Quercus suber 88 914 3 492 839 9 174 160 111 860 150 479

Quercus suber i Quercus canariensis 10 242 612 794 1 801 473 17 037 11 000

Woskownica (Myrica faya) 
i wrzosiec drzewiasty (Erica arborea) 16 942 289 252 1 438 057 191 812 51 512

Inne liœciaste 231 860 5 726 399 25 197 912 1 340 472 455 599

Inne iglaste i liœciaste 256 962 5 709 659 27 005 269 1 569 905 592 267

Zaroœla krzewiaste, pastwiska i ³¹ki, 
lasy o niskim zadrzewieniu 319 393 8 991 380 24 405 808 722 174 978 595
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Tabela 6. Obrót drewnem w Hiszpanii (w tys. m3 grubizny bez kory)

Rok Pozyskane Import Eksport

1985 13 604  6 958  4 253  

1986 14 637  9 227  5 311  

1987 14 122  9 429  5 740  

1988 14 010  12 136  5 551  

1989 14 717  12 646  5 323  

1990 14 700  15 185  5 266  

1991 14 330  16 101  5 995  

1992 13 821  17 001  5 682  

1993 13 756  14 518  6 251  

1994 15 305  18 251  7 633  

1995 16 074  18 706  8 156  

1996 15 631  19 365  8 339  

1997 14 958  22 106  10 036  

1998 14 875  24 308  9 808  

1999 14 721  24 977  10 354  

2000 13 892  31 226  13 212  

2001 13 006  30 698  14 340  

2002 13 972  32 486  15 318

Tabela 7. Wartoœæ produktów pozyskiwanych w lasach Hiszpanii

Produkt Wartoœæ (mln euro)

Drewno 621

Drewno opa³owe 56

Korek 58

¯o³êdzie 112

Kasztany 7

Orzeszki piniowe 1

Trufle 4

Grzyby 50

Wypasanie (u¿ytki zielone) 412

Zwierzyna 171

Rybo³ówstwo 27



6. Prawne i organizacyjne aspekty leœnictwa

Problematykê polityki leœnej przedstawiono w trzech g³ównych aspektach: podstawy
prawne polityki i strategii leœnej, struktura administracji zarz¹dzaj¹cej œrodowiskiem natural-
nym, zarówno w aspekcie terytorialnym, jak i funkcjonalnym, oraz programy i strategie do-
tycz¹ce œrodowiska naturalnego, obowi¹zuj¹ce w regionach autonomicznych.

Podstawy prawne i struktura organizacyjna

Od czasu uchwalenia konstytucji pañstwa w 1978 r. regiony autonomiczne maj¹ prawo
ustanawiaæ w³asne prawo dotycz¹ce leœnictwa i ochrony œrodowiska, z uwzglêdnieniem
podstawowych ogólnokrajowych przepisów prawnych, w tym ustawy o lasach z 2003 roku.
Siedem regionów autonomicznych skorzysta³o z tych uprawnieñ. 

Przeniesienie kompetencji do regionów autonomicznych pozwoli³o im powo³aæ w³asn¹
administracjê leœn¹, ale proces ten nie przebiega³ jednakowo we wszystkich regionach. Nie-
które z nich utworzy³y odrêbne struktury do zarz¹dzania lasami, inne powo³a³y jednostki do
zarz¹dzania œrodowiskiem, w tym tak¿e zasobami leœnymi, jeszcze inne rozdzieli³y kompe-
tencje w tym zakresie pomiêdzy departamenty œrodowiska i rolnictwa. Ponadto, od momen-
tu decentralizacji struktura administracyjna w regionach ulega³a czêstym zmianom, co wska-
zuje, ¿e czêstokroæ we w³adzach regionu nie zosta³a wypracowana idea optymalnej lokaliza-
cji odpowiedzialnoœci za sektor leœny. Wiêkszoœæ strategii leœnych autonomicznych regionów
jest zreszt¹ zbie¿na w tym ostatnim punkcie i potrzebuj¹ one opracowania nowoczesnej
struktury administracji leœnej, dostosowanej do aktualnych potrzeb. Jedn¹ z nich jest zbli¿e-
nie leœnictwa do regionów wiejskich, szczególnie na poziomie prowincji, i w³¹czenie modelu
leœnictwa wielofunkcyjnego w plany rozwoju terenów wiejskich w celu stabilizacji sytuacji go-
spodarczej, stworzenia nowych miejsc pracy i ochrony œrodowiska naturalnego. Takie ten-
dencje s¹ zgodne z planem dzia³añ nakreœlonym w „Strategii leœnej” Unii Europejskiej.

Programy i strategie leœne

Od 1986 roku 12 hiszpañskich regionów autonomicznych ma w³asn¹ politykê leœn¹.
W ka¿dym z nich polityka taka zosta³a opracowana po 1989 roku, gdy powsta³, jako pierw-
szy, program leœny Andaluzji. Cele poszczególnych programów lub strategii uwzglêdniaj¹
zasady ustalone przez gremia miêdzynarodowe, a wiêc zasady wielofunkcyjnej gospodar-
ki leœnej oraz trwa³ego i zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami naturalnymi, gdzie aspek-
ty leœne s¹ œciœle zwi¹zane z zagadnieniami ochrony przyrody. 

Niezale¿nie od za³o¿eñ tych programów czy strategii leœnych (w tym za³o¿eñ bud¿eto-
wych), s¹ z nimi zwi¹zane dwa typy problemów.

Pierwsze to problemy strukturalne, wynikaj¹ce ze zbyt ma³ego bud¿etu i pewnej izolacji
administracji leœnej, co powoduje wyd³u¿enie procesu decyzyjnego wdra¿ania polityki leœ-
nej, a zarazem uniemo¿liwia osi¹ganie dobrych wyników ekonomicznych. Ponadto po-
wszechny jest brak znajomoœci zagadnieñ leœnych wœród urzêdników i wydawanie niekom-
petentnych decyzji w tym zakresie.
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Problemy drugiego typu pojawi³y siê na szczeblu pañstwowym. Koniecznoœæ ciêæ bu-
d¿etowych, wynikaj¹ca z przyjêcia kryteriów konwergencji zgodnie z traktatem z Maastricht
(1993) nie przynosi korzyœci przemys³owi drzewnemu. Powa¿nym problemem jest tak¿e
brak wykszta³conej kadry. Ponadto regionalny bud¿et programu leœnego, niezale¿nie na jak
d³ugi okres jest on uchwalany, jest zatwierdzany przez parlament co roku. Oznacza to, ¿e
w ¿adnym regionie program leœny nie ma gwarancji realizacji w perspektywie œrednio- i d³u-
goterminowej. 

Wszystkie urzêdy ds. leœnictwa na poziomie krajowym wspó³pracuj¹ ze swoimi odpo-
wiednikami w regionach autonomicznych. 

Jednostk¹ odpowiedzialn¹ za koordynacjê polityki leœnej jest Dyrekcja Generalna ds.
Bioró¿norodnoœci podlegaj¹ca Ministerstwu Œrodowiska. Do g³ównych kierunków jej dzia-
³ania nale¿¹:
q gospodarka wodna w lasach (do 1986 roku w gestii krajowego departamentu leœnictwa

ICONA);
q wspomaganie (g³ównie za pomoc¹ œrodków finansowych) rozwoju i urz¹dzania lasów

prywatnych. Pomoc jest rozdzielana pomiêdzy wszystkie regiony; 
q monitoring szkodliwych czynników biotycznych i abiotycznych (w tym zanieczyszczenia

powietrza), programy selekcji leœnego materia³u rozmno¿eniowego, urz¹dzania lasu
i wykonywania map leœnych, a tak¿e gromadzenie danych o lasach publicznych i ich cy-
kliczna publikacja (wspólnie z regionami autonomicznymi); 

q koordynacja zwalczania po¿arów w lasach;
q rozwój systemu detekcji, komunikacji i prognozowania zagro¿enia po¿arowego przy wy-

korzystaniu jednostek koordynuj¹cych dzia³anie l¹dowych i powietrznych si³ gaœniczych
na obszarach chronionych bêd¹cych w³asnoœci¹ publiczn¹; we wspó³pracy z regionami
autonomicznymi, które s¹ odpowiedzialne za opracowanie regionalnych planów ochro-
ny przeciwpo¿arowej dla najbardziej zagro¿onych pod tym wzglêdem prowincji, zosta³
opracowany III priorytet Programu Ochrony Przeciwpo¿arowej Lasu (PAPIF3); 

q zatwierdzanie programów dotycz¹cych zapobiegania po¿arom w lasach, polegaj¹cych
przede wszystkim na prowadzeniu corocznych akcji edukacyjnych oraz szkoleniu per-
sonelu; 

q utrzymywanie powietrznej floty przeciwpo¿arowej (samoloty i helikoptery, l¹duj¹ce tak¿e
na wodzie); 

q zapobieganie zjawisku pustynnienia poprzez realizacjê ró¿nych projektów. 
Spoœród wymienionych wy¿ej zadañ, program ochrony przeciwpo¿arowej lasu oraz mo-

nitoring wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza na lasy s¹, przynajmniej w czêœci, finansowane
przez Uniê Europejsk¹. 

Znaczna czêœæ rocznego bud¿etu Dyrekcji Generalnej ds. Bioró¿norodnoœci jest prze-
znaczona na badania naukowe prowadzone na uniwersytetach i w jednostkach badaw-
czych, a na podstawie zlecenia ministerstw i innych jednostek s¹ wykonywane zalesienia na
gruntach do nich nale¿¹cych (chocia¿ do tej pory nie zosta³y opracowane cele i zasady za-
lesieñ, z wyj¹tkiem zalesieñ okreœlonych jako wodochronne). Jednym z zadañ dyrekcji jest
te¿ koordynacja gromadzenia informacji dotycz¹cych wi¹zania wêgla przez lasy, zgodnie
z protoko³em z Kioto (1997).
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Inne instytucje zwi¹zane z leœnictwem, poza Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Bioró¿norodnoœci,
funkcjonuj¹ w ramach Ministerstwa Rolnictwa, Rybo³ówstwa i ¯ywnoœci, g³ównie z powo-
dów organizacyjnych (³atwiejsza koordynacja dzia³añ w szerokim zakresie) oraz bliskich re-
lacji pomiêdzy rolnictwem i leœnictwem na obszarach wiejskich. S¹ to: Wydzia³ Statystyki
Leœnictwa (w ramach wydzia³u zajmuj¹cego siê statystyk¹ rolnictwa), Wydzia³ Ochrony La-
su (chocia¿ s³u¿ba ochrony lasu dzia³a równie¿ w ramach Sekretariatu ds. Polityki Leœnej)
oraz Komitet Doradczy ds. Korka CANCOR.

W 1994 roku zosta³ zatwierdzony przez rz¹d wieloletni program rozwoju leœnictwa, za-
aprobowany tak¿e przez w³adze regionów autonomicznych, realizowany dziêki wsparciu
z Unii Europejskiej na podstawie rozporz¹dzenia Rady EWG nr 2080/92. Za zalesienia grun-
tów rolnych, zarz¹dzanie funduszami na rozwój terenów wiejskich i opracowywanie ade-
kwatnych programów, promocjê plantacji topolowych (Krajowa Komisja Topoli), dzia³ania
strukturalne na obszarach górskich oraz za tzw. dehesas, czyli tereny leœno-pastwiskowe
odpowiada Ministerstwo Œrodowiska. 

Rezultaty wdro¿enia programu s¹ bardzo dobre: do 31 grudnia 1998 roku powierzchnia
zalesieñ wynios³a 400 893 ha, w porównaniu z 108 564 ha w Portugalii, która zalesi³a naj-
wiêcej po Hiszpanii gruntów w UE. Wp³ynê³a na to szeroka akceptacja przedsiêwziêcia
przez w³aœcicieli gruntów. Liczba beneficjentów programu wynosi obecnie ponad 28 000, co
jest doœæ niezwyk³e w warunkach Hiszpanii, gdzie w³aœciciele lasów na ogó³ inwestuj¹ bar-
dzo niewiele w gospodarkê leœn¹. 

Najwiêcej zalesieñ (ponad 72%) zlokalizowano na nieu¿ytkach pastwiskowych, ³¹kach
i ma³o wydajnych gruntach rolnych, na których wczeœniej uprawiano zbo¿a. W zalesieniach
u¿yto wielu ró¿nych gatunków drzew, zarówno iglastych (128 132 ha), jak i liœciastych
(214 775 ha). W sprzyjaj¹cych warunkach wprowadzano drzewostany mieszane, o wy¿szej,
z ekologicznego punktu widzenia, wartoœci (53 781 ha).

7. Edukacja leœna

Hiszpañski system edukacji leœnej obejmuje trzy poziomy: najni¿szy – zawodowy, reali-
zowany na poziomie szko³y œredniej, oraz dwa poziomy uniwersyteckie: in¿ynieryjny i tech-
niczno-in¿ynieryjny. Kurs in¿ynieryjny trwa trzy lata, a techniczno-in¿ynieryjny – piêæ lub
szeœæ lat, w zale¿noœci od szko³y wy¿szej. Od czasu podpisania tzw. deklaracji boloñskiej
(19 czerwca 1999 r.) Krajowa Rada Szkó³ Wy¿szych pracuje nad now¹ propozycj¹ systemu
edukacji, w celu ujednolicenia go w ramach Unii Europejskiej. 

Pierwsza hiszpañska Wy¿sza Szko³a Leœnictwa zosta³a za³o¿ona w II po³owie XIX wieku
i do ostatniej dekady ubieg³ego wieku by³a jedyn¹ szko³¹ oferuj¹c¹ wy¿sze wykszta³cenie
leœne. W latach 90. XX wieku powsta³o szeœæ nowych szkó³ leœnych w ró¿nych regionach
autonomicznych (tab. 8). W ten sposób zwiêkszy³y siê tak¿e mo¿liwoœci zdobycia wykszta³-
cenia techniczno-in¿ynieryjnego. Obecnie w Hiszpanii jest 16 szkó³ leœnych. W ostatnich la-
tach liczba studentów znacznie wzros³a (tab. 9), zarówno z przyczyn demograficznych, jak
i z powodu szerokiej oferty szkó³ leœnych. 
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Zawodowa edukacja leœna rozwinê³a siê w po³owie XX wieku, kiedy to powsta³a pierw-
sza Leœna Szko³a Zawodowa w Lourizan. Wkrótce po niej za³o¿ono kilka nowych szkó³. Od
tamtego czasu, zgodnie z oczekiwaniami spo³eczeñstwa, zmieni³y siê jednak kierunki
kszta³cenia. Obecnie w toku nauki w szkole zawodowej mo¿na zdobyæ stopieñ starszego
technika zagospodarowania obszarów naturalnych i krajobrazu oraz technika leœnictwa
i ochrony przyrody.

Dyrekcja Generalna ds. Bioró¿norodnoœci wprowadzi³a stopnie zawodowe s³u¿b leœ-
nych. Po 1989 r. utrwali³a siê praktyka zatrudniania absolwentów szkó³ zawodowych do prac
obserwacyjnych w parkach narodowych. W niektórych regionach autonomicznych s³u¿ba
leœna jest wci¹¿ s³u¿b¹ cywiln¹, podczas gdy w innych (np. na Wyspach Kanaryjskich) funk-
cjonuje jako czêœæ tzw. policji œrodowiskowej (s³u¿by mundurowe). W niektórych wypad-
kach stopnie zawodowe nie obowi¹zuj¹, w innych regionach absolwenci leœnych szkó³ za-
wodowych tworz¹ swego rodzaju korpusy administracyjne lub funkcjonuj¹ jako agenci leœ-
ni. Regiony autonomiczne maj¹ pe³ne uprawnienia do organizacji i regulacji funkcjonowa-
nia s³u¿b leœnych i obecnie nie ma jednostki centralnej na poziomie krajowym. 
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Tabela 8. Szko³y leœne w Hiszpanii

Szko³a/Uniwersytet Rok 
za³o¿enia Specjalnoœci

Wy¿sza Szko³a Leœnictwa w Madrycie 1848 – gospodarka leœno-pastwiskowa 
– przemys³ leœny 

Wy¿sza Szko³a Rolnictwa i Leœnictwa
w Kordobie 1990

– gospodarka leœno-pastwiskowa i gospodarka leœna
– przemys³ leœny
– biotechnologia rolnicza i leœna
– zarz¹dzanie œrodowiskiem naturalnym

Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Lleidzie 1992 – nauka i technologia leœna
– zarz¹dzanie œrodowiskiem naturalnym

Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Valladolid 1994 – gospodarka leœno-pastwiskowa

Wy¿sza Szko³a Politechniczna w Lugo 1995
– gospodarka leœno-pastwiskowa
– przemys³ leœny
– zarz¹dzanie œrodowiskiem naturalnym

Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Walencji 1999 – zarz¹dzanie œrodowiskiem naturalnym
– in¿ynieria œrodowiska

Uniwersytet Katolicki w Avili 1999 – nie ma specjalnoœci

Tabela 9. Liczba studentów szkó³ wy¿szych wed³ug specjalnoœci

Specjalnoœæ 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Technik leœnictwa 1046 1001 1016 1026 988

Technik leœnictwa, ekspert ds. pozyskania 4831 4951 4808 4529 2904

Technik leœnictwa, ekspert ds. przemys³u 708 714 628 562 490

In¿ynier leœnictwa 2400 2379 2222 2046 2021

In¿ynier leœnictwa (drugi cykl) 1482 1490 1459 1363 1305



Edukacj¹ leœn¹ spo³eczeñstwa zajmuje siê równie¿ Centrum Edukacji Przyrodniczej
CENEAM. 

Wy¿sze szko³y leœne tworz¹ Stowarzyszenie Szkó³ Zawodowych. Cz³onkostwo w tym
stowarzyszeniu jest gwarancj¹ wysokich kwalifikacji zawodowych absolwentów. Jest to
istotne zarówno dla zatrudniaj¹cych, jak i dla samych absolwentów, którzy w ten sposób
unikaj¹ nieuczciwej konkurencji na rynku pracy. Stowarzyszenie Szkó³ Zawodowych zamie-
rza tak¿e obj¹æ gwarancj¹ projekty realizowane przez absolwentów szkó³ wy¿szych. 

8. Badania leœne

Rozwój badañ leœnych w Hiszpanii bierze swój pocz¹tek w roku 1907, kiedy to utworzo-
no Instytut Badawczy Leœnictwa (IFIE), który z kolei w 1971 roku po³¹czy³ siê z Pañstwowym
Instytutem Badawczo-Technologicznym Rolnictwa i Przemys³u Spo¿ywczego (INIA). IFIE/IN-
IA wspiera³ nauki leœne i bazy doœwiadczalne do ostatniej dekady XX wieku. W ostatnich
20 latach liczba badañ naukowych z zakresu leœnictwa wzros³a dziêki ¿ywemu zaintereso-
waniu spo³eczeñstwa sprawami œrodowiska naturalnego oraz z powodu zwiêkszenia liczby
leœnych szkó³ wy¿szych. Polityczny podzia³ zarówno administracji leœnej, jak i badañ leœ-
nych pomiêdzy regiony autonomiczne (1982) zaowocowa³ ich nierównomiernym rozwojem
w poszczególnych regionach. W wielu wypadkach badania leœne zosta³y zintensyfikowane
(wiêcej jednostek badawczych, szkó³ wy¿szych, zespo³ów i konkurencja pomiêdzy nimi),
ale jednoczeœnie zaistnia³a potrzeba dobrej koordynacji badañ na poziomie kraju. 

Cele badañ leœnych w Hiszpanii uleg³y zmianom w wyniku zwiêkszenia zapotrzebowa-
nia spo³eczeñstwa na ró¿ne po¿ytki z lasu – wzrost zainteresowania ochron¹ przyrody
i ochron¹ lasu, zrównowa¿on¹ gospodark¹ leœn¹, rekreacj¹ itp. Jednak klasyczne za³o¿e-
nia badañ leœnych i ich realizacja s¹ wci¹¿ niezbêdne dla ogólnego i harmonijnego rozwo-
ju sektora leœnego w Hiszpanii. W krajowym programie badawczym na lata 2000–2003 ba-
dania ekosystemów leœnych by³y realizowane w ramach dwóch zagadnieñ: zasoby natural-
ne (analiza obiegu wody i pierwiastków w ekosystemach l¹dowych oraz zjawisko ocieple-
nia klimatu) i zasoby oraz technologie w rolnictwie (ochrona lasu i zrównowa¿ona gospo-
darka leœna). Nowy krajowy program badawczy (2004–2007) formu³uje podobnie cele
i strukturê badañ leœnych. Krajowa strategia leœna (2002) okreœla œcis³e powi¹zanie badañ
ekosystemów leœnych ze zrównowa¿on¹ gospodark¹ leœn¹. 

Do najwa¿niejszych problemów badañ leœnych nale¿y utrzymanie sta³ych powierzchni
doœwiadczalnych oraz kontynuacja badañ w perspektywie wielu lat przez wykwalifikowany
personel naukowy. Obecnie projekty badawcze funkcjonuj¹ przede wszystkim w ramach
krajowych i regionalnych programów i trwaj¹ œrednio od 3 do 5 lat, co powa¿nie utrudnia
utrzymanie sieci powierzchni doœwiadczalnych i systematyczne gromadzenie danych. 

Priorytety badañ na poziomie krajowym ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki w czterolet-
nich programach badawczych. Badaniami naukowymi w zakresie leœnictwa zajmuj¹ siê
szko³y wy¿sze i jednostki badawcze. Sta³e programy badawcze dotycz¹ ekofizjologii, go-
spodarki leœnej, obiegu pierwiastków. G³ówne projekty s¹ koordynowane przez Pañstwowy
Instytut Badawczo-Technologiczny Rolnictwa i Przemys³u Spo¿ywczego. 
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Priorytety badawcze mog¹ byæ tak¿e definiowane przez regiony autonomiczne w ra-
mach ich w³asnych programów badawczych, skoordynowanych z ogólnokrajow¹ polityk¹
badañ naukowych. Priorytety te odzwierciedlaj¹ znaczenie sektora leœnego w danym regio-
nie oraz spo³eczne i ekonomiczne znaczenie lasów. S¹ najczêœciej okreœlane na 4 lata. 

Ró¿ne aspekty badañ leœnych s¹ realizowane przez liczne jednostki i zespo³y badawcze
bez jakiejkolwiek wspó³pracy pomiêdzy nimi. Zespo³y te czêsto funkcjonuj¹ na rynku krót-
ko, s¹ niewielkie i realizuj¹ ma³e, niezale¿ne projekty badawcze. 

W ramach niezale¿nych projektów prowadzone s¹ badania na sta³ych powierzchniach
doœwiadczalnych, dotycz¹ce g³ównie produkcyjnoœci lasu, u¿ytkowania, zabiegów pielê-
gnacyjnych i nawo¿enia w drzewostanach o krótkiej kolei rêbu. Na poziomie krajowym re-
alizuje siê ponadto inwentaryzacjê krajowych zasobów leœnych oraz monitoring stanu la-
sów. Dzia³alnoœæ badawcza nawi¹zuj¹ca do poziomu krajobrazu oraz do zjawiska wi¹zania
wêgla przez lasy jest priorytetowa. Ostatnia inicjatywa zorganizowania sta³ej sieci obiektów
badawczych na poziomie krajowym, z udzia³em w³aœciwych jednostek administracji pañ-
stwowej, pomo¿e w dalszej perspektywie poprawiæ sytuacjê w badaniach leœnych. 

Ogólne za³o¿enia trwa³ej i zrównowa¿onej gospodarki leœnej odzwierciedlaj¹ zapotrze-
bowanie spo³eczeñstwa na takie funkcje ekosystemów leœnych, jak zachowanie ró¿norod-
noœci biologicznej, ³agodzenie zmian klimatu, zapobieganie pustynnieniu i erozji, ochrona
wód oraz rekreacja. Z drugiej strony, produkcyjne funkcje lasu (równie¿ w rozumieniu po¿yt-
ków nierynkowych) s¹ istotne dla rozwoju terenów wiejskich. Priorytety badawcze s¹ okreœ-
lone w Krajowej Strategii Leœnej i krajowych programach badawczych:
q badania zasobów naturalnych, ochrony ró¿norodnoœci biologicznej oraz zjawiska wi¹za-

nia CO2. Konieczne jest za³o¿enie sieci monitoruj¹cej lasy naturalne;
q trwa³a i zrównowa¿ona gospodarka leœna, oparta na zasadzie wielofunkcyjnoœci lasu.

Konieczne jest za³o¿enie sta³ych powierzchni monitoringowych w ró¿nego typu ekosys-
temach leœnych; 

q monitoring stanu zdrowotnego lasu zgodnie z standardami UE i ochrona przed skutka-
mi ocieplania klimatu;

q inne: zachowanie leœnych zasobów genowych, nowe technologie w u¿ytkowaniu lasu
i ich wp³yw na ekosystem leœny, a tak¿e ekonomiczne aspekty leœnictwa. 

�ród³a informacji i bazy danych: 

CICYT, www.cicyt.es – Krajowa Agencja zajmuj¹ca siê ocen¹ i koordynacj¹ wykonania Krajowych Progra-
mów Badawczych. (Ministerstwo Nauki i Technologii – www.mcyt.es, Ministerstwo Edukacji i Nauki –
www.mec.es).

DGCN, http://www.mma.es/bd_nat/menu.htm – Pañstwowa S³u¿ba Leœna zajmuje siê realizacj¹ polityki leœ-
nej pañstwa. DGCN dysponuje danymi statystycznymi oraz kartograficznymi dotycz¹cymi roœlinnoœci,
lasów i siedlisk Hiszpanii. 

CREAF, www.creaf.uab.es – Centrum Badañ Ekologicznych i Stosowanych w Leœnictwie jest czêœci¹ uniwer-
sytetu w Barcelonie – www.uab.es. Zajmuje siê g³ównie zagadnieniami ekologii ekosystemów l¹dowych,
w tym lasu.

INIA, www.inia.es – Pañstwowy Instytut Badawczo-Technologiczny Rolnictwa i Przemys³u Spo¿ywczego ko-
ordynuje wykonanie Krajowego Programu Badawczego dot. rolnictwa i ¿ywnoœci, do którego w³¹czone
s¹ równie¿ badania leœne. Na stronach znajduje siê opis badañ naukowych prowadzonych w poszcze-
gólnych regionach autonomicznych. 
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http://www.universia.es/contenidos/universidades/index.htm) – informacje o wydzia³ach uniwersyteckich.
GLOBIMED, www.globimed.net – program zajmuj¹cy siê badaniami zmian klimatycznych i bioró¿norodno-

œci w ekosystemach œródziemnomorskich. 
SELVIRED, www.inia.es/gcont/redestem/centrosydep.jsp?idcentro=70&tema=relint.
www.secforestales.org – strona Hiszpañskiego Towarzystwa Nauk Leœnych, podzielonego na ró¿ne grupy

robocze (hodowla lasu, trwa³a i zrównowa¿ona gospodarka leœna, ekologiczne podstawy leœnictwa, go-
spodarka wodna i inne). 

Bibliofor, http://www.grn.es/bibliofor – baza danych dotycz¹ca literatury naukowej, publikowanej w Hiszpa-
nii i pe³na lista leœnych jednostek badawczych.

T³um. Wojciech Gil
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1. Charakterystyka lasów

Powierzchnia i sk³ad gatunkowy

Wiele lat temu du¿e po³acie Królestwa Holandii by³y niemal ca³kowicie poroœniête lasa-
mi, zw³aszcza czêœæ wschodnia i po³udniowa, utworzone przez osady plejstoceñskie. Ba-
gienne obszary po³o¿one na utworach holoceñskich nad morzem zajmowa³y obszary w za-
chodniej i pó³nocnej czêœci kraju, w s¹siedztwie rzek przecinaj¹cych kraj ze wschodu na za-
chód. Lasy pokrywa³y suchsze piaszczyste osady, a tak¿e ¿yŸniejsze siedliska na wscho-
dzie i po³udniu kraju. Na pocz¹tku XIX wieku, w wyniku wielowiekowej gospodarki od³ogo-
wej, nadmiernej eksploatacji i wypasania, powierzchnia lasów zmniejszy³a siê do zaledwie
oko³o 2% powierzchni kraju (70 000 ha). Pozosta³oœci lasów porasta³y najubo¿sze gleby na
wschodzie kraju, tereny ³owieckie i otoczenie wiejskich domów. W drugiej po³owie XIX wie-
ku rozpoczêto sukcesywne zalesienia, zarówno przez prywatnych w³aœcicieli ziemi, jak
i przez pañstwo (tab. 1). Na pocz¹tku XX wieku kontynuowano zalesienia, g³ównie w celu
tworzenia miejsc pracy, a póŸniej tak¿e w celu ukszta³towania nowych polderów. 

Zgodnie z ostatnimi szacunkami (Dirkse i in. 2002, Al & Kuiper 2000), obecnie Holandia
ma oko³o 360 000 ha lasów, co odpowiada lesistoœci 10%. Rozmieszczenie lasów jest nie-
równomierne, poniewa¿ w najgêœciej zaludnionych prowincjach w zachodniej czêœci kraju
(Holland1) oraz rolniczych prowincjach w pó³nocnej i po³udniowo-zachodniej czêœci kraju le-
sistoœæ wynosi 1–4%, podczas gdy w pozosta³ych waha siê w granicach od 10 do 20%.
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Królestwo Niderlandów 

(Koninkrijk der Nederlanden), 

powierzchnia 41,5 tys. km2, 

ludnoœæ 16,4 mln mieszkañców.

G.M.J. (Frits) Mohren i Floor Vodde – Grupa Ekologii i Gospodarki Leœnej, Centrum Studiów nad
Ekosystemami, Uniwersytet w Wageningen.

1 Nazwa Holland, odnosz¹ca siê obecnie g³ównie do zachodnich prowincji, pochodzi od s³owa „Holt-
land”, oznaczaj¹cego „lesisty kraj” (patrz np. Buis, 1993).



Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) przez d³ugi czas pozostawa³a najwa¿niejszym gatun-
kiem w leœnictwie holenderskim (tab. 2). Do oko³o 1970 roku tworzy³a ponad po³owê lasów,
ale jej udzia³ zmala³ do 35–40% na skutek wprowadzania gatunków liœciastych w monokul-
tury sosnowe, wynikaj¹cego czêœciowo ze zmian w gospodarce leœnej. Równie¿ zalesienia
na ¿yznych glebach nowych polderów by³y wykonywane przy u¿yciu gatunków liœciastych. 

Inne gatunki iglaste (Pseudotsuga menziesii, Larix spp., Picea spp. i Pinus spp.), sadzo-
ne w przesz³oœci g³ównie w celu produkcji drewna, dominuj¹ w 25% powierzchni leœnej.
Zmiana celów gospodarki leœnej przejawia siê przebudow¹ drzewostanów œwierkowych
i zastêpowaniem gatunków obcych gatunkami rodzimymi. Daglezja, gatunek o du¿ym po-
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Forma u¿ytkowania 
Udzia³ powierzchni (%) w ró¿nych okresach

1900 1950 1980 1990

Las 8,2 7,6 9,0 9,7

Wrzosowiska, torfowiska 13,1 3,4 1,4 1,3

Wrzosowiska, pla¿e, tereny za groblami 5,0 3,7 2,9 2,6

Woda 6,6 3,4 2,2 2,4

Tereny rolnicze 63,7 73,1 72,9 70,8

Obszary zabudowane 1,6 2,9 5,9 7,5

Inne 1,8 5,9 5,7 5,7

Tabela 1. Formy u¿ytkowania gruntów w Holandii w XX wieku

�ród³o: Dijkstra 1997.

Tabela 2. Zmiany udzia³u powierzchniowego g³ównych gatunków drzewiastych 
w latach 1950–2002, w %

Gatunek 1952–63* 1964–68* 1980–83* 1992** 1996** 2002***

Pinus sylvestris 55,2 50,6 41,9 35,8 35,4 36,8

Pinus spp. 6,4 8,1 7,9 6,6 6,3 5,0

Pseudotsuga menziesii 6,5 7,4 6,7 6,1 6,6 7,2

Larix spp. 9,7 9,4 7,7 6,6 5,9 7,3

Picea spp. 5,5 6,7 6,7 4,7 4,6 4,4

Inne iglaste 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7

Quercus robur i Q. petraea 7,3 7,5 11,5 14,3 15,7 17,4

Fagus sylvatica 2,2 2,2 3,0 3,6 3,7 3,0

Populus i Salix spp. 3,2 4,1 6,5 6,6 6,1 6,3

Inne liœciaste 3,1 3,5 7,5 15,0 15,0 11,9

Razem procent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Razem powierzchnia, ha 183 329 196 323 234 624 281 196 279 567 260 301

* �ród³o: CBS 1985. 
** �ród³o: Seubring 1997.

*** �ród³o: SBH 2003.



tencjale odnowieniowym, ale obcy, jest sadzona tylko w lasach, w których ochrona przyro-
dy nie jest najwa¿niejszym celem. 

Z gatunków liœciastych najwiêksze znaczenie maj¹ dêby szypu³kowy i bezszypu³kowy
(Quercus robur i Q. petraea), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), którego udzia³ systematycz-
nie siê zwiêksza. Na znacznych obszarach Holandii jest prawdopodobnie gatunkiem kli-
maksowym. Dziêki zalesianiu nowych polderów, a tak¿e zachodniej czêœci Holandii, zwiêk-
sza siê udzia³ topoli (Populus) i wierzby (Salix spp.) oraz innych drzew liœciastych. Ostatnio
zwrócono równie¿ uwagê na rodzime gatunki, wystêpuj¹ce, choæ niezbyt powszechnie, na
¿yŸniejszych glebach, takie jak jab³oñ, grusza, g³óg. 

Zapas drewna na pniu, przyrost roczny, roczny etat ciêæ

Lasy holenderskie s¹ stosunkowo m³ode. W 1980 roku jedynie 3% powierzchni leœnej
zajmowa³y lasy w wieku powy¿ej 100 lat, a co najmniej 51% – w wieku poni¿ej 40 lat. W ro-
ku 2000 11% powierzchni leœnej porasta³y lasy w wieku powy¿ej 100 lat i 34% w wieku po-
ni¿ej 40 lat (tab. 3). W 1982 roku przeciêtny wiek drzewostanów wynosi³ 43 lata, w 2002 ro-
ku ju¿ 53 lata.

W 2002 roku zapas drewna na pniu w drzewostanach z g³ównego kompleksu leœnego
o powierzchni oko³o 300 000 ha wynosi³ oko³o 59 mln m3 (197 m3/ha; Ministry LNV 2003,
patrz równie¿ tab. 4). W 1988 roku by³o to 45,7 mln m3 (153 m3/ha). Przyrost roczny zmniej-
szy³ siê z 8,4 m3/ha w 1988 roku do 7,8 m3/ha w roku 1992/1993 i wzrós³ ponownie do
8 m3/ha w 2002 roku. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ zwiêkszenia przyrostu rocznego w ostat-
nich dekadach by³a depozycja azotu (Mohren 1991). 

Wzrost zapasu na pniu prawdopodobnie bêdzie utrzymywa³ siê w nadchodz¹cych la-
tach jako rezultat zwiêkszonego nacisku na ochronê przyrody w wiêkszoœci holenderskich
lasów. Pragnienie posiadania du¿ych drzew w lesie spowoduje podwy¿szenie wieku rêb-
noœci i przeciêtnego wieku drzewostanów. Co wiêcej, udzia³ stoj¹cego i le¿¹cego drewna
martwego, równie¿ o wiêkszych wymiarach, zmieni charakterystykê biomasy. Obecnie oko-
³o 65% przyrostu rocznego jest pozyskiwane, drewno martwe (naturalne wydzielanie) stano-
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Wiek (lat) 1980 2000

0–20 18 10 

21–40 33 24 

41–60 25 25 

61–80 15 21 

81–100 6 9 

101–120 2 9 

121–140 1 2 

>140 0 0 

Tabela 3 Udzia³ powierzchniowy klas wieku w latach 1980 i 2000, w % 

�ród³o: Dirkse i in. 2002.



wi ekwiwalent oko³o 10% rocznego przyrostu, a 25% rocznego przyrostu zostaje dodane do
zapasu. Udzia³ drewna gatunków iglastych jest wiêkszy ni¿ liœciastych (odpowiednio 85%
i 41%), co jest efektem przebudowy drzewostanów iglastych na liœciaste (Ministry LNV
2003). 

Roczny etat ciêæ zwiêkszy³ siê z 1,2 mln m3 w roku 1992 do 1,5 mln m3 w roku 1997, tzn.
z 54% do 65% rocznego przyrostu mi¹¿szoœci. Prywatni w³aœciciele lasu mog¹ pozyskiwaæ
do 80% swojego rocznego przyrostu, podczas gdy inni w³aœciciele lasów, zw³aszcza orga-
nizacje ochrony przyrody, pozyskuj¹ znacznie mniej. 

W przesz³oœci wiêkszoœæ drewna pochodzi³a ze zrêbów zupe³nych. Obecnie, w rezulta-
cie bardziej uwa¿nego gospodarowania zasobami przyrody, wprowadzane s¹ udoskonalo-
ne metody pozyskania i zwiêkszy³o siê znaczenie trzebie¿y.

Kategorie ochronnoœci lasów

Do obszarów i obiektów chronionych w Holandii nale¿¹ rezerwaty leœne, lasy kategorii A,
pomniki przyrody, parki narodowe, obszary Natura 2000, obszary chronione w ramach dy-
rektyw ptasiej i siedliskowej oraz Krajowej Sieci Ekologicznej. Wiêkszoœæ lasów znajduje siê
w granicach obszarów chronionych, dlatego prawie wszystkie z wymienionych poni¿ej ka-
tegorii obejmuj¹ zarówno lasy, jak i inne obszary przyrodnicze. Typy sieci ochrony lasu czê-
sto nak³adaj¹ siê z innymi kategoriami. 

Rezerwaty leœne 

Celem rezerwatów leœnych jest ochrona przyrody i badanie naturalnych procesów
w ekosystemach leœnych. Rezerwaty leœne maj¹ status oficjalny, natomiast nie maj¹ statu-
su prawnego. Mog¹ mieæ charakter rezerwatów leœnych œcis³ych, rezerwatów leœnych lub
leœnych rezerwatów badawczych. Zarz¹dzanie rezerwatami leœnymi polega na unikaniu
dzia³añ gospodarczych lub ingerencji cz³owieka przez przynajmniej 50 lat. Jedyn¹ dopusz-
czaln¹ ingerencj¹ jest ochrona przed czynnikami zewnêtrznymi. Powierzchnia pojedyncze-
go rezerwatu leœnego wynosi 3–440 ha. W 2000 roku Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Na-
turalnych i Jakoœci ¯ywnoœci wyznacza³o 60 nowych rezerwatów. Wiele rezerwatów leœnych
jest czêœci¹ obszarów chronionych w ramach dyrektywy siedliskowej (Koop i in. 2000).
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Rok Zapas Przyrost roczny Roczne pozyskanie Pozyskanie jako %
rocznego przyrostu

1992 48 309 2 198 1 178 54

1993 49 311 2 211 1 214 55

1994 49 895 2 209 1 292 58

1995 50 849 2 258 1 324 59

1996 51 657 2 245 1 339 60

1997 52 700 2 236 1 455 65

Tabela 4. Zmiany zapasu, przyrostu rocznego i pozyskania grubizny (œrednica >7 cm) w korze (tys. m3) 

�ród³o: Seubring 1997.



Lasy kategorii A

Lasy kategorii A s¹ to najbardziej naturalne lasy Holandii, o wysokiej wartoœci przyrod-
niczej. S¹ oficjalnie chronione, choæ nie maj¹ statusu obiektów prawnie chronionych. W ra-
mach opracowywania Narodowej Polityki Leœnej (1993) naukowcy wybrali i opisali ponad
330 obiektów, o powierzchni od kilku do kilkuset hektarów, stanowi¹cych najbardziej war-
toœciowe przyk³ady 33 naturalnych zbiorowisk leœnych wystêpuj¹cych w Holandii. 

Pomniki przyrody 

Obszary o znaczeniu naukowym lub wyj¹tkowych walorach przyrodniczych maj¹ status
pomnika przyrody, chronionego na mocy ustawy o ochronie przyrody z 1998 r. (Van Vliet i in.
2002) i s¹ zarz¹dzane pod k¹tem zachowania tych walorów (Van Vliet i in. 2002). Status pom-
ników przyrody ma 233 obiektów o powierzchni ³¹cznej 312 000 ha, z czego 200 000 ha 
to Morze Wattowe (Waddenzee), zajmuj¹ce 85% wód terytorialnych kraju (Van Vliet i in.
2002). Niemal wszystkie holenderskie pomniki przyrody, poza obszarem o powierzchni oko-
³o 4000 ha, s¹ czêœci¹ sieci Natura 2000 (Ministry LNV 2002b).

Parki narodowe

Holenderskie parki narodowe to kompleksy o powierzchni co najmniej 1000 hektarów,
obejmuj¹ce zró¿nicowane obszary przyrodnicze, mokrad³a b¹dŸ lasy, charakteryzuj¹ce siê
wyj¹tkowymi walorami estetycznymi, faun¹ i flor¹. Parki narodowe nale¿¹ do najwa¿niej-
szych obszarów Krajowej Sieci Ekologicznej. Maj¹ status oficjalny, ale nie obejmuje on
ochrony prawnej (Ministry LNV 2000). Do roku 2004 rz¹d zamierza³ utworzyæ ³¹cznie 17 par-
ków narodowych i jeden park transgraniczny. Utworzony w 1935 roku park „De Hoge Velu-
we” oraz w 1930 roku park „Veluwezoom” s¹ autonomicznymi parkami narodowymi i nie
podlegaj¹ obecnej polityce dotycz¹cej parków narodowych. 

Obszary Natura 2000 oraz podlegaj¹ce dyrektywom ptasiej 
i siedliskowej

Na obszary Natura 2000 sk³adaj¹ siê ekosystemy i krajobrazy charakterystyczne dla Ho-
landii i maj¹ce równie¿ znaczenie miêdzynarodowe (RIVM 2002). Ochrona prawna tych ob-
szarów wynika z dyrektyw ptasiej i siedliskowej Unii Europejskiej. Dot¹d ustanowiono 79 ob-
szarów na mocy dyrektywy ptasiej i 141 obszarów na mocy dyrektywy siedliskowej (Natuur-
compendium, RIVM i in. 2003). Obszary te, razem z now¹ list¹ propozycji oraz obszarami
ju¿ zatwierdzonymi, tworz¹ sieæ Natura 2000 o ³¹cznej powierzchni oko³o 740 000 ha, z któ-
rych praktycznie wszystkie obszary l¹dowe nale¿¹ równie¿ do Krajowej Sieci Ekologicznej
(RIVM & Stichting DLO 2002). Przeciêtna powierzchnia obszaru to oko³o 2200 ha. £¹czna
powierzchnia obszarów Natura 2000 w Holandii wynosi 1,1 mln ha (Ministry LNV 2001). 
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Krajowa Sieæ Ekologiczna (EHS)

Krajowa Sieæ Ekologiczna jest zintegrowan¹ sieci¹ obszarów przyrodniczych i leœnych,
istniej¹cych i nowo tworzonych. Powsta³a w celu ochrony gatunków i ekosystemów przez
utworzenie obszarów ochronnych i korytarzy umo¿liwiaj¹cych przetrwanie istniej¹cym po-
pulacjom roœlin i zwierz¹t. Do 2020 roku Krajowa Sieæ Ekologiczna obejmie 750 000 ha la-
sów i innych obszarów przyrodniczych. Bêdzie integraln¹ czêœci¹ Paneuropejskiej Sieci
Ekologicznej (PEEN) (Ministry LNV 2000). Oko³o 40% obszarów nale¿¹cych do Krajowej
Sieci Ekologicznej jest prawnie chronionych na mocy artyku³u 6 dyrektywy siedliskowej.
Ochrona pozosta³ych 60% zale¿y od planów rozwoju regionalnego. Poœrednio ochronê za-
pewnia ustawa o planowaniu przestrzennym i plan strukturalny dla obszarów wiejskich
(RIVM 2002, Lammers i in. 2002).

Zagro¿enia

Wysoki stopieñ urbanizacji Holandii oznacza, ¿e lasy nie tylko s¹ wysoko cenione ze
wzglêdu na funkcje rekreacyjne i przyrodnicze, ale tak¿e dlatego, ¿e s¹ zagro¿one przez
ró¿norodne uboczne skutki dzia³alnoœci cz³owieka. Wskutek dzia³ania przemys³u i rolnictwa,
obejmuj¹cego intensywn¹ hodowlê zwierz¹t, lasy s¹ silnie zanieczyszczane (zakwaszenie,
eutrofizacja), a na skutek kontroli poziomu wody równie¿ doœwiadczaj¹ czasami suszy (Van
Tol i in. 1998). W dodatku fragmentacja lasów rodzi obawy natury ekologicznej. Tradycyjne
zagro¿enia lasów przez szkodniki i choroby uwa¿ane s¹ za mniej istotne, czêœciowo z uwa-
gi na malej¹cy nacisk na produkcjê drewna. 

Wp³yw zanieczyszczeñ gazowych (NOX, SO2) na ogó³ jest pomijany, poza wypadkami
zwi¹zanymi z wysok¹ koncentracj¹ ozonu (Mohren 1991). G³ównym zanieczyszczeniem po-
chodz¹cym z intensywnego rolnictwa jest azot, w du¿ej mierze emitowany w postaci NH3.
Bezpoœredni¹ konsekwencj¹ zwiêkszonej dostêpnoœci azotu s¹ zmiany w dolnych war-
stwach lasu (zio³a, trawy, mchy), prowadz¹ce do wzrostu udzia³u gatunków nitrofilnych.
Wskutek nadmiaru azotu, w widoczny sposób ubo¿eje ró¿norodnoœæ biologiczna w lasach,
zacieraj¹ siê ró¿nice miêdzy mikrosiedliskami. 

Tradycyjnym zagro¿eniem lasów s¹ anomalie pogodowe i po¿ary. Na terenach nad-
brze¿nych wiatr ogranicza wzrost lasu. Huragany powoduj¹ce du¿e zniszczenia zdarzaj¹
siê przeciêtnie raz na dziesiêæ lat, ale mniejsze, poci¹gaj¹ce za sob¹ wiatro³omy, wystêpuj¹
co roku. Luki powsta³e po wiatro³omach s¹ obecnie przeznaczone wy³¹cznie do przebudo-
wy drzewostanów iglastych na mieszane i liœciaste, z wykorzystaniem odnowienia natural-
nego. 

Od niedawna powodem do obaw sta³y siê zmiany klimatu, nak³adaj¹ce siê na depozyt
azotu i zagro¿enia wiatro³omami. W nastêpstwie zmian klimatu spodziewane s¹ czêstsze
letnie susze, dlatego gatunki wymagaj¹ce sta³ej wilgotnoœci gleby, takie jak œwierk czy da-
glezja, mog¹ byæ zagro¿one. 

Po¿ary leœne, zw³aszcza wywo³ane przez ludzi, stanowi³y wczeœniej powa¿ne zagro¿e-
nie. Na obszarach leœnych o wysokim stopniu zagro¿enia (np. teren Veluwe z przewag¹
drzewostanów sosny zwyczajnej) funkcjonowa³ system ochrony przeciwpo¿arowej, obej-
muj¹cy obserwacje pocz¹tkowo z dostrzegalni, a nastêpnie z ma³ych samolotów. Wraz ze
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zmniejszaniem siê powierzchni drzewostanów iglastych i zwiêkszaniem drzewostanów mie-
szanych liczba po¿arów zmala³a. 

W wyniku zmniejszenia znaczenia funkcji produkcji drewna zmniejszy³o siê tak¿e zna-
czenie szkód wyrz¹dzanych przez grzyby, takie jak Lophodermium seditiosum, Gremme-
niella abietina, Melampsora spp., Marssonina spp. i owady Ips typographicus, Tomicus spp.
Zagro¿enie ze strony nowych gatunków, wczeœniej bez znaczenia, które na skutek eutrofi-
zacji œrodowiska i zakwaszenia gleb pojawi³y siê liczniej (Sphaeropsis sapinea, Agrilus bi-
guttatus), trudno jeszcze oceniæ. Wa¿ny problem stanowi nadal choroba wi¹zów, choæ
w wiêkszym stopniu w zieleni miejskiej i zadrzewieniach przydro¿nych ni¿ w lasach. 

Zwierzêta roœlino¿erne, takie jak jeleñ, sarna czy dzik, w dalszym ci¹gu odgrywaj¹ wa¿-
n¹ rolê w leœnictwie Holandii. Na skutek sta³ego wzrostu populacji (patrz. Kuiters i in. 1996)
zwierzyna mo¿e powodowaæ zniszczenia w uprawach leœnych, a nawet skutecznie unie-
mo¿liwiæ naturalne odnowienie na du¿ych powierzchniach. Poniewa¿ odnowienia naturalne
staj¹ siê coraz bardziej powszechne, konieczne jest ograniczenie liczby zwierzyny w celu
redukcji szkód do poziomu akceptowalnego spo³ecznie. 

2. Gospodarka leœna 

W 2001 roku 95% holenderskich lasów stanowi³y drzewostany o zwarciu pe³nym, z któ-
rych 80% mo¿na uznaæ za las wysokopienny (tab. 5). Wiêkszoœæ tych lasów to lasy pierw-
szej lub drugiej generacji, powsta³e w wyniku zalesieñ pod koniec XIX i na pocz¹tku XX wie-
ku. Do tej pory dominuj¹cymi sposobami zagospodarowania lasu by³y zrêby zupe³ne z od-
nowieniem sztucznym i gospodarstwo odroœlowe.
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Tabela 5. Zmiany udzia³u powierzchni leœnej wed³ug typu lasu w %

Typ lasu 1984 1996 2002

Las liœciasty

jednogatunkowy <20% 17,3 17,7 21,8

mieszany liœciasty 10,7 13,3 15,0

mieszany liœciasto-iglasty 3,5 6,1 7,1

Las iglasty

iglasty jednogatunkowy <20% 40,0 37,9 30,1

iglasty mieszany 3,3 2,8 5,7

mieszany iglasto-liœciasty 11,0 11,3 14,3

Las o zwarciu rozluŸnionym 12,5 9,8 6,0

Zrêby 1,7 1,1 0

Razem 100,0 100,0 100,0

�ród³o: Dirkse i in. 2002.



W trakcie zalesieñ powsta³o wiele jednowiekowych i jednogatunkowych plantacji. Do
oko³o 1970 roku nacisk k³adziono na produkcjê i racjonalizacjê gospodarki leœnej. Zalesie-
nia prowadzono g³ównie na ubogich, piaszczystych glebach, czêsto poroœniêtych wrzo-
sem, sadz¹c sosnê zwyczajn¹, póŸniej bardziej wymagaj¹ce gatunki o wy¿szej produkcyj-
noœci, takie jak œwierk pospolity i daglezja. W latach 1950–1980 zalesiono du¿e obszary na
nowych polderach. Obszary te mia³y lepsze gleby i sadzono tam g³ównie topolê i wierzbê.
Obecnie nowe zalesienia s¹ marginalne i wystêpuj¹ g³ównie na gruntach porolnych, na któ-
rych sadzi siê gatunki liœciaste.

W wiêkszoœci lasów gospodarkê prowadzono zrêbami zupe³nymi i z regularnymi, 5–6-
-letnimi nawrotami trzebie¿y. Powierzchnie zrêbów by³y stosunkowo ma³e, zazwyczaj poni-
¿ej 4 ha.

Historycznie wa¿nym sposobem zagospodarowania lasu w Holandii by³o gospodarstwo
odroœlowe. Odroœlowo prowadzono drzewostany dêbowe (drewno by³o przeznaczane do
produkcji taniny i na opa³), jesionowe i wierzbowe (pêdy odroœlowe wykorzystywano do
prac wodnych i przy budowie grobli). Znaczenie gospodarstwa odroœlowego stopniowo
mala³o i w 1983 roku zosta³o ograniczone do 7% powierzchni leœnej. PóŸniej jeszcze bar-
dziej straci³o na znaczeniu, chocia¿ przyci¹ga uwagê agencji ochrony przyrody jako czêœæ
strategii zachowania niektórych ekosystemów bagiennych i mokrad³owych.

Na sposoby zagospodarowania lasu oparte na odnowieniach naturalnych nie zwracano
wczeœniej uwagi, g³ównie z powodu przekonania, ¿e holenderskie lasy s¹ zbyt m³ode, na
zbyt s³abo wykszta³conej glebie. 

Po roku 1970 wiêkszy nacisk po³o¿ono na rolê lasów w ochronie przyrody i zwrócono
wiêksz¹ uwagê na naturalne procesy. Silne wichury pod koniec 1972 roku i wiosn¹ 1973,
które spowodowa³y rozleg³e zniszczenia w istniej¹cych drzewostanach, znacznie wzmog³y
tê tendencjê. Z powodu rozmiaru zniszczeñ niemo¿liwe by³o szybkie uprz¹tniêcie szkód
i zalesienie wszystkich dotkniêtych klêsk¹ obszarów i na wielu z nich pojawi³y siê udane od-
nowienia naturalne. 

Kolejnym bodŸcem do upowszechnienia odnowieñ naturalnych by³a zmiana systemu
subsydiowania prywatnych w³aœcicieli lasów. Wczeœniej sadzenie na zrêbach by³o dotowa-
ne do wysokoœci 75% kosztów sadzenia. W 1995 roku wycofano siê z dotowania odnowieñ
i wprowadzono rekompensaty za us³ugi œwiadczone przez las na rzecz ogó³u spo³eczeñ-
stwa. W konsekwencji stosowanie odnowieñ sztucznych sta³o siê wysoce nieop³acalne. 

Zmieniaj¹ce siê warunki polityczne (zwiêkszone znaczenie ochrony przyrody i rekreacji)
oraz ekonomiczne (ni¿sze ceny drewna, mniej dotacji) utorowa³y drogê ku leœnictwu pó³na-
turalnemu. W rezultacie, oko³o roku 1990 opracowano nowe podejœcie do hodowli lasu, na-
zwane zintegrowan¹ gospodark¹ leœn¹ (geïntegreerd bosbeheer). Zgodnie z nim, kilka
funkcji lasu bêdzie realizowanych w sposób zintegrowany, chocia¿ g³ówny kompromis osi¹-
gniêto, uzyskuj¹c na ma³¹ skalê równowagê miêdzy produkcj¹ drewna a ochron¹ przyrody.
Procesy naturalne maj¹ byæ stymulowane, a najwa¿niejszymi ideami sta³y siê odnowienia
naturalne, rodzime gatunki drzewiaste, las mieszany, ró¿nowiekowy, ciêcia selekcyjne lub
wykonywane na ma³¹ skalê, obecnoœæ martwego drewna, du¿e strza³y, niestosowanie œrod-
ków chemicznych. Nowy sposób gospodarowania jest aktywnie popularyzowany w ca³ym
kraju poprzez instrukta¿ (kursy, podrêczniki) oraz profesjonalne prezentacje. 
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Wprowadzenie zintegrowanej gospodarki leœnej zbieg³o siê z opracowaniem zarz¹dza-
nia ekosystemem w skali krajobrazu, w którym lasy i inne obszary przyrodnicze s¹ rozpatry-
wane ³¹cznie i w których tradycyjne metody planowania, oparte na sta³ym zysku, nie maj¹
ju¿ nadrzêdnego znaczenia. WyraŸne sformu³owanie wszystkich istotnych funkcji pozwala
na zaanga¿owanie wielu zainteresowanych osób spoza tradycyjnego grona w³aœcicieli la-
sów i leœników. 

3. Formy w³asnoœci i wa¿niejsze organizacje

Formy w³asnoœci lasów

W Holandii formy w³asnoœci s¹ zró¿nicowane. Lasy s¹ w posiadaniu osób prywatnych
(33%), pañstwa (34%), samorz¹dów lokalnych i innych publiczno-prywatnych cia³ (17%)
oraz organizacji ochrony przyrody (16%). 

Obecnie ponad 50% holenderskich lasów stanowi¹ lasy publiczne. Wiêkszoœæ z nich
(66%) jest w³asnoœci¹ pañstwa, oko³o 28% – samorz¹dów lokalnych, pozosta³e zaœ s¹
w posiadaniu prowincji i organizacji publiczno-prywatnych, takich jak firmy dostarczaj¹ce
pitn¹ wodê (Dirkse i in. 2002). Oko³o roku 1940 powierzchnia lasów stanowi¹cych w³asnoœæ
samorz¹dów lokalnych i pañstwa by³a mniej wiêcej równa, ale od tamtego czasu po-
wierzchnia lasów pañstwowych znacznie siê zwiêkszy³a. Pañstwo przejê³o wiele prywatnych
lasów, sprzedanych przez w³aœcicieli. Lasami tymi zarz¹dza Pañstwowa S³u¿ba Leœna (Sta-
atsbosbeheer). 

Lasy niepubliczne s¹ w posiadaniu osób prywatnych, organizacji ochrony przyrody lub
firm dostarczaj¹cych pitn¹ wodê. W odró¿nieniu od stosunkowo du¿ych po³aci lasów pañ-
stwowych, dzia³ki leœne bêd¹ce w posiadaniu osób prywatnych charakteryzuj¹ siê niewiel-
k¹ powierzchni¹. Oko³o 56% lasów prywatnych zajmuje powierzchniê 0,5–5 ha, lasy jedynie
12 prywatnych w³aœcicieli zajmuj¹ powierzchniê przekraczaj¹c¹ 500 ha. Dla wiêkszoœci pry-
watnych w³aœcicieli lasy nie stanowi¹ g³ównego Ÿród³a dochodów, s¹ raczej utrzymywane
jako czêœæ posiad³oœci, dziedzictwo lub w celach rekreacyjnych dla rodziny. W ostatnich
dziesiêcioleciach wynik finansowy wiêkszoœci prywatnych przedsiêbiorstw leœnych by³
ujemny (Berger i in. 2003). W rezultacie poziom gospodarki leœnej jest bardzo zró¿nicowa-
ny lub nie jest ona prowadzona wcale. Ostatnio powierzchnia lasów prywatnych nieco wzra-
sta, z uwagi na zalesianie gruntów porolnych. 

Za legislacjê i krajowe programy dotycz¹ce lasów jest odpowiedzialny Departament
Gospodarki Zasobami Przyrody w Ministerstwie Rolnictwa, Przyrody i Jakoœci ¯ywnoœci
(dawne Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Zasobami i Rybo³ówstwa). Ponadto minister-
stwo to ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za wyznaczanie wszystkich obszarów ochronnych.
Samorz¹dy lokalne mog¹ formu³owaæ lokaln¹ politykê w planach rozwoju, sporz¹dzanych
na dziesiêæ lat. W³adze prowincji opracowuj¹ bardziej ogólne plany regionalne. S¹ one,
obok samorz¹dów lokalnych, odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i kszta³towanie
Krajowej Sieci Ekologicznej. Jako w³adza pañstwowa maj¹ jedynie niewielk¹ czêœæ obsza-
rów przyrodniczych i leœnych. 
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Leœn¹ administracjê rz¹dow¹ pe³ni Pañstwowa S³u¿ba Leœna, która zarz¹dza du¿¹ czêœ-
ci¹ przyrodniczego dziedzictwa Holandii. Pe³ni funkcje w³aœcicielskie w stosunku do tere-
nów przyrodniczych o ³¹cznej powierzchni 235 000 ha, z których 90 000 ha stanowi las.
Oko³o jednej trzeciej lasów pañstwowych nie pe³ni ¿adnych funkcji produkcyjnych, pozosta-
³e zaœ dwie trzecie s¹ sklasyfikowane jako las wielofunkcyjny, z równorzêdnym traktowa-
niem funkcji produkcyjnej, przyrodniczej i rekreacyjnej. Pañstwowa S³u¿ba Leœna ma w za-
rz¹dzie 38 leœnych rezerwatów. Lasy kategorii A, bêd¹ce we w³adaniu Pañstwowej S³u¿by
Leœnej, s¹ zarz¹dzane jako lasy naturalne lub jako lasy o zwiêkszonym znaczeniu funkcji
przyrodniczych (tab. 6). 

Oko³o 350 obszarów przyrodniczych jest w³asnoœci¹ Fundacji na Rzecz Pomników Przy-
rody (Vereniging Natuurmonumenten), publiczno-prywatnej organizacji ochrony przyrody,
za³o¿onej w 1905 roku. Jej zadaniem jest utrzymanie jakoœci œrodowiska przyrodniczego
w Holandii i ochrona natury we wszelkich jej przejawach oraz ochrona przyrody, krajobra-
zów i zwi¹zanego z tym dziedzictwa kulturowego. Cele te realizuje przez nabywanie tere-
nów, a nastêpnie zarz¹dzanie nimi w celu zachowywania i zwiêkszania ich ochronnej war-
toœci. Organizacja zarz¹dza 86 495 ha, z których 69 934 ha stanowi jej w³asnoœæ (Vereni-
ging Natuurmonumenten 2001, 2002). 

W ka¿dej z dwunastu prowincji funkcjonuj¹ zrzeszenia na rzecz krajobrazu przyrodni-
czego (De Provinciale Landschappen), które s¹ cia³ami publicznoprawnymi. Niemal wszyst-
kie zosta³y utworzone w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Zarz¹dzaj¹ ponad
600 obszarami przyrodniczymi zajmuj¹cymi ³¹cznie 90 000 ha. Cele ich s¹ ró¿ne w po-
szczególnych prowincjach, ale najwa¿niejsze dzia³ania obejmuj¹ zarz¹dzanie zasobami
przyrodniczymi, ochronê i rozwój, tym samym podkreœlaj¹c zaanga¿owanie lokalnych
mieszkañców. 

W Holandii jest oko³o 1500 prywatnych w³aœcicieli lasów o powierzchni leœnej powy¿ej
5 ha, zajmuj¹cych po³owê ³¹cznej powierzchni lasów prywatnych, oko³o 59 000 ha (RIVM
i in. 2003). Prywatni w³aœciciele lasów mog¹ organizowaæ siê w stowarzyszenia w³aœcicieli
lasów (Bosgroepen), w których prace zwi¹zane z urz¹dzaniem lasu, planowaniem, a tak¿e
sprzeda¿¹ drewna s¹ wykonywane dla wiêkszej liczby w³aœcicieli. 
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W³aœciciel
Powierzchnia zalesiona Udzia³ obszarów

chronionych (%)ha %

Pañstwo 105 860 31 23

Samorz¹dy lokalne 48 190 14 20

Organizacje ochrony przyrody 53 325 16 80

Prywatni w³aœciciele 121 265 36 23

Nieznany (inny) 31 205 3 42

Razem 359 845 100 ×

Tabela 6: Powierzchnia leœna i formy w³asnoœci w stosunku do obszarów chronionych 

¯ród³o: Dirkse i in. 2002, Broekmeyer 1999a.



Uzgodnienia prawne i uregulowania wp³ywaj¹ce na leœnictwo 
w Holandii

Pierwsza holenderska ustawa leœna (1917) by³a opracowana jako tymczasowy œrodek
do zatrzymania gwa³townego zmniejszania siê powierzchni leœnej. W 1922 roku zosta³a za-
st¹piona przez now¹ ustawê leœn¹, a tê z kolei zast¹pi³a w 1962 roku obecnie obowi¹zuj¹-
ca. Ustawa leœna nak³ada obowi¹zek zg³aszania ciêæ, a w trzy lata od wykonania ciêæ – za-
lesienia powierzchni. Niekiedy dopuszcza siê odstêpstwo, ale musi byæ ono zrekompenso-
wane przez zalesienie gdzie indziej. Maksymalna powierzchnia ciêæ wynosi 5 ha, chocia¿
w wiêkszoœci wypadków powierzchnia ciêæ rêbnych nie przekracza jednego hektara. Ponie-
wa¿ ustawa nak³ada ograniczenia na prywatnych w³aœcicieli lasów, mo¿liwe jest uzyskanie
rekompensaty w formie dop³at do gospodarki leœnej. 

Ustawa o nieruchomoœciach z 1928 roku zapewnia ulgi podatkowe w³aœcicielom pod
warunkiem, ¿e posiad³oœci ziemskie bêd¹ utrzymywane w dobrym stanie przez przynaj-
mniej 25 kolejnych lat. W³aœcicielowi nie wolno wycinaæ lasów, które w wiêkszoœci wypad-
ków pokrywaj¹ prawie ca³¹ posiad³oœæ. Nowelizacja prawa w 1989 r. zwiêkszy³a zakres re-
kompensaty finansowej za dodatkowe wymagania ochronne i udostêpnianie posiad³oœci
ogó³owi spo³eczeñstwa. W 1995 roku przepisom tej ustawy podlega³y obszary o ³¹cznej po-
wierzchni 70 000 ha (Al 1995).

Ustawa o ochronie przyrody z 1968 roku zosta³a znowelizowana w roku 1998, ale do tej
pory (2005) nie zosta³a zatwierdzona przez parlament. Na mocy tej ustawy obszary chronio-
ne mog¹ mieæ status pomników przyrody z powodu wystêpowania rzadkich gatunków ro-
œlin i zwierz¹t, walorów historycznych lub estetycznych lub dla ochrony warunków glebo-
wych. Ustawa okreœla podstawy prawne tworzenia specjalnych stref ochronnych zgodnie
z dyrektywami ptasi¹ i siedliskow¹. 

Ochrona gatunkowa zosta³a ostatnio (2002) przeniesiona do nowo zatwierdzonej usta-
wy o faunie i florze. Ta ustawa zast¹pi³a równie¿ wczeœniejsze ustawy o ptakach, ³owieck¹,
o zagro¿onych egzotycznych gatunkach zwierz¹t oraz czêœciowo ustawê o ochronie przy-
rody. Przepisy nowej ustawy skupiaj¹ siê na ochronie gatunkowej (Van Vliet i in. 2002).

Ustawa o planowaniu przestrzennym (1962) daje uprawnienia ka¿demu szczeblowi ad-
ministracji do planowania struktury przestrzennej. Przedstawiane plany maj¹ charakter in-
formacyjny, z wyj¹tkiem planów opracowanych przez samorz¹dy lokalne, które maj¹ cha-
rakter wi¹¿¹cy (Al 1995, Lenders i in. 1997). 

Dzia³ania w zakresie ochrony przyrody na ogó³ koncentruj¹ siê na zapoznaniu osób za-
rz¹dzaj¹cych z uregulowaniami prawnymi dotycz¹cymi dop³at. W nowym „Programie zarz¹-
dzania” (Programma Beheer), wprowadzonym w 2000 r., zdefiniowano nowe przepisy doty-
cz¹ce przyznawania dop³at z tytu³u gospodarowania zasobami przyrody oraz z tytu³u gos-
podarowania zasobami przyrody przez farmerów na terenach rolniczych. Na mocy pierw-
szego przepisu mo¿na uzyskaæ rekompensatê kosztów poniesionych na ochronê istniej¹-
cej przyrody oraz z powodu utraty dochodów na skutek zmiany podstawowej funkcji posia-
danego gruntu. W zale¿noœci od przeprowadzonych dzia³añ s¹ dostêpne ró¿nego rodzaju
rekompensaty, które pozwalaj¹ prywatnym w³aœcicielom na podjêcie samodzielnych decy-
zji (Al i Kuiper 2000, Van Vliet i in. 2002). 
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4. Szkolnictwo leœne

Szkolnictwo zawodowe

Szkolnictwo leœne w Holandii ma ponad 100-letni¹ tradycjê (Van den Bosch 1986). Uni-
wersytet w Wageningen, w którym odbywa siê akademicka edukacja leœna, rozpoczyna³
dzia³alnoœæ jako szko³a zawodowa w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leœnictwa i prze-
kszta³ci³ siê z istniej¹cej pod koniec XIX wieku Krajowej Szko³y Rolniczej w miêdzynarodo-
we centrum nauk biologicznych. 

Szkolnictwem zawodowym zajmuje siê obecnie wiele oœrodków szkolenia i kszta³cenia
zawodowego, rozmieszczonych na terenie ca³ego kraju. Programy nauczania, których reali-
zacja zajmuje od roku do czterech lat, zapewniaj¹ wykszta³cenie studentom, którzy bêd¹
pracowali, gospodaruj¹c zasobami leœnymi i przyrodniczymi. Podobnie jak w wypadku
szkolnictwa wy¿szego, równie¿ w szkolnictwie zawodowym leœnictwo i nauki przyrodnicze
s¹ nauczane ³¹cznie, a nie w ramach oddzielnych programów. 

Uniwersytety prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe oferuj¹ studia licencjackie i magister-
skie w dziedzinie leœnictwa i ochrony przyrody (Bos- en Natuurbeheer). G³ówn¹ instytucj¹
w tym zakresie jest uniwersytet kszta³cenia zawodowego w Larenstein, który prowadzi czte-
roletnie studia licencjackie. Specjalizacje w Larenstein obejmuj¹ leœnictwo miejskie, leœnic-
two tropikalne, miêdzynarodowy rynek drzewny, zarz¹dzanie nieruchomoœciami oraz in¿y-
nieriê wodno-l¹dow¹. 

Szkolnictwo akademickie

Kszta³cenie akademickie w dziedzinie leœnictwa i nauk pokrewnych jest prowadzone
przez Uniwersytet i Centrum Badawcze w Wageningen, które obejmuje tak¿e wczeœniejszy
Uniwersytet Rolny w Wageningen. Do 1998 roku uniwersytet w Wageningen prowadzi³ 5-let-
nie studia akademickie w zakresie leœnictwa, a tak¿e 2-letnie studia magisterskie w zakresie
leœnictwa tropikalnego. Po 1998 roku studia leœne zosta³y rozszerzone o gospodarowanie za-
sobami przyrody, staj¹c siê studiami licencjackimi (lub magisterskimi) w zakresie leœnictwa
i ochrony przyrody. Lasy i przyroda zosta³y stopniowo po³¹czone w jedn¹ domenê badañ,
zarz¹dzania, kierowania i tworzenia polityki. Zmiana profilu uniwersyteckiego z czystego leœ-
nictwa na szerszy, obejmuj¹cy leœnictwo i ochronê przyrody, natychmiast doprowadzi³a do
podwojenia liczby nap³ywaj¹cych studentów, a tendencja ta utrzymuje siê do tej pory (2005). 

Stosuj¹c siê do zasad boloñskich, uniwersytet w Wageningen sta³ siê jednym z pierw-
szych uniwersytetów w Holandii, które wdro¿y³y model licencjacko-magisterski. Obecnie
prowadzi siê tu 3-letnie studia licencjackie w zakresie leœnictwa i ochrony przyrody, po któ-
rych nastêpuj¹ 2-letnie studia magisterskie. Oddzielne studia magisterskie w zakresie leœ-
nictwa tropikalnego równie¿ zosta³y w³¹czone do nowego programu. W ramach kierunku
„leœnictwo i ochrona przyrody” istniej¹ dwie podstawowe specjalizacje: polityka i zarz¹dza-
nie oraz ekologia i zarz¹dzanie, z mo¿liwoœci¹ specjalizowania siê w zakresie zagadnieñ
tropikalnych (leœnictwo, gospodarowanie zasobami fauny i flory), strefy umiarkowanej,
a tak¿e w takich dziedzinach, jak agroleœnictwo, leœnictwo wspólnotowe itp. 
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Uniwersytet w Wageningen oferuje równie¿ studia podyplomowe, w tym tak¿e studia
doktoranckie. Wiêkszoœæ prac doktorskich w zakresie leœnictwa i ochrony przyrody jest
czêœci¹ studium podyplomowego C.T. de Wit w dziedzinie ekologii produkcji i ochrony za-
sobów. Przygotowanie pracy doktorskiej na uniwersytecie w Wageningen trwa 4–5 lat i obej-
muje m.in. prace terenowe.

Od 2001 roku uniwersytet w Wageningen razem z Departamentem Badañ Rolnych Mi-
nisterstwa Rolnictwa, Zarz¹dzania Przyrod¹ i Jakoœci¹ ¯ywnoœci i Centrum Badawczym
oraz obecnie tak¿e uniwersytetami kszta³cenia zawodowego w Van Hall (g³ównie rolnictwo)
i w Larenstein tworz¹ holding Uniwersytet i Centrum Badawcze w Wageningen. Pracuje tu
7500 osób, uczy siê oko³o 9000 studentów studiów licencjackich i magisterskich i oko³o
1200 studentów studiów doktoranckich. 

5. Badania leœne w Holandii 

Instytucje badawcze

G³ówne instytucje badawcze w dziedzinie leœnictwa s¹ zgrupowane w ramach Uniwer-
sytetu i Centrum Badawczego w Wageningen (patrz poprzedni punkt) i obejmuj¹ grupy uni-
wersyteckie w zakresie ekologii leœnej i gospodarki leœnej (prof. G.M.J. Mohren), leœnictwa
i polityki ochrony przyrody (do niedawna prof. H. Schanz, obecnie wakat) oraz wa¿ne zes-
po³y badawcze w ramach instytutu badawczego Alterra. Instytut Alterra zosta³ utworzony
w 2000 roku z po³¹czenia Instytutu Leœnictwa i Zarz¹dzania Przyrod¹ oraz Staringcentre
ds. Gospodarki Wodno-L¹dowej. 

Na uniwersytecie i w Centrum Badawczym w Wageningen badania z dziedziny leœnic-
twa oraz lasów i ochrony przyrody s¹ prowadzone w ramach zespo³u nauk œrodowisko-
wych, w szczególnoœci jego centrum studiów nad ekosystemem oraz nad krajobrazem.
Obejmuj¹ pe³ne spektrum, od badañ podstawowych po badania strategiczne i komercyjne
badania kontraktowe. Badania s¹ finansowane przez rz¹d holenderski, zw³aszcza Minister-
stwo Rolnictwa, Zarz¹dzania Przyrod¹ i Jakoœci ¯ywnoœci, Ministerstwo Œrodowiska, Krajo-
w¹ Fundacjê Nauki, prywatny przemys³ oraz wiele miêdzynarodowych instytucji i organiza-
cji finansowych.

Inne instytucje badawcze, okazjonalnie prowadz¹ce badania leœne, to uniwersytety
w Nijmegen, w Utrechcie i Amsterdamie. Nauka o drewnie i badania drewna s¹ prowadzo-
ne przez Fundacjê Badañ Drzewnych (SHR). Du¿a kolekcja próbek drewna, pochodz¹cych
z ca³ego œwiata, znajduje siê w tzw. narodowym zielniku.

Kierunki badañ naukowych

Badania leœne przebiegaj¹ w czterech g³ównych kierunkach: 
q badania podstawowe, prowadzone na wydzia³ach uniwersytetów, skierowane na lepsze

zrozumienie ekosystemów leœnych i ich roli w zachowywaniu systemów podtrzymywa-
nia ¿ycia planety (ró¿norodnoœæ biologiczna, cykle obiegu wody i wêgla, regulacja tem-
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peratury i wilgotnoœci, pierwotna produkcja biomasy i surowców dla celów przemys³o-
wych);

q badania podstawowe w zakresie relacji miêdzy lasem a spo³eczeñstwem, funkcjonowa-
nie lasu i zarz¹dzanie nim, zaanga¿owanie spo³ecznoœci itp.;

q strategiczne badania nad zrównowa¿onym u¿ytkowaniem i gospodarowaniem lasami
jako zasobami odnawialnymi w kontekœcie spo³ecznym (obszary miejskie a obszary
wiejskie, Ÿród³a utrzymania a eksploatacja przemys³owa, strategie zarz¹dzania, analizy
scenariuszy itp.);

q rynkowe i konsumenckie badania zarz¹dzania i aspektów politycznych dotycz¹cych la-
sów i przyrody. 
Coraz czêœciej cele badañ strategicznych s¹ powi¹zane z celami rozwoju milenijnego,

takimi jak zmniejszenie ubóstwa, rozwój bezpieczny dla œrodowiska itp. W rezultacie po³o-
¿enia nacisku na las i przyrodê w kontekœcie krajobrazu oraz bezpoœredniego kontaktu
z wymagaj¹cym spo³eczeñstwem, ¿yj¹cym w œrodowisku wysoko uprzemys³owionym, ba-
dania naukowe odesz³y od tradycyjnych tematów leœnych, takich jak selekcyjna hodowla
drzew, wzrost i produkcja, koncentruj¹c siê na roli lasów i leœnictwa w bie¿¹cych kwestiach,
takich jak ró¿norodnoœæ biologiczna, zmiany globalne, Ÿród³a dochodów i zarz¹dzanie. 
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1. Powierzchnia lasów i sk³ad gatunkowy

Lasy w Irlandii zajmuj¹ 680 tys. ha, czyli mniej ni¿ jedn¹ dziesi¹t¹ powierzchni kraju. Na
jednego mieszkañca przypada tu œrednio 0,17 ha lasu. I chocia¿ wskaŸniki te wci¹¿ sytuuj¹
Irlandiê na ostatnim miejscu wœród pañstw europejskich, irlandzkie leœnictwo w ostatnich
15 latach zmieni³o siê radykalnie. Powierzchnia rocznych zalesieñ wzros³a z oko³o 7 tys. ha
w 1986 r. do œrednio 17 tys. ha w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku (24 tys. ha w 1996 r.).
A zatem powierzchnia lasów w tym czasie zwiêksza³a siê rocznie o 3%, co wynika³o z reali-
zacji programów zalesieniowych, ze stopniowo wzrastaj¹cym udzia³em gatunków liœcia-
stych. 

Irlandzkie lasy sk³adaj¹ siê dziœ w 79% z gatunków iglastych, w 21% z liœciastych. Wiêk-
szoœæ lasów stanowi¹ plantacje – najczêœciej m³ode nasadzenia, w których przewa¿aj¹ ga-
tunki introdukowane, przede wszystkim œwierk sitkajski i sosna wydmowa. Lasów ma³o zmie-
nionych jest niewiele. Lasy Irlandii w ma³ym stopniu s¹ nara¿one na dzia³anie szkodników,
choroby oraz wp³yw zanieczyszczeñ powietrza. Praktycznie wszystkie lasy s¹ dostêpne.

2. Ca³kowita mi¹¿szoœæ, przyrost bie¿¹cy mi¹¿szoœci 
drzewostanów

Roczny przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów netto jest mniejszy od œredniej europejskiej,
zw³aszcza na plantacjach, jest natomiast znacznie wiêkszy od wielkoœci rocznego pozyska-
nia, wynikaj¹cego ze struktury wiekowej drzewostanów. Ca³kowity zapas drewna na pniu
wynosi 50 859 tys. m3. Przeciêtny roczny przyrost mi¹¿szoœci to 3353 tys. m3. Roczne po-
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zyskanie w 2002 r. wynios³o 2738 tys. m3 (bez kory) i by³o o 6% wiêksze w porównaniu z ro-
kiem poprzednim. W przeliczeniu na powierzchniê, przyrost mi¹¿szoœci wynosi oko³o
5 m3/ha, a pozyskanie – oko³o 4 m3/ha.

3. Pozyskanie, obróbka drewna

Irlandia produkuje niewiele drewna okr¹g³ego, chocia¿ produkcja ta stopniowo zwiêksza
siê w zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ powierzchni¹ lasów. Wiêkszoœæ drewna okr¹g³ego (oko³o
94%) jest pozyskiwana z lasów plantacyjnych, których w³aœcicielem i zarz¹dc¹ jest Coillte
Teoranta (Irlandzka Rada Leœnictwa). Oko³o 80% rocznego przyrostu wszystkich lasów Irlan-
dii jest pozyskiwane w zale¿noœci od istniej¹cego na rynku popytu.

G³ównym surowcem produkowanym przez irlandzkie leœnictwo jest drewno iglaste k³o-
dowane. Przemys³ drzewny sk³ada siê przede wszystkim z dwóch uzupe³niaj¹cych siê sek-
torów: tartacznego i p³ytowego. Obecnie w Irlandii jest szeœæ du¿ych firm tartacznych,
10 tartaków œredniej wielkoœci i ponad 30 ma³ych zak³adów. Dziesiêæ najwiêkszych firm tar-
tacznych zatrudnia oko³o 1100 osób. Oko³o 16 tys. osób jest zatrudnionych bezpoœrednio
lub poœrednio w ca³ym irlandzkim leœnictwie. 

Rozwijaj¹cy siê przemys³ tartaczny w ostatnich kilku latach, zwiêkszy³ wydajnoœæ. Spo-
wodowa³o to wzrost importu drewna. Stosunkowo dobrze jest te¿ rozwiniêty przemys³ pro-
dukcji p³yt: pilœniowych, pilœniowych œredniej gêstoœci (MDF) oraz wiórowych. Czêœæ tej
produkcji jest eksportowana. 

Irlandia nie produkuje papieru. Krajowe zapotrzebowanie w tym zakresie w ca³oœci za-
spokajane jest przez import. Z importu pochodzi te¿ niemal po³owa zu¿ywanego drewna
tartacznego. W ostatnich latach znacznie powiêkszy³ siê rynek drewna konstrukcyjnego
(wiêkszy eksport, zw³aszcza materia³ów konstrukcyjnych na rynek brytyjski). Drewno jako
Ÿród³o energii ma w Irlandii znaczenie lokalne.

Zu¿ycie produktów leœnych na jednego mieszkañca jest obecnie zbli¿one do poziomu
œredniej europejskiej. Ca³kowita konsumpcja drewna w 2002 r. zosta³a oszacowana na po-
nad 1,4 mln m3, czyli wiêcej ni¿ w 2001 r. (1,2 mln m3). Rozwój leœnictwa powinien w przy-
sz³oœci zapewniæ Irlandii samowystarczalnoœæ w zakresie produktów drzewnych.

Oprócz drewna, wœród produktów i us³ug leœnych najwiêksze znaczenie ma produkcja
drzewek choinkowych oraz turystyka. 

4. Kategorie ochronnoœci lasu

Lasy chronione w Irlandii s¹ podzielone na dwie klasy, zgodnie ze standardami MCPFE,
zawieraj¹cymi zbiór porównywalnych danych i prezentuj¹cymi obszerne informacje o la-
sach chronionych:
q Klasa 1.2 okreœla lasy chronione, przeznaczone do zachowania biologicznej ró¿norod-

noœci, w których dozwolona jest minimalna interwencja cz³owieka. Bardzo czêsto s¹ to
najwa¿niejsze strefy parków narodowych. W Irlandii lasy zakwalifikowane do tej klasy
zajmuj¹ obszar 2854 ha.
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q Klasa 1.3 oznacza obszary leœne, na których prowadzona jest aktywna gospodarka, zmie-
rzaj¹ca do zachowania biologicznej ró¿norodnoœci. Lasy tego typu zajmuj¹ obszar 4850 ha.
Ogólnie, lasy chronione w Irlandii stanowi¹ 1,2% wszystkich lasów. Wiele pozosta³ych

w Irlandii lasów o charakterze naturalnym jest chronionych w parkach narodowych, rezer-
watach przyrody i cSACc (zgodnie z dyrektyw¹ siedliskow¹). Irlandia jest krajem bogatym
pod wzglêdem archeologicznym. Miejsca i pomniki dziedzictwa kulturowego wystêpuj¹
w ca³ym kraju i pojawiaj¹ siê na wielu powierzchniach leœnych, w tym czêsto na powierzch-
niach przeznaczonych do odnowienia. Krajowa polityka leœna chroni to dziedzictwo zarów-
no na terenach leœnych ju¿ istniej¹cych, jak i na potencjalnych obszarach zalesieñ.

5. Struktura w³asnoœci, dostêpnoœæ lasów

Oko³o 58% lasów jest w³asnoœci¹ pañstwa. Udzia³ ten jednak zmniejsza siê, poniewa¿
prywatni w³aœciciele w o wiele wiêkszym stopniu uczestnicz¹ w nowych nasadzeniach (nie-
mal 3/4 wszystkich zalesieñ). Gospodarka leœna w gospodarstwach rolnych pojawia siê
jako nowy sk³adnik sektora (2/3 wszystkich nasadzeñ na gruntach prywatnych nale¿y do rol-
ników). W Irlandii istniej¹ 152 gospodarstwa pañstwowe, jest te¿ 21 386 gospodarstw pry-
watnych (dane z roku 2001).

Lasy irlandzkie maj¹ du¿e znaczenie turystyczne, zw³aszcza dla zwiêkszaj¹cej siê popu-
lacji miejskiej. Liczba wizyt w lesie w ci¹gu roku zosta³a oszacowana na 8,5 mln. Coillte Teo-
ranta (Irlandzka Rada Leœnictwa) prowadzi na swoich terenach (oko³o 6,5% powierzchni
kraju) politykê „lasu otwartego”. Du¿e obszary leœne znajduj¹ siê tak¿e w sieci parków na-
rodowych, zarz¹dzanych przez Biuro Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody.

6. Obowi¹zuj¹ce prawo leœne, najwa¿niejsze rozwi¹zania,
pomoc pañstwa dla leœnictwa

Leœnictwo w Irlandii jest regulowane i kontrolowane. Ustawy o lasach, jak równie¿ inne
akty krajowego prawodawstwa, dotycz¹ce ochrony œrodowiska, dzikiej przyrody (³¹cznie
z rybo³ówstwem), planowania i rozwoju, zdrowia i bezpieczeñstwa, zanieczyszczenia wody,
dróg itp., decyduj¹ o rozwoju leœnictwa.

Obecne prawodawstwo leœne sk³ada siê z ustaw o lasach z 1946, 1956 i 1988 r. Usta-
wa o lasach z 1946 r. zawiera m.in. klauzule dotycz¹ce promocji leœnictwa, rozwoju zalesieñ
oraz produkcji i zapasu drewna, a tak¿e obowi¹zkowego nabywania ziemi, tworzenia dróg
przejœcia oraz wprowadzania ograniczeñ w wycince i uszkadzaniu drzew. Prawo to obejmu-
je tak¿e obowi¹zek posiadania pozwolenia na wycinkê drzew oraz wykonywanie odnowieñ.
Ustawa o lasach z 1956 r., nawi¹zuj¹ca do ustawy z 1946 r. u³atwia zakup ziemi. Ustawa
o lasach z 1988 r. zawiera postanowienia dotycz¹ce rozwoju leœnictwa oraz utworzenia
w tym celu prywatnej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (Coillte Teoranta), a tak¿e
przyznania jej kompetencji nale¿¹cych w przesz³oœci do ministra. Udzia³owcami Coillte s¹:
minister skarbu oraz minister ³¹cznoœci, marynarki i zasobów naturalnych. Akt prawny nr 538
z 2001 r. wprowadza statutowy system pozwoleñ dotycz¹cych zalesieñ.
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Obecnie S³u¿ba Leœna pracuje nad now¹ ustaw¹ o lasach w celu zbudowania podstaw
zrównowa¿onej gospodarki leœnej. Bêdzie ona ³¹czyæ ca³¹ dotychczasow¹ legislacjê leœn¹
w jednym akcie prawnym. Wiele spoœród istniej¹cych przepisów pozostanie niezmienio-
nych, proponuje siê jednak dokonanie zmian dotycz¹cych:
q wprowadzenia zasady zrównowa¿onej gospodarki leœnej;
q okreœlenia praw ministra do kontroli gospodarowania lasami oraz dzia³añ zwi¹zanych

z leœnictwem;
q regulacji rocznego pozyskania;
q regulacji wylesieñ i nielegalnego pozyskania;
q umacniania, na podstawach ustawowych, systemu pozwoleñ w leœnictwie, oceny od-

dzia³ywania na œrodowisko (OOŒ/EIA) i procedur odwo³añ;
q u³atwiania dostêpu do informacji o irlandzkim sektorze leœnym;
q zjednoczenia korporacyjnego zarz¹du Coillte.

Równoczeœnie w leœnictwie irlandzkim prowadzone s¹ szeroko zakrojone konsultacje,
zmierzaj¹ce do zintegrowania lokalnych spo³ecznoœci w realizacji programów zrównowa¿o-
nej gospodarki leœnej. 

7. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

Krajow¹ w³adz¹ leœn¹ w Irlandii jest S³u¿ba Leœna w Departamencie Rolnictwa i ¯ywnoœ-
ci. Odpowiada ona za rozwój leœnictwa na zrównowa¿onych, spo³ecznych, gospodarczych
i œrodowiskowych podstawach. Do jej strategicznych celów nale¿¹: popieranie wydajnego
i zrównowa¿onego rozwoju leœnictwa, poprawa jakoœci nasadzeñ, promowanie nasadzeñ
ró¿nych gatunków, zwiêkszanie uczestnictwa rolników w leœnictwie, promowanie badañ
i szkoleñ w sektorze, popieranie zwiêkszenia zatrudnienia w sektorze.

Cele S³u¿by Leœnej i rz¹du Irlandii w odniesieniu do leœnictwa s¹ zapisane w Irlandzkiej
Strategii Leœnej „Growing for the Future – A Strategic Plan for the Development of the Fore-
stry Sector in Ireland – 1996”. Ponadto S³u¿ba Leœna wspiera wiele organizacji i inicjatyw,
których celem jest promowanie kulturowych aspektów leœnictwa Irlandii:
q Tree Council of Ireland (TCI) jest cia³em zbiorowym, zrzeszaj¹cym prawie 50 organi-

zacji, od statutowych do dobrowolnych, których sfer¹ zainteresowañ s¹ drzewa i lasy
Irlandii. TCI podejmuje wiele inicjatyw s³u¿¹cych promocji kulturowej roli drzew i lasów
Irlandii;

q The People’s Millennium Forests Project jest projektem realizowanym w celu odtworze-
nia 16 rodzimych obszarów leœnych na terenie ca³ej Irlandii;

q Woodlands of Ireland jest zwi¹zkiem ³¹cz¹cym organizacje statutowe, œrodowiskowe or-
ganizacje pozarz¹dowe oraz osoby fizyczne, zainteresowane ochron¹ rodzimych ob-
szarów leœnych. Jego celem jest promocja zwiêkszania irlandzkich naturalnych obsza-
rów leœnych oraz budowanie przekonania o ich wartoœci w spo³ecznej œwiadomoœci;

q Sculpture in Woodland to organizacja za³o¿ona w 1994 r. w celu promocji kultury leœnej
w Irlandii przez stworzenie wiêkszej œwiadomoœci spo³ecznej dotycz¹cej znaczenia
drewna jako surowca artystycznego i funkcjonalnego; 
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q The Tree Register of Ireland (TROI) to projekt rozpoczêty w 1999 r., którego celem jest
zidentyfikowanie niezwyk³ych drzew w Irlandii oraz zbieranie informacji o nich. Niezwy-
k³oœæ drzew ma wynikaæ z wieku, rzadkoœci wystêpowania, wysokoœci, obwodu, zwi¹z-
ków z kultur¹ lub histori¹ itp.;

q Networks for Nature jest organizacj¹, która swój cel okreœla jako zwiêkszenie œwiado-
moœci w³aœcicieli ziemskich, praktyków oraz spo³eczeñstwa co do przyrodniczych i kul-
turowych wartoœci ¿ywop³otów oraz potrzeby ich odpowiedniego zagospodarowania;

q celem Conservation Volunteers Ireland (CVI) jest zapewnienie praktycznych mo¿liwoœci
ochrony i podkreœlenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Irlandii przez projekty,
kursy szkoleniowe i programy edukacyjne, skierowane do grup i osób indywidualnych;

q Muintir na Coille – The Coppice Association of Ireland zosta³o utworzone w 1995 r. z za-
³o¿eniem utrzymania i zwiêkszenia ró¿norodnoœci gatunkowej i strukturalnej przez pro-
dukcjê drewna ma³owymiarowego. Cz³onkowie tego stowarzyszenia organizuj¹ prezen-
tacje i warsztaty rzemieœlnicze, realizuj¹ projekty wiejskie, dostarczaj¹ surowca drzew-
nego i s³u¿¹ rad¹ na temat tradycyjnych form gospodarki leœnej.
Pañstwowe przedsiêbiorstwo leœne Coillte Teoranta zosta³o utworzone w 1989 r. Od tej

chwili jego dzia³ania skierowane s¹ na komercjalizacjê leœnictwa publicznego, z naciskiem
(w ostatnich latach) na wydajnoœæ i uzyskiwanie du¿ego zysku. Coillte Teoranta jest najwiêk-
szym w³aœcicielem ziemskim w Irlandii – 445 tys. ha zajmuj¹ posiad³oœci leœne, z czego po-
wierzchnia 384 tys. ha jest zalesiona. Coillte jest zaanga¿owana w koncepcjê zrównowa¿o-
nej gospodarki leœnej i w po³owie 2001 r. uzyska³a certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leœ-
nej (Forest Stewardship Council – FSC). Coillte jest podzielone na 36 jednostek (Forest Ma-
nagement Unit – FMU). Gospodarka w ka¿dej z nich jest realizowana wed³ug piêcioletnie-
go planu konsultowanego ze spo³eczeñstwem. G³ównymi celami Coillte s¹: dzia³ania w leœ-
nictwie i pokrewnych dziedzinach, na podstawach komercyjnych i zgodnie z wydajnymi
praktykami hodowlanymi, tworzenie i prowadzenie przemys³u sektora leœnego, wspó³dzia-
³anie z innymi organizacjami w leœnictwie i pokrewnych dziedzinach, wykorzystanie i zarz¹-
dzanie zasobami firmy w sposób zgodny z przedstawionymi celami.

8. Formy stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasu

Stowarzyszenie Irlandzkich Hodowców Lasu (The Irish Timber Growers Association –
ITGA) zosta³o za³o¿one w 1977 r. w celu wspierania rozwoju prywatnego sektora leœnego
Irlandii oraz reprezentowania i informowania w³aœcicieli obszarów leœnych. Obecnie jest to
powszechnie znana krajowa organizacja, reprezentuj¹ca prywatnych w³aœcicieli lasów
w Irlandii. Stowarzyszenie jest zainteresowane zw³aszcza tym, ¿eby prywatne lasy osi¹ga³y
maksymalny potencja³ przez wdra¿anie odpowiednich zabiegów w gospodarce leœnej. Aby
zapewniæ dobre zyski, plantacje musz¹ byæ dobrze zak³adane i aktywnie zagospodarowy-
wane. W tym celu ITGA, wspieraj¹c swoich cz³onków, oferuje im biuletyny, roczniki staty-
styczne leœnictwa i drzewnictwa, praktyczne informacje na temat badañ w leœnictwie, wyjaz-
dy terenowe, seminaria i spotkania, us³ugi doradcze, reprezentacjê na zewn¹trz. ITGA otrzy-
muje fundusze na swoj¹ dzia³alnoœæ za poœrednictwem S³u¿by Leœnej w Departamencie
Rolnictwa i ¯ywnoœci, w ramach Krajowego Planu Rozwoju na lata 2000–2006.
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W 1985 r. zosta³a za³o¿ona Spó³dzielnia Leœnictwa Zachodniego (The Western Forestry
Co-operative), do której pierwotnie nale¿a³o tylko siedem g³ównych spó³dzielni z zachod-
nich i pó³nocno-zachodnich hrabstw. Zadaniem nowego towarzystwa by³o zwiêkszenie zys-
ków gospodarstw przez zagospodarowanie gruntów marginalnych, utworzenie miejsc pra-
cy w odleg³ych terenach wiejskich oraz ugruntowanie wœród rolników i wspólnot wiejskich
w³aœciwego podejœcia do leœnictwa ma³ej w³asnoœci w celu uzyskania pe³nych efektów ko-
mercyjnych, œrodowiskowych i spo³ecznych. W zabiegach tych decyduj¹ce znaczenie mia-
³o wsparcie S³u¿by Leœnej, realizuj¹cej inicjatywy UE. O sukcesie tego programu œwiadczy
to, ¿e na pocz¹tku dzia³a³o 20 spó³dzielni ma³ej w³asnoœci, a obecnie jest ich 2400. 

Stowarzyszenie ³¹cz¹ dzisiaj bliskie zwi¹zki z ITGA. Organizacje te wspó³pracowa³y tak-
¿e w przesz³oœci.

9. System edukacji leœnej 

W Irlandii istnieje kilka mo¿liwoœci zdobycia wykszta³cenia leœnego. Program studiów
leœnych w University College Dublin (UCD) ma d³ug¹ historiê – od 1927 r. ukoñczy³o go wie-
lu leœników. Absolwenci tych studiów mog¹ uzyskaæ tytu³ in¿yniera oraz magistra leœnictwa.
W Instytucie Technologii Galway-Mayo (Galway-Mayo Institute of Technology) jest prowa-
dzony kurs in¿ynierski, po ukoñczeniu którego absolwenci otrzymuj¹ licencjat z gospodar-
ki leœnej. Jest to trzyletni kurs dzienny. Teagasc (The Irish Agriculture and Food Develop-
ment Authority) umo¿liwia zdobycie wykszta³cenia zawodowego w leœnictwie. Dwuletni kurs
zapewnia szkolenie osobom, które chc¹ podj¹æ pracê w leœnictwie jako pracownicy i za-
rz¹dcy. Instytut Technologii Waterford – Szko³a Nauk (The Waterford Institute of Technology,
School of Science) prowadzi trzyletnie kursy z zakresu leœnictwa, których absolwenci otrzy-
muj¹ krajowy dyplom nauk leœnych. Uniwersytet w Limerick prowadzi czteroletnie zajêcia
z nauki o drewnie i technologii drewna, których absolwenci uzyskuj¹ licencjat z zakresu
nauk œcis³ych.

W Irlandii powsta³y dotychczas dwa obiekty demonstracyjne, s³u¿¹ce pokazaniu leœni-
kom-praktykom oraz innym osobom ró¿nych sposobów gospodarowania stosowanych
w krajowym leœnictwie, ³¹cznie z systemami tradycyjnymi. Pierwszy z nich – Brackloon
Wood w hrabstwie Mayo – przedstawia metody wykorzystywane przy odtworzeniu rodzi-
mych atlantyckich drzewostanów dêbowych. Drugi – Balrath Woodland w hrabstwie Meath
– jest przeznaczony dla ogó³u spo³eczeñstwa i traktowany g³ównie jako obiekt edukacyjny
dla m³odzie¿y.

10. Badania w leœnictwie

Rada Badañ Leœnych i Rozwoju (COFORD), za³o¿ona w 1992 r., koordynuje badania
leœne w Irlandii. Jej cele zosta³y okreœlone nastêpuj¹co:
q koordynowanie wszystkich badañ z zakresu leœnictwa i produktów leœnych w Irlandii i ³¹-

czenie potrzeb przemys³u z mo¿liwoœciami nauki;
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q doradzanie ministrowi w sprawach programów badañ dla zrównowa¿onego rozwoju ir-
landzkiego przemys³u leœnego, ³¹cznie z problematyk¹ kosztów i finansowania;

q koordynowanie wdra¿ania zaakceptowanych programów badawczych, finansowanych
z Exchequer i UE;

q przekazywanie przemys³owi wszystkich programów i projektów finansowanych przez
niego w ca³oœci lub czêœciowo;

q popieranie udzia³u Irlandii w leœnych programach badawczych Unii Europejskiej, ³¹cznie
z programami realizowanymi w krajach rozwijaj¹cych siê;

q zapewnienie odpowiedniego upowszechnienia wyników badañ w leœnictwie.
Program COFORD jest finansowany g³ównie przez rz¹d, ale tam, gdzie rezultaty badañ

mog¹ byæ korzystne dla okreœlonego sektora przemys³u, spó³ki publiczne i prywatne s¹ za-
chêcane do wspó³pracy. Finansowe wsparcie COFORD zapewnia m.in. Coillte Teoranta,
promuj¹ca badania w zakresie leœnictwa i produktów leœnych.

Badania dotycz¹ce potencjalnej sta³ej pokrywy leœnej (CCF) w Irlandii s¹ prowadzone
przez COFORD w Departamencie Uprawy Roœlin, Ogrodnictwa i Leœnictwa Uniwersytetu
College Dublin. S³u¿ba Leœna wspiera irlandzk¹ ga³¹Ÿ ProSilva w jej staraniach o promowa-
nie zastosowania zasad CCF w Irlandii.

Wa¿nym narzêdziem w szerzeniu wiedzy z zakresu leœnictwa jest Towarzystwo Leœników
Irlandii, za³o¿one w 1942 r. Towarzystwo wydaje magazyn naukowy „Leœnictwo Irlandii” (Irish
Forestry), organizuje tak¿e sesje terenowe i seminaria, na których prezentowane s¹ i dys-
kutowane wyniki badañ naukowych. Jest ono organem reprezentuj¹cym leœników Irlandii.

Roczne wydatki pañstwa, Komisji Europejskiej (programy ramowe) i prywatnych instytu-
cji, przeznaczone na badania i rozwój (B&R) w dziedzinie leœnictwa i produktów leœnych
(bez meblarstwa), wynosz¹ prawie 5 mln euro, czyli oko³o 1% wartoœci rocznej produkcji
brutto przemys³u leœnego.
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State of Europe’s Forests 2003. The MCPFE Report on Sustainable Forest Management in Europe.
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1. Powierzchnia lasów i sk³ad gatunkowy

Historia inwentaryzacji lasów na Litwie siêga po³owy XVI wieku, kiedy to Grzegorz Wo³o-
wicz sporz¹dzi³ raport pt. „Przegl¹d obszarów leœnych i œladów zwierzyny...”, w którym opi-
sa³ lasy królewskie. W wieku XIX inwentaryzacja by³a wykonywana przez specjalistów rosyj-
skich, polskich i niemieckich. Narodowa inwentaryzacja lasu oraz plany urz¹dzeniowe we-
sz³y w ¿ycie w 1922 r. Inwentaryzacja wszystkich lasów litewskich odbywa³a siê nastêpnie
w latach: 1958–1963, 1966–1977, 1978–1987 i 1988–2001. Do 1966 r. opiera³a siê na in-
strukcjach rosyjskich, potem w wyniku badañ naukowych, inwentaryzacjê i urz¹dzanie lasu
zaczêto planowaæ na bazie typologii gleb. W 1998 r. rozpoczê³a siê litewska narodowa in-
wentaryzacja lasów, oparta na systemie powierzchni próbnych (proces ci¹g³y, z³o¿ony i wie-
loetapowy). 

Zgodnie z danymi pañstwowej inwentaryzacji lasu z 2004 r., lasy na Litwie zajmuj¹
2069 tys. ha. Drzewostany porastaj¹ obszar 1968 tys. ha. Na 1 mieszkañca przypada 0,6 ha
lasów. Znacz¹cy wzrost lesistoœci na Litwie nast¹pi³ w dwóch dekadach po drugiej wojnie
œwiatowej w wyniku zalesienia powierzchni pozrêbowych, powierzchni otwartych w lasach
oraz terenów nieprzydatnych dla rolnictwa (rys. 1). W latach 1949–1965 roczny obszar za-
lesieñ wynosi³ 13–20 tys. ha. W inwentaryzacjach wykonanych w ostatnich latach stwierdza-
no nawet od 4 do 5 tys. ha rocznie lasu nowo powsta³ego na opuszczonych ³¹kach i obrze-
¿ach drzewostanów.
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Obecnie lasy zajmuj¹ 31,7% powierzchni kraju, 53,3% – tereny rolnicze, 5% – tereny zur-
banizowane, 4% – wody, 2,2% – tereny podmok³e, 3,3% – nieu¿ytki. Najbardziej zalesione
s¹ regiony po³udniowo-wschodnie, zw³aszcza Œwiêciany (54%), Vare· na (66%), Troki (42%)
i Soleczniki (43%). Po³udniowa i pó³nocna czêœæ œrodkowych nizin ma najmniej lasów. Za-
k³ada siê, ¿e co najmniej 500 tys. ha (7–8%) terenów rolniczych o ma³ej produktywnoœci
oraz nieu¿ytków zostanie przeznaczonych do zalesienia.

Na Litwie wystêpuje osiem g³ównych gatunków drzew leœnych: sosna (36,4%), œwierk
(22,4%), brzoza (20,2%), olsza czarna (6,4%), olsza szara (6,2%), osika (3%), jesion (2,6%)
i d¹b (1,9%) (rys. 2). Inne gatunki drzew zajmuj¹ ³¹cznie 0,9%.

Drzewostany sosnowe pokrywaj¹ 716 tys. ha i wystêpuj¹ g³ównie na po³udniu i po³ud-
niowym-wschodzie Litwy, tworz¹c najczêœciej zespo³y leœne typu Vacciniosa (41%), Vacci-
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Rys. 1. Lesistoœæ Litwy w latach 1938–2004

Rys. 2. Powierzchnia drzewostanów wed³ug dominuj¹cych gatunków drzew leœnych 



nio-myrtillosa (17%), Oxalidosa (11%) i Myrtillosa (7%). Mi¹¿szoœæ drzewostanów sosnowych
wynosi 234 m3/ha, a ich przeciêtny wiek to 63 lata.

Drzewostany œwierkowe zajmuj¹ 440 tys. ha i s¹ najbardziej rozpowszechnione w cen-
tralnej i zachodniej czêœci kraju. Ich udzia³ znacz¹co wzrasta³ a¿ do lat dziewiêædziesi¹tych
XX wieku. W latach 1992–1996 wiatro³omy, susze oraz kornik drukarz spowodowa³y jednak
olbrzymie szkody i jedna pi¹ta drzewostanów œwierkowych zamar³a lub zosta³a wytrzebio-
na, a nastêpnie przebudowana w drzewostany o innym sk³adzie gatunkowym. Drzewosta-
ny œwierkowe cierpi¹ znacznie od silnych wiatrów, które pojawiaj¹ siê co 20–30 lat. Tworz¹
najczêœciej zespo³y leœne typu Myrtillo-oxalidosa (30%), Oxalidosa (25%) i Oxalido-nemorosa
(15%). Mi¹¿szoœæ drzewostanów œwierkowych wynosi 188 m3/ha, a ich przeciêtny wiek to
46 lat.

Drzewostany brzozowe wystêpuj¹ na powierzchni 398,4 tys. ha i s¹ w miarê równomier-
nie rozmieszczone w ca³ym kraju, chocia¿ najczêœciej spotykane s¹ w czêœci œrodkowej.
Powierzchnia tych drzewostanów zwiêksza siê i obecnie stanowi¹ one jedn¹ pi¹t¹ wszyst-
kich lasów Litwy. W ostatnich latach brzoza zajê³a opuszczone tereny rolnicze, ³¹ki i pastwi-
ska. Drzewostany brzozowe tworz¹ najczêœciej zespo³y leœne typu Myrtillo-oxalidosa (18%),
Aegopodiosa (15%), Oxalidosa (13%), Caricosa (8%). Ich mi¹¿szoœæ wynosi 168 m3/ha,
a przeciêtny wiek to 49 lat.

Drzewostany osikowe zajmuj¹ 59,4 tys. ha i mo¿na je spotkaæ najczêœciej w œrodkowej
czêœci kraju, na ¿yŸniejszych siedliskach. W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. powierzchnia
tych drzewostanów zmniejszy³a siê o po³owê. Obecnie obszar poroœniêty osik¹ zwiêksza
siê na skutek z³ego prowadzenia m³odych drzewostanów, pionierskiego odnowienia natu-
ralnego na pozostawionych powierzchniach pozrêbowych i przebudowy zniszczonych
drzewostanów œwierkowych. Drzewostany osikowe tworz¹ najczêœciej zespo³y leœne typu
Aegopodiosa (33%), Myrtillo-oxalidosa (16%) i Hepatico-oxalidosa (16%). Ich mi¹¿szoœæ wy-
nosi 213 m3/ha, a przeciêtny wiek to 46 lat.

Drzewostany olszy czarnej zajmuj¹ powierzchniê 125,9 tys. ha i porastaj¹ najbardziej
podmok³e siedliska na terenie ca³ego kraju. W ostatnich latach olsza czarna rozprzestrzeni-
³a siê na nieu¿ytkowanych podtapianych ³¹kach i pastwiskach. Drzewostany olszy czarnej
tworz¹ najczêœciej zespo³y leœne typu Caricosa (20%), Filipendulosa (13%), Calamagrosti-
dosa (11%), Carico-mixtoherbosa (10%). Ich mi¹¿szoœæ wynosi 291 m3/ha, a przeciêtny wiek
to 47 lat.

Olsza szara zajmuje 122,6 tys. ha i wystêpuje w ca³ym kraju oprócz czêœci po³udniowej.
Jej udzia³ w lasach jest raczej sta³y. Drzewostany olszy szarej tworz¹ najczêœciej zespo³y
leœne typu Aegopodiosa (33%), Hepatico-oxalidosa (19%) i Oxalidosa (18%). Ich mi¹¿szoœæ
wynosi 124 m3/ha, a przeciêtny wiek to 33 lata.

Drzewostany dêbowe rosn¹ na 37,3 tys. ha i wystêpuj¹ powszechnie w Litwie central-
nej, w przeciwieñstwie do czêœci po³udniowo-wschodniej, gdzie prawie ich nie ma. Udzia³
dêbu jest raczej sta³y. Wyciête dojrza³e drzewostany dêbowe s¹ odnawiane tym samym ga-
tunkiem. Drzewostany dêbowe tworz¹ najczêœciej zespo³y leœne typu Hepatico-oxalidosa
(34%), Aegopodiosa (27%) i Oxalidosa (20%). Ich mi¹¿szoœæ wynosi 244 m3/ha, a przeciêt-
ny wiek to 88 lat.

Drzewostany jesionowe zajmuj¹ powierzchniê 50,7 tys. ha i wystêpuj¹ g³ównie w cen-
trum kraju. Od lat szeœædziesi¹tych XX w. ich powierzchnia wzros³a 2,5 razy. W ostatnich la-
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tach stan ponad po³owy drzewostanów jesionowych bardzo siê pogorszy³. Tworz¹ one naj-
czêœciej zespo³y leœne typu Carico-mixtoherbosa (42%), Aegopodiosa (31%) i Hepatico-oxa-
lidosa (15%). Ich mi¹¿szoœæ wynosi 168 m3/ha, a przeciêtny wiek to 56 lat.

2. Ca³kowita mi¹¿szoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów

Na Litwie przeciêtny wiek drzewostanów to 54 lata. Przeciêtna zasobnoœæ wynosi
197 m3/ha. Ca³kowity zapas osi¹ga wielkoœæ 387,9 mln m3. Przyrost roczny brutto wynosi
12,5 mln m3, a przyrost bie¿¹cy – 6,4 m3/ha. Obecne trendy wskazuj¹, ¿e powierzchnia la-
sów na Litwie zwiêksza siê wraz z przeciêtn¹ mi¹¿szoœci¹ i iloœci¹ drewna zgromadzonego
w lasach (rys. 3).
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Rys. 3. Mi¹¿szoœæ drzewostanów w latach 1938–2004

3. Pozyskanie, przerób drewna i produkty ubocznego 
u¿ytkowania

Pozyskanie drewna na Litwie w ostatnich piêciu latach stale wzrasta (rys. 4). W 2003 r. po-
zyskano 6,46 mln m3 drewna. Mi¹¿szoœæ drewna pozyskanego w lasach pañstwowych wy-
nios³a 3,76 mln m3, pañstwowe przedsiêbiorstwa leœne i parki narodowe (³¹cznie z podwy-
konawcami) pozyska³y 3,4 mln m3 drewna, a 0,36 mln m3 sprzedano na pniu.

Ponad dwie trzecie pañstwowych przedsiêbiorstw leœnych zatrudnia podwykonawców
do wszystkich prac zwi¹zanych z pozyskaniem. Wraz ze zwiêkszeniem obszaru lasów pry-
watnych wartoœæ pozyskania równie¿ wzrasta. W 2003 r. w lasach prywatnych mo¿na by³o
pozyskaæ oko³o 2,7 mln m3 drewna. 

Obróbka drewna jest star¹ i tradycyjn¹ ga³êzi¹ przemys³u na Litwie. W 2003 r. litewski
przemys³ drzewny wygenerowa³ 4,2% wartoœci dodanej brutto (tab. 1).



Bior¹c pod uwagê wartoœæ produktu krajowego brutto w 2003 r., przemys³ drzewny by³
w czo³ówce najlepiej rozwijaj¹cych siê ga³êzi gospodarki. Od 1 stycznia do 1 paŸdziernika
2003 r. bezpoœrednie zagraniczne inwestycje w produkcjê drewna i produktów drzewnych
zwiêkszy³y siê ze 156,4 mln Lt do 233,9 mln Lt (1 Lt ~ 0,35 euro). Zwiêkszy³a siê tak¿e licz-
ba inwestuj¹cych przedsiêbiorstw (jedn¹ z najwiêkszych zagranicznych inwestycji jest tar-
tak „Stora Enso” w Alytus).

Przemys³ meblarski to jedna z najlepiej prosperuj¹cych i niew¹tpliwie perspektywicz-
nych ga³êzi przemys³u na Litwie. Liczba firm i pracowników roœnie wraz ze wzrostem pro-
dukcji i eksportu. Proces ten sta³ siê szczególnie dynamiczny po tym, jak szwedzka firma
meblowa IKEA zosta³a partnerem najwiêkszych firm produkuj¹cych meble. Litewski prze-
mys³ meblowy na rynku krajowym i zagranicznym jest reprezentowany przez 15 firm. 
S¹ one dobrze wyposa¿one i maj¹ du¿e doœwiadczenie. Wiêkszoœæ najwiêkszych przed-
siêbiorstw (12 z 15) eksportuje wiêcej ni¿ trzy czwarte swojej produkcji. Eksport mebli
w 2003 r. przekroczy³ 1 mld Lt. Stopa wzrostu eksportu (w ujêciu pieniê¿nym) przekracza
30–35% rocznie. 
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Tabela 1. Struktura udzia³u przemys³u drzewnego w krajowym produkcie brutto (%)

Typ dzia³alnoœci gospodarczej 2001 2002 2003

Produkcja drewna i produktów drzewnych (oprócz mebli) 1,4 1,6 1,7

Produkcja celulozy, papieru i produktów papierniczych 0,3 0,3 0,3

Wydawnictwa i druk 1,1 0,8 1,0

Produkcja mebli i inna produkcja 1,0 1,1 1,2

Przemys³ drzewny razem 3,8 3,8 4,2

Przemys³ produkcyjny razem 20,5 19,3 19,8

Rys. 4. Pozyskanie drewna na Litwie w latach 1993–2003



G³ównymi produktami ubocznego u¿ytkowania lasu na Litwie s¹ grzyby, jagody, orzechy
laskowe, zio³a i choinki. W lasach wystêpuje oko³o 120 gatunków jadalnych grzybów, z któ-
rych 10–15 jest zbieranych. Co roku pozyskuje siê ich 54 tysi¹ce ton. Wiele grzybów i jagód
jest eksportowanych. Najbardziej popularne s¹ kurki (70–80% wszystkich grzybów), boro-
wiki (10–15%) oraz jagoda czernica (75–80% wszystkich jagód). Borowiki s¹ eksportowane
do W³och, Francji i Finlandii, a kurki do Niemiec, Francji, Austrii i Szwecji.

Wœród funkcji spo³ecznych lasów warto wspomnieæ o rekreacji i o myœlistwie (na Litwie
jest 36 tysiêcy myœliwych).

4. Kategorie ochronnoœci lasu

Lasy Litwy s¹ podzielone na cztery grupy, zgodnie ze sposobem gospodarowania i pe³-
nionymi przez nie funkcjami.

Grupa I – lasy rezerwatowe. Obejmuj¹ one pañstwowe rezerwaty œcis³e przyrody (z od-
dzieln¹ administracj¹), rezerwaty œcis³e parków narodowych i rezerwaty monitoringu biosfe-
ry. Inn¹ kategori¹ tej grupy s¹ ma³e rezerwaty œcis³e, tzn. obszary chronione ma³ych rozmia-
rów, które s¹ otoczone lasami o innym przeznaczeniu (terytoria niechronione) i nie maj¹ od-
dzielnej administracji. Lasy rezerwatowe zajmuj¹ 24 420,4 ha (1,2% ca³kowitej powierzchni
lasów), w tym 62,8% to drzewostany sosnowe, 13,7% – brzozowe, 9% – olszy czarnej i 8,5%
– œwierkowe. W tej grupie dominuj¹ drzewostany w wieku ponad 66 lat. Zabiegi gospodar-
cze (np. ciêcia) s¹ niedozwolone. Lasy rezerwatowe utworzono na obszarach w³asnoœci
pañstwowej.

Grupa II – lasy o specjalnym przeznaczeniu. Dziel¹ siê na dwie podgrupy:
1. Lasy chroni¹ce ekosystemy to lasy chroni¹ce pañstwowe rezerwaty torfowiskowe, gle-

bowe, zoologiczne, botaniczno-zoologiczne, leœnych zasobów genowych, a tak¿e rezer-
waty tego samego typu, zlokalizowane zarówno w narodowych i regionalnych parkach,
jak i na terenach monitoringu biosfery. Grupa ta obejmuje tak¿e lasy z chronionymi
obiektami przyrodniczymi krajobrazu, lasy glebochronne oraz lasy strefy wybrze¿a Mo-
rza Ba³tyckiego i Zalewu Kuroñskiego. G³ównym celem gospodarki leœnej w takich drze-
wostanach jest ochrona, utrzymanie i odbudowa ekosystemów leœnych lub ich kompo-
nentów, obiektów przyrodniczych krajobrazu, chronionych siedlisk, chronionych wartoœ-
ci przyrodniczych i biologicznych oraz ochrona gleby przed erozj¹ wietrzn¹ i wodn¹.

2. Lasy rekreacyjne to lasy parkowe, lasy miejscowoœci wypoczynkowych, lasy miejskie
i leœne miejsca wypoczynku. G³ównym celem gospodarki w tych lasach jest tworzenie
i ochrona rekreacyjnego otoczenia lasów, tworzenie korzystnych warunków do rekreacji,
turystyki, pieszych wycieczek, imprez kulturalnych i innej aktywnoœci w otoczeniu przy-
rody, z uwzglêdnieniem obni¿enia wp³ywu aktywnoœci ludzi na naturê.
Lasy grupy II zajmuj¹ powierzchniê 246 043,6 ha (11,9% ca³kowitej powierzchni lasów),

w tym 46,3% to drzewostany sosnowe, 15,6% – œwierkowe i 14% – brzozowe.
Grupa III – lasy ochronne. S¹ to lasy chronione w pañstwowych rezerwatach geomor-

fologicznych, geologicznych, hydrograficznych i kulturowych oraz rezerwaty tego samego
typu, zlokalizowane zarówno w parkach narodowych i regionalnych, jak i na terenach mo-
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nitoringu biosfery, lasach strefy ochronnej parków narodowych i regionalnych, strefach la-
sów ochronnych w parkach, lasach o walorach rekreacyjnych i estetycznych wzd³u¿ dróg,
lasach ochronnych w oœrodkach wczasowych, lasach os³aniaj¹cych tereny rolnicze, lasach
tworz¹cych ochronny pas wokó³ obszarów wodnych, lasach wokó³ fabryk, drzewostanów
nasiennych i lasów doœwiadczalnych oraz szkoleniowych. G³ównym celem gospodarki jest
utworzenie drzewostanów produkcyjnych, które mog¹ spe³niaæ funkcje ochronne dla gleby,
powietrza, wody, œrodowiska ¿yj¹cego i pól, a tak¿e zredukowanie wp³ywu dzia³añ ludzi
w parkach narodowych i regionalnych, rezerwatach œcis³ych, rezerwatach, obiektach wod-
nych oraz poprawa warunków œrodowiskowych w strefach wp³ywu czynników zanieczysz-
czaj¹cych, ochrona krajobrazu wzd³u¿ dróg, stworzenie sprzyjaj¹cych rolnictwu lokalnych
warunków klimatycznych, ochrona pól przed erozj¹ wodn¹ i wietrzn¹, a obiektów wodnych
przed zanieczyszczeniem, utrzymanie re¿imu poziomu wód i obni¿enie stopnia jego zmian.
Lasy tej grupy zajmuj¹ 332 506,4 ha (16,1% ca³kowitej powierzchni lasów). Przewa¿aj¹
drzewostany sosnowe (43,6%), a przeciêtny wiek w tej grupie wynosi 53 lata.

Grupa IV – lasy produkcyjne. W sk³ad tej grupy wchodz¹ wszystkie lasy, które nie za-
liczaj¹ siê do grup I–III. G³ównym celem gospodarki jest tworzenie, zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami œrodowiska, drzewostanów produkcyjnych stale dostarczaj¹cych drewna,
oczyszczanie powietrza i utrzymanie stabilnego poziomu wód gruntowych. Lasy grupy IV
zajmuj¹ 1 466 149,4 ha (70,8% ca³kowitej powierzchni lasów).

Litewski system obszarów chronionych sk³ada siê z czterech pañstwowych rezerwatów
œcis³ych ochrony przyrody, jednego œcis³ego rezerwatu kulturowego, jednego rezerwatu
biosfery, piêciu parków narodowych, 30 parków regionalnych, 254 rezerwatów pañstwo-
wych i 101 rezerwatów gminnych oraz 683 obiektów chronionych dziedzictwa kulturowego.
Obszary chronione zajmuj¹ 786,9 tys. ha, co stanowi oko³o 12% powierzchni kraju. Prawie
po³owa obszarów chronionych, czyli 384,4 tys. ha jest usytuowana na obszarach leœnych,
co stanowi 18,8% ca³kowitej powierzchni lasów w kraju.

5. Struktura w³asnoœci i dostêpnoœæ lasów

W³asnoœæ leœna na Litwie zmienia³a siê w zale¿noœci od sytuacji politycznej, gospodar-
czej i spo³ecznej. Nie ma dok³adnych danych dotycz¹cych powstania pierwszych stowarzy-
szeñ prywatnych w³aœcicieli lasu. Jednak¿e pierwsze pisane wzmianki o w³asnoœci lasów
siêgaj¹ czasów wielkiego ksiêcia litewskiego Zygmunta Augusta. Na podstawie prawa „Va-
lakai”, og³oszonego w 1557 r. „…prywatna w³asnoœæ jest wydzielona i wyraŸne granice z la-
sami pañstwowymi s¹ zaznaczone”. Zmiany w stosunkach w³asnoœciowych nastêpowa³y
pod wp³ywem reform gruntowych, nacjonalizacji lasów lub ich zwrotu. Do 1920 r. reforma
gruntowa zdominowa³a sektor prywatnej w³asnoœci. Prywatni w³aœciciele posiadali oko³o
65% wszystkich lasów. W latach 1919–1937, na skutek reform gruntowych, 600,2 tys. ha ob-
szarów leœnych zabrano prywatnym w³aœcicielom i przy³¹czono do lasów pañstwowych.
W 1938 r. pozosta³o oko³o 173 tys. ha lasów prywatnych, co stanowi³o 16% wszystkich la-
sów na Litwie.
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W 1940 r. lasy prywatne by³y nadal nacjonalizowane przez rz¹d radziecki i 93,2 tys. ha
lasów przy³¹czono do lasów pañstwowych. W czasie okupacji niemieckiej (1942–1944)
czêœæ wydzielonych lasów radzieckich zosta³a zwrócona rolnikom. W kolejnym okresie rz¹-
dów radzieckich, w latach piêædziesi¹tych, ca³a w³asnoœæ prywatna zosta³a na Litwie znisz-
czona. Lasy pañstwowego gospodarstwa leœnego, gospodarstwa rolnego i lasy innych
u¿ytkowników (lasy miejskie, rezerwaty œcis³e, lasy na terenach wojskowych) zosta³y wy-
dzielone. W 1961 r. pañstwowe gospodarstwo leœne zarz¹dza³o 71% obszarów leœnych, go-
spodarstwa rolne – 25,9%, a inni u¿ytkownicy – 3,1%. Do 1990 r. wszystkie lasy nale¿a³y do
pañstwa. Po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oœci, czêœæ z nich zosta³a przeznaczona do
zwrotu.

Zgodnie z ustaw¹ o lasach Republiki Litwy (1994), lasy dziel¹ siê na pañstwowe i pry-
watne. Struktura w³asnoœci zmienia siê na skutek trwaj¹cej reformy gruntowej. W wypadku
obszarów leœnych zosta³a ona wdro¿ona przed ponad 10 laty i proces ten trwa. W latach
1993–2002 co roku zwracano prywatnym w³aœcicielom od 20 do 90 tysiêcy hektarów lasów
(rys. 5).

Obecnie 397,3 tys. ha lasów (19,2% wszystkich lasów) zosta³o przeznaczone do zwrotu
poprzednim w³aœcicielom. Lasami tymi opiekuj¹ siê pañstwowe gospodarstwa leœne. Pry-
watni w³aœciciele posiadaj¹ 641,9 tys. ha lasów (dane z roku 2004), co stanowi oko³o 31%
wszystkich lasów na Litwie. Najwiêcej lasów prywatnych jest w regionach: Anyksciai, Kupi-
skis, Rokiskis, Telsiai, Tytuvenai i Utena, gdzie stanowi¹ one wiêcej ni¿ 40% ca³kowitej po-
wierzchni leœnej. Na Litwie jest 208,9 tys. w³aœcicieli lasów prywatnych. Niektóre przedsiê-
biorstwa leœne nale¿¹ do wiêcej ni¿ jednego w³aœciciela i z tego powodu liczba prywatnych
przedsiêbiorstw jest mniejsza – 141,4 tys. Przeciêtna wielkoœæ prywatnego gospodarstwa
leœnego to 4,5 ha, a 74,7% w³aœcicieli ma nie wiêcej ni¿ 5 ha lasu.
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Rys. 5. Zwrot lasów na Litwie w latach 1993–2004 



W 1997 r. status lasów wa¿nych dla pañstwa zosta³ uprawomocniony dekretem rz¹du li-
tewskiego. Lasy pañstwowe zajmuj¹ 49,8% ca³kowitej powierzchni lasów. S¹ one zarz¹dza-
ne przez 42 gospodarstwa leœne.

Wiêkszoœæ lasów na Litwie jest dostêpna dla spo³eczeñstwa. Jest dozwolone ich odwie-
dzanie, zbieranie jagód, grzybów, zió³, innych owoców. Zabronione jest jednak wykonywa-
nie tych czynnoœci w lasach prywatnych, w odleg³oœci 100 m od zabudowañ gospodar-
czych w³aœciciela i w lasach, które s¹ przypisane okreœlonej grupie gospodarczej i s¹ œci-
œle chronione (lasy rezerwatów œcis³ych). Najczêœciej odwiedzane s¹ lasy o przeznaczeniu
rekreacyjnym, które zajmuj¹ 73,5 tys. ha (3,4% ca³kowitej powierzchni lasów).

6. Polityka leœna i prawo leœne

Dokument polityki leœnej „Program rozwoju leœnictwa i przemys³u drzewnego” zosta³ za-
akceptowany przez rz¹d Litwy w 1994 r., a nastêpnie zaktualizowany w roku 1996. By³ to
pierwszy przyjêty przez rz¹d dokument odnosz¹cy siê wy³¹cznie do sektora leœnego od
czasu odzyskania przez Litwê niepodleg³oœci w 1990 r. W 2001 r. rz¹d Litwy zdecydowa³
o przygotowaniu nowej strategii polityki leœnej. „Polityka leœna Litwy i strategia jej realizacji”
zosta³a przyjêta we wrzeœniu 2002 r. Okreœla ona najwa¿niejsze instrumenty s³u¿¹ce realiza-
cji polityki leœnej do 2015 r. Szczegó³owy plan wdra¿ania tych instrumentów na lata
2003–2006 jest ju¿ przygotowany, a jego realizacja rozpoczêta. Litewska polityka leœna sku-
pia siê na czterech g³ównych kierunkach: ogólnym, gospodarczym, ekologicznym i spo-
³ecznym. Ka¿dy kierunek zawiera oddzielne priorytety (tab. 2).

Aby zapewniæ skuteczne regulacje œrodowiskowe i ukierunkowaæ dzia³ania zwi¹zane
z leœnictwem zgodnie z wymaganiami zrównowa¿onej gospodarki leœnej, rz¹d Litwy wyda³,
a w niektórych wypadkach, znowelizowa³ wiele aktów i przepisów wspieraj¹cych prawo leœ-
ne (tab. 3.). 
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Kierunki
w polityce Priorytety polityki

Ogólny

1. Ochrona i wzbogacenie zasobów leœnych.
2. Zapewnienie ró¿norodnoœci form w³asnoœci leœnej.
3. Udzia³ spo³eczeñstwa w decyzjach dotycz¹cych wa¿nych zagadnieñ leœnictwa.
4. Informowanie spo³eczeñstwa o kondycji lasów i sposobie ich zagospodarowania.
5. Badania rozwojowe, edukacja i szkolenie dotycz¹ce lasów i leœnictwa.
6. Wzmocnienie i rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej.

Gospodarczy
1. Racjonalny podzia³ i sta³e wykorzystanie zasobów leœnych, wzrost produkcyjnoœci lasu i po-

lepszenie jakoœci drewna.
2. Wzrost gospodarczej wydajnoœci leœnictwa.

Ekologiczny 1. Zapewnienie stabilnoœci ekosystemów.
2. Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej i poprawa stanu zdrowotnego lasów.

Spo³eczny 1. Spe³nianie ogólnych, zwi¹zanych z lasem, potrzeb spo³eczeñstwa.
2. Sektor lasów pañstwowych i prywatnych w rozwoju terenów wiejskich.

Tabela 2. Kierunki litewskiej narodowej polityki leœnej
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Prawo/przepis Klauzule

Prawa w³asnoœci

Ustawa o gruntach
Ustanawia warunki w³asnoœci, gospodarowania i wykorzystania grun-
tów w Republice Litwy. Obowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli ziemskich,
zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowników

Ustawa o reformie gruntowej Reguluje porz¹dek reformy gruntowej i procedurê prywatyzacji grun-
tów

Ustawa o przywróceniu prawa w³asnoœ-
ci do istniej¹cych nieruchomoœci

Reguluje procedurê i warunki przywracania, jak równie¿ uznawania
ci¹g³oœci przywracania praw w³asnoœci do nieruchomoœci obywatelom
Republiki Litwy

Gospodarka leœna

Prawo leœne

Celem prawa leœnego jest regulowanie odnowieñ, ochrony i u¿ytkowa-
nia lasów oraz tworzenie prawnych warunków wstêpnych do gospoda-
rowania lasami wszystkich typów w³asnoœci. Obowi¹zuje wszystkich
w³aœcicieli lasu, zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowników

Prawo o obszarach chronionych
Reguluje spo³eczne relacje odnosz¹ce siê do systemu i gospodarowa-
nia obszarami chronionymi. Obowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli lasów,
zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowników

Przepisy dotycz¹ce gospodarowania
w lasach prywatnych i ich u¿ytkowania

Obowi¹zuj¹ wszystkich w³aœcicieli lasu, zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowni-
ków

Specjalne warunki u¿ytkowania ziemi
i lasu

Obowi¹zuj¹ wszystkich w³aœcicieli lasu, zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowni-
ków

Przepis dotycz¹cy ochrony i u¿ytkowa-
nia lasu na obszarach ochrony przyrody

Obowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli lasu, zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowni-
ków

Przepis o ochronie zdrowotnoœci lasu Obowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli lasu, zarz¹dzaj¹cych, u¿ytkowników
i odwiedzaj¹cych

Zasady ochrony przeciwpo¿arowej Obowi¹zuj¹ wszystkich w³aœcicieli lasu, zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowni-
ków oraz podwykonawców zajmuj¹cych siê pozyskaniem drewna

Zasady wykonywania odnowieñ Obowi¹zuj¹ wszystkich zarz¹dzaj¹cych lasem i zawieraj¹ wskazania
dla w³aœcicieli lasu

Zasady wykonywania trzebie¿y i ciêæ
pielêgnacyjnych Obowi¹zuj¹ zarz¹dzaj¹cych lasami pañstwowymi i u¿ytkowników

Regulacje dotycz¹ce ciêæ rêbnych Obowi¹zuj¹ wszystkich w³aœcicieli lasu, zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowni-
ków

Dzia³alnoœæ ubocznego u¿ytkowania w lasach

Przepisy ³owieckie Obowi¹zuj¹ w³aœcicieli obszarów ³owieckich, u¿ytkowników i zarz¹dza-
j¹cych

Zasady wstêpu do lasów Obowi¹zuj¹ w³aœcicieli lasów, u¿ytkowników, zarz¹dzaj¹cych i odwie-
dzaj¹cych las

Zasady zbierania grzybów w lasach Obowi¹zuj¹ u¿ytkowników produktów ubocznych u¿ytkowania lasu.

Tabela 3. Prawa i przepisy wydane w latach 1994–2004 



7. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

Od czasu odzyskania niepodleg³oœci struktura litewskich w³adz leœnych zmienia³a siê kil-
ka razy: Ministerstwo Leœnictwa Republiki Litwy (1990), Ministerstwo Rolnictwa i Leœnictwa
Republiki Litwy (1996), Departament Lasów i Obszarów Chronionych podleg³y Ministerstwu
Œrodowiska Republiki Litwy (1998). Od 2002 r. Departament Lasów w Ministerstwie Œrodo-
wiska jest czo³ow¹ leœn¹ agencj¹ rz¹dow¹, odpowiedzialn¹ za politykê leœn¹ i prawodaw-
stwo odnosz¹ce siê do sektora leœnego (rys. 6).

W sk³ad administracji leœnej wchodzi tak¿e Wydzia³ Kontroli Lasu – Pañstwowego In-
spektoratu Ochrony Œrodowiska, Generalne Gospodarstwo Leœne1 i Pañstwowe Biuro Ob-
szarów Chronionych. Wszystkie te instytucje, tak jak Departament Lasów, podlegaj¹ Mini-
sterstwu Œrodowiska.

Wydzia³ Kontroli Lasu Pañstwowego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska jest odpowie-
dzialny za monitoring realizacji ustawy o lasach. Sprawuje tak¿e funkcje kontrolne w odnie-
sieniu do kondycji lasów, ich u¿ytkowania, odnowieñ i ochrony, zarówno w³asnoœci pañ-
stwowej, jak i prywatnej. Zarz¹dza wydawaniem licencji na pozyskanie drewna przez pry-
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Rys. 6. Departamenty i instytucje zwi¹zane z leœnictwem

1 Jest to odpowiednik polskiej Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych (red.).



watnych w³aœcicieli lasów i zarz¹dzaj¹cych lasami pañstwowymi, sprawuje tak¿e funkcjê
doradcz¹, bêd¹c przewodnikiem prywatnych w³aœcicieli w sprawach u¿ytkowania lasów, ich
odnowieñ, utrzymania i ochrony.

Generalne Gospodarstwo Leœne jest pañstwow¹ instytucj¹ gospodaruj¹c¹ lasami, któ-
ra koordynuje u¿ytkowanie lasów pañstwowych, ich odnowienie, zachowanie trwa³oœci i ci¹-
g³oœci oraz ochronê.

Pañstwowe Biuro Obszarów Chronionych jest odpowiedzialne za koordynowanie ochro-
ny przyrody na Litwie, ³¹cznie z lasami. Wszystkie te instytucje, po³¹czone, tworz¹ pañstwo-
w¹ administracjê leœn¹.

8. Stowarzyszenia prywatnych w³aœcicieli lasów 
i organizacje pozarz¹dowe zwi¹zane z leœnictwem

Za³o¿one w 1993 r. Stowarzyszenie Prywatnych W³aœcicieli Lasów Litwy (FOAL) jest or-
ganizacj¹, która reprezentuje i jednoczy prywatnych w³aœcicieli lasów. Obecnie sk³ada siê
ono z 38 jednostek lokalnych. Jednostki regionalne stowarzyszenia bêd¹ utworzone we
wszystkich regionach Litwy. Do jego g³ównych zadañ nale¿y reprezentowanie interesów
prywatnych w³aœcicieli lasów w rz¹dzie i innych instytucjach, wp³yw na treœæ aktów praw-
nych, konsultacje dla prywatnych w³aœcicieli lasów, organizowanie szkoleñ i kursów eduka-
cyjnych dla w³aœcicieli lasów, wspieranie wspó³pracy miêdzy w³aœcicielami lasów oraz
wspó³praca z zagranicznymi stowarzyszeniami prywatnych w³aœcicieli lasów.

Centrum Rozwoju Lasów Prywatnych (PFEC), za³o¿one w 2000 r. przez Stowarzyszenie
Prywatnych W³aœcicieli Lasów Litwy, Litewsk¹ Izbê Rolnictwa oraz Rozwój Leœnictwa Danii,
jest organizacj¹ niekomercyjn¹ (non profit). Ogólnym jego celem jest promocja, wsparcie
i wzmocnienie zrównowa¿onego rozwoju sektora lasów prywatnych na Litwie przez zapew-
nienie w³aœcicielom lasów doradztwa, szkoleñ i us³ug handlowych. PFEC czynnie uczestni-
czy w organizacji szkoleñ, kursów edukacyjnych dla prywatnych w³aœcicieli lasów, publika-
cji specjalnych materia³ów i literatury.

W ostatniej dekadzie zosta³o utworzonych na Litwie ponad 20 wspólnot prywatnych w³a-
œcicieli lasów, a proces ich tworzenia jeszcze siê nie zakoñczy³. FOAL wspiera rozwój sieci
wspólnot w³aœcicieli lasów i firm zwi¹zanych z leœnictwem. Firmy te zapewniaj¹ wszystkie
zwi¹zane z leœnictwem us³ugi i zatrudniaj¹ ponad 130 specjalistów. Us³ugi oferowane przez
wspólnoty prywatnych w³aœcicieli lasów to informacje, konsultacje, edukacja, handel drew-
nem, plany urz¹dzenia lasu, zalesienia, wyr¹b lasu itp.

G³ównymi organizacjami pozarz¹dowymi, zajmuj¹cymi siê kszta³towaniem polityki leœ-
nej na Litwie s¹: Stowarzyszenie Prywatnych W³aœcicieli Lasów Litwy, Unia Leœników, Litew-
ski Ruch Zielonych i Stowarzyszenie Litewskiego Przemys³u Drzewnego.

Unia Leœników jest publiczn¹ organizacj¹ zawodow¹ leœników, reaktywowan¹ w 1989 r.
Jej celem jest uczestniczenie w rozwi¹zywaniu g³ównych problemów leœnictwa. Ma te¿ swój
wk³ad w pracach nad leœnymi aktami prawnymi i w podejmowaniu decyzji administracyj-
nych. Organizuje seminaria, spotkania, wystawy, wyprawy terenowe, przyczynia siê do roz-
woju kontaktów miêdzynarodowych. Unia Leœników wydaje miesiêcznik dla leœników – 
„Mu-su̧  Girios”.
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Litewski Ruch Zielonych jest publiczn¹ organizacj¹ ochrony œrodowiska, za³o¿on¹
w 1988 r. G³ównym obszarem prowadzonej przez ni¹ kampanii jest ochrona Morza Ba³tyc-
kiego i jego zlewni, ochrona rezerwatów leœnych i obszarów krajobrazu naturalnego, a tak-
¿e sprawy energii, transportu oraz reforma miêdzynarodowych instytucji finansowych. Li-
tewski Ruch Zielonych wspiera inne pozarz¹dowe organizacje, zajmuj¹ce siê ochron¹ œro-
dowiska i grupy aktywistów, pracuje tak¿e na rzecz edukacji ekologicznej spo³eczeñstwa. 

Stowarzyszenie Lietuvos Mediena (Litewskie Drewno) zosta³o za³o¿one w maju 1993 r.
Jest to dobrowolna unia firm zajmuj¹cych siê obróbk¹ drewna – przemys³owych i handlo-
wych. Stowarzyszenie koordynuje i wykonuje zadania swoich cz³onków oraz reprezentuje
ich ekonomiczne interesy w kontaktach z litewskimi instytucjami rz¹dowymi i miêdzynaro-
dowymi. Na pocz¹tku 1998 r. Lietuvos Mediena mia³o 45 cz³onków reprezentuj¹cych 60 naj-
wiêkszych firm przemys³u drzewnego. Stowarzyszenie jest cz³onkiem Europejskiej Federa-
cji Przemys³u Obróbki Drewna.

9. System edukacji leœnej

Edukacjê leœn¹ na poziomie akademickim zapewniaj¹: Wydzia³ Leœny Litewskiego Uni-
wersytetu Rolniczego oraz Kowieñskie Kolegium Leœnictwa i In¿ynierii Œrodowiskowej. 

Od 1994 r. kandydaci na studia leœne zdaj¹ egzaminy wstêpne na leœnictwo b¹dŸ ekolo-
giê. Przyszli leœnicy mog¹ nastêpnie wybraæ jedn¹ ze specjalizacji: leœnictwo, u¿ytkowanie
lasu, ekonomikê leœn¹ i zarz¹dzanie lub gospodarkê ³owieck¹ i uzyskaæ tytu³ in¿yniera leœnic-
twa oraz stopieñ magistra. Z kolei przyszli ekolodzy mog¹ wybraæ specjalizacjê: ekologia rol-
nicza, ekologia leœna i ekologia wodna oraz uzyskaæ tytu³ in¿yniera i magistra nauk ekolo-
gicznych i œrodowiskowych. Absolwenci mog¹ kontynuowaæ studia na poziomie doktorskim.
Wydzia³ Leœny dzieli siê na trzy zak³ady: leœnictwa, zarz¹dzania lasu oraz ekologii. Dotych-
czas wykszta³ci³ ponad 2700 leœników i 200 specjalistów ochrony œrodowiska. 

W 2002 r. Szko³a Leœna w Kownie zosta³a przekszta³cona w Kowieñskie Kolegium Leœ-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiskowej. Specjaliœci z zakresu leœnictwa studiuj¹ zgodnie z progra-
mem wy¿szych studiów (nieuniwersyteckich) i otrzymuj¹ stopieñ in¿yniera leœnictwa.

10. Badania w leœnictwie

Litewski Instytut Badawczy Leœnictwa (LIBL) jest g³ówn¹ instytucj¹ prowadz¹c¹ badania
leœne na Litwie. Zosta³ za³o¿ony 20 paŸdziernika 1950 r. Przez 50 lat dzia³alnoœæ naukowa
instytutu obejmowa³a badania nad biologi¹ i ekologi¹ lasu, typologi¹ i hydrologi¹ leœn¹,
produkcyjnoœci¹ i stabilnoœci¹ drzewostanów, pozyskaniem drewna, odnowieniem lasu, ge-
netyk¹ leœn¹ i rozmna¿aniem drzew, gospodark¹ leœn¹, ekonomik¹ leœnictwa, ochron¹ la-
su, gospodark¹ ³owieck¹. LIBL jest instytutem pañstwowym podporz¹dkowanym Minister-
stwu Edukacji i Nauki. Jest zwi¹zany z Litewsk¹ Akademi¹ Nauk, jest te¿ cz³onkiem IUFRO
(Miêdzynarodowa Unia Leœnych Organizacji Badawczych). G³ówne kierunki badañ LIBL zo-
sta³y okreœlone przez rz¹d. S¹ to:

165

Litwa Diana Mizaraite, Remigijus Ozolincius



q biologiczna ró¿norodnoœæ i równowaga ekosystemów leœnych;
q odnowienie lasu, jego produkcyjnoœæ, ochrona i u¿ytkowanie;
q zachowanie leœnych zasobów genowych, rozmna¿anie drzew leœnych;
q polityka leœna, problemy spo³eczne i ekonomiczne.

Badania realizowane s¹ w szeœciu zak³adach: hodowli lasu, ekologii, genetyki i rozmna-
¿ania drzew leœnych, ochrony lasu i ³owiectwa, zasobów leœnych, ekonomiki i polityki leœnej,
genetyki molekularnej i biotechnologii.

W LIBL zatrudnionych jest 90 pracowników, z czego po³owa to pracownicy naukowi (po-
nad dwudziestu z nich ma stopnie naukowe). Wiêkszoœæ pracuje w biurze g³ównym w Gi-
rionys, w Kownie (rys. 7).

Litewski Instytut Badawczy Leœnictwa wraz z Litewskim Uniwersytetem Rolniczym i Uni-
wersytetem im. Vytautasa Magnusa maj¹ prawo do wspólnego organizowania studiów dok-
toranckich (w dziedzinie leœnictwa – wspólnie z Litewskim Uniwersytetem Rolniczym,
w dziedzinie ekologii i nauk œrodowiskowych – z Uniwersytetem im. Vytautasa Magnusa).
Obecnie na studiach doktoranckich w LIBL kszta³ci siê 20 osób. 

Publikacje seryjne wydawane w LIBL to:
q „Baltic Forestry” („Leœnictwo Regionu Ba³tyku”) – magazyn nauk leœnych, bêd¹cy miê-

dzynarodowym recenzowanym wydawnictwem naukowym (w jêzyku angielskim, ze
streszczeniami w jêzyku rosyjskim), ukazuj¹cym siê dwa razy w roku, wydawanym
wspólnie przez kilka uniwersytetów i instytucji £otwy, Litwy i Estonii. 

q „Miškininkyste�” („Leœnictwo”) – magazyn nauk leœnych, wydawany we wspó³pracy z Li-
tewskim Uniwersytetem Rolniczym (w jêzyku litewskim, ze streszczeniami w jêzyku an-
gielskim i rosyjskim).
Ca³kowity roczny bud¿et Litewskiego Instytutu Badawczego Leœnictwa wynosi oko³o

2 mln Lt (1 euro ~ 3,45 Lt). Po³owê tej sumy zapewnia rz¹d, drug¹ po³owê stanowi¹ fundu-
sze pochodz¹ce z miêdzynarodowych programów i zleceñ sektora leœnego.
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Rys. 7. Litewski Instytut Badawczy Leœnictwa
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1. Powierzchnia lasów, lesistoœæ, sk³ad gatunkowy

W Wielkim Ksiêstwie Luksemburga powierzchnia leœna, do której zalicza siê tu lasy, za-
roœla i inne tereny zadrzewione, wed³ug typologii FAO (Temporal and Boreal Forest Re-
source Assessment 2000) zajmuje 89 150 ha, co stanowi 34,3% powierzchni ca³kowitej
ksiêstwa. Na jednego mieszkañca przypada 0,2 ha powierzchni leœnej.

Szczegó³owe dane dotycz¹ce lasów uzyskano w wyniku inwentaryzacji wykonanej w la-
tach 1998–20001 w siatce o wymiarach 1000×500 m, na powierzchniach próbnych o pro-
mieniu od 1 do 30 m, dostosowanej do rodzaju zbieranych danych (tab. 1). 

Na podstawie zró¿nicowania warunków przyrodniczych, w Luksemburgu wyodrêbniono
cztery regiony ekologiczne: Oesling – na pó³nocy, Gutland – w czêœci centralnej, zlewnia
rzeki Minette – na po³udniowym zachodzie i Dolina Mozeli – na po³udniowym wschodzie. 

Region Oesling charakteryzuje siê najwiêksz¹ lesistoœci¹ – 41,6%, ale zarazem najwiêk-
szym rozcz³onkowaniem lasów. W regionie Gutland lasy zajmuj¹ tylko 31,2% powierzchni.
Najmniejsz¹ lesistoœci¹ charakteryzuje siê Dolina Mozeli – 3,5%. 

Ze wzglêdu na budowê drzewostanów, wyró¿nia siê lasy pienne jednopiêtrowe (zajmu-
j¹ce 65,3% powierzchni leœnej), dwupiêtrowe (13,6%) i trzypiêtrowe (0,8%), pienne o struk-
turze pionowej (0%) oraz lasy odroœlowe (13%), pienno-odroœlowe jednopiêtrowe (0,5%),
pienne z dolnym piêtrem odroœlowym (0,9%), uprawy (4,0%) i roœlinnoœæ pioniersk¹ (1,3%). 
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Wielkie Ksiêstwo Luksemburga

(Grand-Duche de Luxembourg),

powierzchnia 2,6 tys. km2, 

ludnoœæ 452 tys. mieszkañców.

1 By³a to pierwsza inwentaryzacja lasów w Wielkim Ksiêstwie Luksemburga, w której wykorzystano
metodologiê porównywaln¹ z metodologi¹ zastosowan¹ w Walonii: Lecomte H. i Rondeux J, 1994: L’inven-
taire forestier wallon: breve presentation methodologique. Silva Belgian, 101: 9–16; Rondeux J. i Lecomte
H., 2001: L’inventaire forestier wallon: Rev. For. Franc., LIII: 263–267. 



W Luksemburgu dominuj¹ lasy liœciaste, zajmuj¹ce ³¹cznie 68,6% powierzchni leœnej,
w tym lasy bukowe i d¹browy – 46,8%. Wœród drzewostanów iglastych przewa¿aj¹ œwier-
czyny, zajmuj¹ce 20,4% powierzchni leœnej. 

Liœciaste lasy pienne s¹ poddane regu³om zagospodarowania, poniewa¿ w wiêkszoœci
s¹ to lasy publiczne (62%), natomiast lasy iglaste stanowi¹ na ogó³ w³asnoœæ prywatn¹
(81% œwierczyn i 71% innych iglastych). Udzia³ lasów odroœlowych jest du¿y. Zajmuj¹ one
9550 ha2. Wiêkszoœæ z nich, tj. 8950 ha (81%), jest w rêkach prywatnych; stanowi¹ blisko
20% powierzchni (tab. 2).

Pod wzglêdem wieku lasy Luksemburga charakteryzuj¹ siê znacznym udzia³em starych
drzewostanów bukowych i dêbowych. Drzewostany innych gatunków s¹ du¿o m³odsze
z dwóch powodów – z natury krócej ¿yj¹ b¹dŸ dopiero od niedawna zaczê³y byæ wprowa-
dzane do sk³adu gatunkowego lasów (tab. 3). 

W drzewostanach wielopiêtrowych wiek okreœla siê oddzielnie dla ka¿dego piêtra.
Drzewostany odroœlowe maj¹ przewa¿nie 20–40 lat (8700 ha spoœród 9550 ha wszystkich
odroœlowych). W uk³adzie klas wieku znajduje odzwierciedlenie rodzaj gospodarki, zwi¹za-
ny z typem w³asnoœci. W lasach publicznych zdecydowanie wiêkszy jest udzia³ drzewosta-
nów starych, ponadstuletnich, w lasach prywatnych dominuj¹ lasy m³odszych klas wieku
(rys. 1 i 2).
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Tabela 1. Kategorie u¿ytkowania powierzchni leœnej

Kategoria powierzchni Powierzchnia (ha)

Las

plantacje topolowe 84 450

zrêby zupe³ne 550

linie oddzia³owe 450

nieu¿ytki o pow. 10–50 arów 250

polany o pow. 10–50 arów 150

zaroœla o pow. 10–50 arów 150

inne 750

razem 86 750

Inne tereny zadrzewione 1400

Zaroœla 1000

Razem powierzchnia zadrzewiona 89 150

Inne tereny wœród lasów

polany o pow. >50 arów 50

nieu¿ytki o pow. >50 arów 700

stawy o pow. >50 arów 150

razem 900

Ca³kowita powierzchnia leœna 90 050

2 Samych tylko drzewostanów dêbowych by³o do niedawna prawie 13 000 ha. Jest to pozosta³oœæ go-
spodarki leœnej nastawionej na produkcjê garbników. W XVIII i XIX w. kolej wyrêbu w odroœlowych drzewo-
stanach dêbowych wynosi³a z tego powodu 16–20 lat. 
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Typ drzewostanu
Powierzchnia ogó³em

ha %
Buczyna 20 650 24,3
D¹browa 19 150 22,5
Liœciasty, gatunki cenne 6 800 8,0
Mieszany liœciasty 8 300 9,8
Mieszany z przewag¹ gatunków liœciastych 3 350 4,0
Razem liœciaste 58 250 68,6
Œwierkowy 17 350 20,4
Sosnowy i modrzewiowy 1 600 1,9
Daglezjowy 2 700 3,2
Mieszany iglasty 1 650 1,9
Mieszany z przewag¹ gatunków iglastych 2 900 3,4
Razem iglaste 26 200 30,8
Zrêby 550 0,6
Ogó³em 85 000 100,0

Tabela 2. Typy drzewostanów

Tabela 3. Powierzchniowy rozk³ad klas wieku drzewostanów piennych jednopiêtrowych

Gatunek

Klasa wieku (lata)
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3. Ca³kowita mi¹¿szoœæ i pozyskanie drewna

Ca³kowity zapas grubizny drzewostanów Luksemburga wynosi 23,3 mln m3, w tym buka
– 4,8 mln m3, dêbu – 2,9 mln m3 i œwierka – 1,4 mln m3. Zasobnoœæ wynosi œrednio
308 m3/ha (tab. 4). 
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Rys. 1. Powierzchniowy rozk³ad klas wieku drzewostanów jednopiêtrowych w zale¿noœci od katego-
rii w³asnoœci

Rys. 2. Powierzchniowy rozk³ad klas wieku piêtra górnego drzewostanów wielopiêtrowych w zale¿-
noœci od kategorii w³asnoœci



W trakcie inwentaryzacji w 2000 r. oceniono równie¿ jakoœæ zapasu. Drzewa bardzo do-
brej jakoœci stanowi¹ tylko 7% w lasach prywatnych i 6,5% w lasach publicznych, dobre –
odpowiednio: 47,3% i 41,4%, s³abe – 54,4% i 50,7%, poza klasami jakoœci – 1,3% i 1,4%.

Pozyskanie drewna jest stosunkowo ³atwe dziêki gêstej sieci szlaków zrywkowych i dróg
leœnych. Jedynie w regionie Oesling jest ono utrudnione przez rzeŸbê terenu na ok. 25% po-
wierzchni. Podczas inwentaryzacji (1998–2000), pozyskanie prowadzono na 13% po-
wierzchni leœnej. Nie uwzglêdniaj¹c czynnika czasu, ciêcia pielêgnacyjne obejmuj¹ ponad
80% powierzchni drzewostanów, ale ich intensywnoœæ jest raczej s³aba. Wyznaczanie drzew
doborowych stanowi nadal margines, mniej ni¿ 1% powierzchni leœnej. 

Roczne pozyskanie drewna wynosi ok. 326 tys. m3 grubizny w korze, z tego ok. 186 tys. m3

pochodzi z lasów publicznych, a 140 tys. m3 z lasów prywatnych. Drewno jest przerabiane
g³ównie na tarcicê. Funkcjonuj¹ tu tartaki o ³¹cznym przerobie ok. 63 000 m3, brak nato-
miast przemys³u papierniczego i innych du¿ych zak³adów drzewnych.

Lasy Luksemburga charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem biologicznym i rozbu-
dowan¹ struktur¹: przewa¿aj¹ lasy o udziale 5–14 gatunków drzewiastych. Pojedyncze
drzewa bardzo stare wystêpuj¹ w lasach na ok. 13% powierzchni leœnej. Granica lasu
z terenami otwartymi – drogami, polami, ciekami i akwenami – jest d³uga, dlatego du¿¹
czêœæ lasów stanowi strefa ekotonowa, jeszcze bardziej zró¿nicowana biologicznie ni¿
wnêtrze lasu. 

Ochronie podlegaj¹ lasy na powierzchni 8100 ha, w tym 2558 ha to rezerwaty w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu, a 5545 ha – strefy otulinowe.

W Luksemburgu s¹ dwa parki narodowe: Park Niemiecko-Luksemburski, pierwszy miê-
dzynarodowy park ochrony przyrody, utworzony w 1964 r., obejmuj¹cy po stronie luksem-
burskiej prawie 35 tys. ha, z czego 37% stanowi powierzchnia leœna. Drugi – Park Belgijsko-
-Luksemburski – jest w trakcie organizacji. Na terenie Luksemburga obejmie on okrêg
la Haut-Sûre, o powierzchni 28 tys. ha, z czego 50% to powierzchnia leœna. 
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Tabela 4. Mi¹¿szoœæ grubizny w lasach ró¿nego rodzaju w³asnoœci

Kategoria w³asnoœci
Zasobnoœæ (m3/ha)

Zapas ca³kowity 
(tys. m3)drzewostany podlegaj¹ce 

pomiarom dendrometrycznym
wszystkie 

drzewostany

Lasy pañstwowe 258 216 1 935 000

Lasy gminne 332 307 8 900 000

Lasy innych instytucji publicznych 295 231 265 000

Ogó³em lasy publiczne 315 284 11 000 000

Lasy prywatne 302 269 12 215 000

Ogó³em 308 276 23 215 000



4. Organizacja leœnictwa, kategorie w³asnoœci, podstawy
prawne 

Lasy w Luksemburgu nale¿¹ do dwóch kategorii w³asnoœci: lasy prywatne oraz lasy pu-
bliczne, podlegaj¹ce obowi¹zkowi prowadzenia trwa³ej gospodarki leœnej. Zarz¹d w lasach
publicznych jest wykonywany przez Administracjê Wód i Lasów, podlegaj¹c¹ Ministerstwu
Rolnictwa, Uprawy Winoroœli i Rozwoju Wsi. Administracja Wód i Lasów ma s³u¿by zajmu-
j¹ce siê sporz¹dzaniem planów dziesiêcioletnich, informatyk¹, ochron¹ przyrody, zagospo-
darowaniem lasu, problematyk¹ polowañ i rybo³ówstwa. Sporz¹dzanie planów rocznych
i bezpoœredni zarz¹d lasów publicznych jest dwustopniowy, obejmuj¹cy szeœæ regionów,
dziel¹cych siê na 61 obwodów leœnych.
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Rodzaj w³asnoœci Powierzchnia (ha) Udzia³ (%)

Lasy gminne 29 250 32,8

Lasy pañstwowe 9 500 10,7

Lasy innych instytucji 1 150 1,3

Lasy publiczne ogó³em 39 900 44,8

Lasy prywatne 49 250 55,2

Ogó³em 89 150 100,0

Tabela 5. Powierzchnia leœna wed³ug kategorii w³asnoœci (stan w 2000 roku)

Liczbê w³aœcicieli lasów prywatnych szacuje siê na 12 000 (inwentaryzacja lasów pry-
watnych w latach 1982–1985). W 1985 r. powierzchnia lasów prywatnych wynosi³a
50 115 ha, w 1990 r. zmniejszy³a siê do 47 922 ha w wyniku wykupu przez pañstwo lasów
nale¿¹cych do Towarzystwa ARBED. 

Najwiêkszy udzia³ lasów prywatnych wystêpuje w regionie Oesling (81,9%). W regionie
Gutland leœna w³asnoœæ prywatna stanowi tylko 38,4%, natomiast w Dolinie Mozeli wszyst-
kie lasy s¹ w³asnoœci¹ publiczn¹.

Podstaw¹ wszelkich dzia³añ w lasach publicznych jest „Kodeks œrodowiska”, opubliko-
wany w 1997 r., zawieraj¹cy zbiór wszystkich3 obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych, tak¿e
miêdzynarodowych, dotycz¹cych zagospodarowania przestrzennego, atmosfery, ha³asu,
polowañ, wód, energii, lasów, zaburzeñ œrodowiskowych, parków natury, ochrony przyrody. 

Polityka leœna Luksemburga, zmierzaj¹ca do ochrony zasobów leœnych, znajduje swój
wyraz w zapisie ustawy, mówi¹cym o tym, ¿e ka¿da zmiana wp³ywaj¹ca na stan dzia³ek
leœnych wymaga zgody ministra, a nawet Wielkiego Ksiêcia. Pozosta³e instrumenty maj¹
charakter nie zakazu, lecz stymulacji ekonomicznej, przez wsparcie finansowe na tere-
nach okreœlonych w planach zagospodarowania przestrzennego jako leœne. Ustawa
z 1995 r. wymienia szczegó³owo, w jakich sytuacjach mo¿na uzyskaæ dofinansowanie i ja-
kiej wysokoœci, np. dofinansowanie pañstwa na zalesienie i odnowienie na gruntach pry-

3 Najstarsze przepisy prawne w zakresie leœnictwa, których fragmenty znajduj¹ siê w „Kodeksie œro-
dowiska”, to edykt o lasach arcyksiêstwa Alberta i Izabeli z 14 wrzeœnia 1617 r. i ordynacja z 13 sierpnia
1669 r., ustanawiaj¹ca „Wody i lasy”.



watnych wynosi 9,92–37,18 euro/ar, na przebudowê drzewostanów odroœlowych na pien-
ne – 24,79 euro/ar, podkrzesywanie drzew wybranych gatunków – 4,96 euro/ar. 

Lasy publiczne s¹ ogólnie dostêpne dla spo³eczeñstwa, lasy prywatne tylko wyj¹tkowo.
Ponad po³owa lasów nie jest udostêpniona do polowañ. 

5. Stowarzyszenia i organizacje leœne

W zakresie leœnictwa dzia³aj¹ profesjonalne instytucje i organizacje leœne, z których naj-
wa¿niejsze to:
q stowarzyszenia: Zrzeszenie Hodowców Lasu ASBL (le Groupement de Sylviculteurs

ASBL) i Stowarzyszenie Narodowe Obrony Interesów W³aœcicieli Lasów Prywatnych
(maj¹ce piêæ oddzia³ów regionalnych: Lintgen, Our Saper, Clervaux, Wilt i Rambrouch);

q biura eksperckie; 
q niezale¿na stacja badawcza EFOR, zajmuj¹ca siê zagospodarowaniem lasu i gospo-

dark¹ przestrzenn¹; 
q przedsiêbiorstwa;
q spó³ka cywilna BOESCH-VDB-Letzeburg, zajmuj¹ca siê doradztwem i poœrednictwem

w zakresie leœnictwa wielkoprzemys³owego oraz sporz¹dzaniem planów, organizacj¹
sprzeda¿y i kupna materia³u sadzeniowego, nadzorem prac leœnych i sporz¹dzaniem
ekspertyz dla w³aœcicieli lasów prywatnych; 

q WINANDY w Pol-Esch à Sûre, zajmuj¹ca siê gospodark¹ leœn¹ i u¿ytkowaniem lasu oraz
ekspertyzami. 

6. Edukacja leœna

G³ównym oœrodkiem naukowym, prowadz¹cym badania i edukacjê na potrzeby leœnic-
twa jest Wydzia³ Uniwersytecki Nauk Agronomicznych w Gembloux (Faculté universitaire des
Sciences agronomiques de Gembloux). Badania s¹ prowadzone w piêciu g³ównych kierun-
kach: biochemia i biologia, produkcja roœlinna i zwierzêca, przetwórstwo, gospodarka zaso-
bami wody i ziemi oraz zagospodarowanie przestrzenne i badanie stanu œrodowiska.

Studia w zakresie leœnictwa mieszcz¹ siê na kierunku nauki i technologie œrodowiska.
Pierwsze dwa lata studiów obejmuj¹ przedmioty wspólne dla ca³ego uniwersytetu, nastêp-
ne pó³ roku – wspólne dla ca³ego wydzia³u. Dopiero potem zaczyna siê specjalizacja. Po
trzech latach studenci uzyskuj¹ tytu³ bioin¿yniera na poziomie licencjatu, po piêciu latach –
na poziomie magisterskim. 

�ród³a:

La for˜t luxembourgeoise en chiffres. Resultats de l’inventaire forestiere national au Grand-Duche de Lu-
xembourg 1998–2000, 2003. Administration des Eaux et des For˜ts du Grand-Duche de Luxembourg,
Luxembourg. 

Luxembourg. La situation forestière actuelle: aperçu du contexte et appréciation des principales contrain-
tes. 1996. www.europarl.ep.ec/dg7/forest/fr/lux-1.htm, dostêp z 20.07.2005.
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1. Powierzchnia leœna, lesistoœæ regionów, sk³ad gatunkowy

£otwa jest krajem o du¿ej lesistoœci. Lasy zajmuj¹ tu 2 942 800 ha (45% ogólnej po-
wierzchni), z czego 87,4% to lasy gospodarcze. Na jednego mieszkañca £otwy przypada
1,25 ha lasu, czyli 4,5 razy wiêcej ni¿ wynosi œrednia europejska. Od roku 1935 do 2005 po-
wierzchnia lasów na £otwie zwiêkszy³a siê 1,7 razy.

W wiêkszoœci drzewostanów dominuj¹: sosna, œwierk i brzoza. Drzewostany tych trzech
gatunków zajmuj¹ ³¹cznie 87% ca³kowitej powierzchni leœnej, a ich udzia³ mi¹¿szoœciowy
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika £otewska 

(Latvijas Republika), 

powierzchnia 64,6 tys. km2, 

ludnoœæ 2,3 mln mieszkañców.

Rys. 1. Struktura gatunkowa drzewostanów w 2003 r.



wynosi 92%. Zasobnoœæ drzewostanów iglastych, najbardziej typowych dla warunków kli-
matyczno-siedliskowych £otwy, to 59% ogólnego zapasu, przy czym wartoœæ ta kszta³tuje
siê ró¿nie w lasach pañstwowych i w lasach innej w³asnoœci (odpowiednio: 69% i 43%). 

Najbardziej zalesione regiony £otwy to Kurzeme i Vidzeme. Najmniej lasów roœnie w re-
gionach Latgale i Zemgale. Znaczne ró¿nice wystêpuj¹ równie¿ pomiêdzy lesistoœci¹ po-
szczególnych okrêgów – od 28,8% w okrêgu Jelgavas do 63,9% w okrêgu Ventspils. Udzia³
lasów pañstwowych jest najwiêkszy w Kurzeme i Zemgale, a najwiêcej lasów prywatnych
maj¹ regiony Vidzeme i Latgale.

2. Ca³kowita mi¹¿szoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów

Ca³kowita mi¹¿szoœæ drzewostanów od pocz¹tku ubieg³ego stulecia wzros³a 3,3 razy
i wynosi obecnie 578 mln m3. W ostatnich dwudziestu latach zasobnoœæ drzewostanów
zwiêkszy³a siê o 194 mln m3 (wzrost o niemal 10 mln m3 rocznie). Jest to efekt zarówno przy-
rostu mi¹¿szoœci drzewostanów, jak i zwiêkszenia powierzchni lasów.

Bie¿¹cy roczny przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów wynosi 16,5 mln m3, z czego 
9,6 mln m3 przypada na drzewostany iglaste. Przeciêtny przyrost mi¹¿szoœci wynosi
6,3 m3/ha/rok. Jednoczeœnie ocenia siê, ¿e w ³otewskich lasach zamieraj¹ rocznie w spo-
sób naturalny drzewa o mi¹¿szoœci ok. 3,3 mln m3.
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Rys. 2. Lesistoœæ £otwy wed³ug okrêgów



3. Pozyskanie i g³ówne kierunki przerobu drewna

Od momentu odzyskania przez £otwê niepodleg³oœci pozyskanie drewna wzros³o z 4 do
12 mln m3 rocznie. Jest to wynik aktywnego w³¹czenia siê w gospodarkê rynkow¹ prywat-
nych w³aœcicieli lasów oraz efekt zmian w zasadach zagospodarowania lasu. Rozmiar po-
zyskania w ostatnich piêciu latach ustabilizowa³ siê na poziomie 11–12 mln m3 rocznie.
Oznacza to, ¿e pozyskuje siê oko³o 70% rocznego przyrostu. Stabilna polityka pozyskania
drewna w lasach pañstwowych (ok. 4 mln m3/rok) jest gwarancj¹ trwa³ego i zrównowa¿one-
go wykorzystania zasobów leœnych. W lasach prywatnych pozyskanie drewna w ostatnich
latach wynosi³o 6,7–7,5 mln m3/rok (rys. 4).

W 2003 roku 80% pozyskanego drewna pochodzi³o z ciêæ rêbnych, 16% – z ciêæ pielê-
gnacyjnych, 1,3% – z ciêæ sanitarnych, 0,7% – z nielegalnego wyrêbu, 0,7% by³o wynikiem
przebudowy drzewostanów, a 1% pochodzi³ z innych rodzajów ciêæ.

Dziêki racjonalnemu wykorzystaniu zasobów leœnych przemys³ drzewny (tartacznictwo,
produkcja p³yt drewnopochodnych i opakowañ drewnianych, meblarstwo i produkcja ele-
mentów stolarki budowlanej) jest jednym z najaktywniejszych sektorów gospodarki narodo-
wej, maj¹cym znacz¹cy udzia³ w miêdzynarodowej wymianie handlowej. Od 1996 roku eks-
port produktów z drewna wzrós³ ponad dwa razy, osi¹gaj¹c w 2004 r. wartoœæ 750 mln LVL
(LVL – ³at ³otewski). Przemys³ drzewny jest jednym z najwa¿niejszych sektorów gospodarki,
a jego konkurencyjnoœæ zwiêksza siê dziêki zdolnoœci szybkiego reagowania na zapotrze-
bowanie rynków zagranicznych. Jest to jedyna na £otwie bran¿a, która odnotowuje nadwy¿-
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Rys. 3. Wzrost zasobnoœci drzewostanów w latach 1938–2003



kê eksportu nad importem. W 2004 r. drewno i produkty z drewna stanowi³y 30,5% wartoœci
krajowego eksportu. Wed³ug ocen ekspertów, sektor leœny zatrudnia ok. 7% ogó³u pracuj¹-
cych i dostarcza 10–14% produktu krajowego brutto (PKB). 

Tarcica

W ostatnich latach nast¹pi³ dynamiczny rozwój tartacznictwa: w porównaniu z rokiem
1993 produkcja tarcicy jest 10 razy wiêksza, a jej wartoœæ – 15 razy. W 2004 roku na £otwie
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Rys. 4. Rozmiar pozyskania drewna w latach 1992–2003

Rys. 5. Wielkoœæ (mln m3) i wartoœæ (mln LVL) produkcji tarcicy w latach 1993–2002



wyprodukowano 4 mln m3 tarcicy, z czego wyeksportowano 2,92 mln m3 (73%). Import tar-
cicy, g³ównie z Rosji, Bia³orusi i Estonii, zwiêkszy³ siê z 388 200 m3 w 2003 r. do 687 800 m3

w roku 2004. Udzia³ £otwy w œwiatowym rynku tarcicy wynosi 1,3%, a w œwiatowym ekspor-
cie tego produktu – 2,7%. 

Drewno okr¹g³e

Drewno okr¹g³e wykorzystywane jest przede wszystkim do produkcji tarcicy (54,2%),
sklejki i papierówki na eksport (30%), sklejki, zapa³ek oraz w budownictwie, do produkcji
urz¹dzeñ ogrodowych, p³yt drewnopochodnych, palet, wêgla drzewnego. Prawie 90% eks-
portu drewna okr¹g³ego stanowi surowiec nieprzetworzony. W roku 2004, w porównaniu
z rokiem 2003, eksport papierówki zwiêkszy³ siê o 3,5%, a jego wartoœæ a¿ o 34,9%, osi¹-
gaj¹c 4,05 mln m3. Poniewa¿ rynek papierówki na £otwie jest w znacznym stopniu regulo-
wany przez wielkie nordyckie koncerny drzewne i papiernicze, g³ówne kierunki eksportu te-
go sortymentu to Szwecja, Finlandia i Niemcy. W imporcie drewna okr¹g³ego najwiêksz¹ ro-
lê odgrywa drewno tartaczne. 

W porównaniu z rokiem 2003, w 2004 r. import drewna okr¹g³ego zwiêkszy³ siê o 73,6%
(wed³ug wartoœci o 85,2%), osi¹gaj¹c 797 500 m3, z czego 67% przypada³o na drewno igla-
ste, a 37% na drewno liœciaste. Drewno sprowadzano g³ównie z Rosji, Litwy i Bia³orusi.

Sklejka i panele drewnopochodne

Wielkoœæ produkcji sklejki w porównaniu z rokiem 1993 zwiêkszy³a siê 3 razy, a wartoœæ
produkcji a¿ 5 razy. £otwa jest najwiêkszym producentem sklejki i paneli drewnopochod-
nych w Europie Wschodniej. W roku 2004, w porównaniu z rokiem 2003, eksport tych pro-
duktów zwiêkszy³ siê o 11,1%, a jego wartoœæ wzros³a o 17,9%.
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Rys. 6. Wartoœæ eksportu papierówki i paneli drewnopochodnych w latach 1993–2003 
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Rys. 7. Wartoœæ eksportu mebli w latach 1993–2003

Rys. 8. Wartoœæ eksportu produktów stolarskich i opakowañ drewnianych w latach 1993–2003

Produkty stolarskie

Wartoœæ produkcji drzwi, okien i drewnianych elementów konstrukcyjnych w porównaniu
z rokiem 1993 jest 10 razy wiêksza, osi¹ga obecnie 6,8% udzia³u w wartoœci ca³ego rynku
wyrobów z drewna. W roku 2004, w porównaniu z rokiem 2003, wartoœæ eksportu produk-
tów stolarskich zwiêkszy³a siê o 16%.

Opakowania drewniane

Opakowania drewniane, przede wszystkim skrzynie i palety, mog¹ byæ wykonywane sto-
sunkowo ma³ym nak³adem œrodków i konwencjonalnymi technologiami. Jest to zatem do-

Meblarstwo

Produkcja mebli na £otwie osi¹gnê³a w roku 2003 wartoœæ 90,5 mln LVL. W roku 2004
wartoœæ samego eksportu w tej ga³êzi przemys³u wynios³a 78,9 mln LVL i zwiêkszy³a siê,
w porównaniu z rokiem poprzednim, o 8,9%. G³ówne kierunki eksportu mebli to Dania,
Niemcy i Wielka Brytania. Jednoczeœnie wartoœæ importu mebli, g³ównie z Polski, Litwy
i W³och, wynios³a 26,25 mln LVL.



mena ma³ych i bardzo ma³ych przedsiêbiorstw, wykorzystuj¹cych tartaczne drewno liœcias-
te, niskiej i œredniej jakoœci technicznej. Oprócz tego na £otwie dzia³a 10 przedsiêbiorstw
wyrabiaj¹cych wysokiej jakoœci opakowania drewniane, znajduj¹ce zbyt na rynku unijnym.

4. Ochrona przyrody

G³ównym celem tworzenia obiektów chronionych w lasach jest zachowanie i ochrona
ró¿norodnoœci biologicznej, rzadkich ekosystemów naturalnych, siedlisk gatunków chronio-
nych, unikatowych walorów krajobrazowych, w tym o wartoœci kulturowej, zachowanie dzie-
dzictwa geologicznego itp.

181

£otwa Juris Oslejs

Kategoria ochrony
Lasy 

pañstwowe
Lasy innych
w³asnoœci Razem

ha

Rezerwaty œcis³e, w tym: 7 576,5 921,3 8 497,8

– strefy ochrony œcis³ej 2 802,8 0,0 2 802,8

– strefy ochrony czêœciowej 4 773,7 104,6 4 878,3

– otuliny 0,0 816,7 816,7

Parki narodowe, w tym: 43 959,8 32 703,6 76 663,4

– strefy ochrony œcis³ej 6 084,5 61,3 6 145,8

– strefy ochrony rezerwatowej 19 438,9 12 150,8 31 589,7

– strefy ochrony krajobrazu 16 695,5 15 266,7 31 962,2

– strefy ochrony miejsc dziedzictwa kulturowego 258,9 720,1 979,0

– otuliny 1 482,0 4 504,7 5 986,7

Rezerwaty przyrody 59 502,7 11 960,2 71 462,9

Rezerwat Biosfery Pó³nocnego Vidzeme 2 254,6 486,2 2 740,8

Parki przyrody 19 618,3 18 763,7 38 382,0

Obszary chronionego krajobrazu 14 852,1 42 549,1 57 401,2

Chronione kolekcje dendrologiczne 468,7 61,2 529,9

Geologiczne i geomorfologiczne pomniki przyrody 547,1 591,7 1 138,8

Mikrorezerwaty 14 530,4 379,6 14 910,0

Otuliny wokó³ mikrorezerwatów 17 584,9 127,7 17 712,6

Strefa ochrony wydm wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku i Zatoki Ryskiej 4 468,2 2 607,6 7 075,8

Strefa limitowanej dzia³alnoœci ekonomicznej wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku 45 760,9 22 861,1 68 622,0

Strefy ochronne wzd³u¿ cieków wodnych* 4 482,3 7 752,8 12 235,1

Strefy ochronne wokó³ zbiorników wodnych* 3 260,0 1 410,2 4 670,2

Strefy ochronne wokó³ terenów miejskich 14 311,1 29 641,2 43 952,3

Lasy w administracyjnych granicach miast 49,6 472,6 522,2

Lasy specjalnej ochrony 53 192,7 7 231,9 60 424,6

Tabela. 1. Powierzchnia chronionych obszarów leœnych na £otwie

* Dane niepe³ne.



W roku 2004, w wyniku utworzenia nowych obszarów chronionych i mikrorezerwatów,
ca³kowita powierzchnia leœna objêta ró¿nymi formami ochrony wynios³a 506 106 ha.

Rezerwaty przyrody, parki narodowe i rezerwaty biosfery s¹ powo³ywane uchwa³¹ parla-
mentu £otwy. Takie formy ochrony, jak obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody
i parki przyrody powstaj¹ na mocy decyzji Rady Ministrów. Pañstwowa S³u¿ba Leœna mo¿e
ustanawiaæ mikrorezerwaty i lasy specjalnej ochrony, w których stosowane s¹ odmienne ni¿
w lasach gospodarczych zasady gospodarki leœnej. 

69% lasów, w których wystêpuj¹ jakiekolwiek ograniczenia w gospodarce leœnej, to lasy
pañstwowe. W wiêkszoœci chronionych obszarów leœnych stosowane s¹ jednoczeœnie
ograniczenia innego typu dzia³alnoœci gospodarczej.

5. Struktura w³asnoœci, udostêpnianie lasów 

Struktura w³asnoœci lasów na £otwie uleg³a znacznym przeobra¿eniom po odzyskaniu
niepodleg³oœci w 1990 roku. W wyniku reformy gruntowej dawni w³aœciciele ziemscy lub ich
spadkobiercy odzyskali grunty zabrane im przez pañstwo. Na pocz¹tku 2005 r. lasy pañ-
stwowe zajmowa³y powierzchniê 1,47 mln ha, czyli oko³o 50% ca³kowitej powierzchni leœnej.
Pozosta³e lasy znajduj¹ siê w rêkach indywidualnych w³aœcicieli, przedsiêbiorstw, samorz¹-
dów i organizacji koœcielnych.

Zgodnie z ³otewsk¹ polityk¹ leœn¹, publiczne wartoœci lasu – ekologiczne i spo³eczne –
s¹ dobrem ogólnonarodowym, podczas gdy wartoœæ ekonomiczna jest zwi¹zana z prawem
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Rys. 9. Udzia³ lasów gospodarczych i lasów o innych sposobach zagospodarowania



w³asnoœci. Zgodnie z tym, wstêp do lasów, niezale¿nie od kategorii w³asnoœci, jest wolny,
ograniczeniom podlega natomiast wykorzystanie zasobów leœnych.

W lasach prywatnych o powierzchni do 50 ha wielkoœæ pozyskania rocznego okreœlana
jest w planach urz¹dzenia lasu, sporz¹dzanych na 10 lub 15 lat, przy czym w³aœciciel ma
prawo pozyskaæ w jednym roku nawet kilkuletni etat przewidziany w operacie. W praktyce
oznacza to, ¿e w sektorze prywatnym wielkoœæ pozyskania regulowana jest przez sytuacjê
na rynku drzewnym.

Lasy maj¹ istotne znaczenie dla du¿ej czêœci spo³eczeñstwa, nie tylko jako podstawa
egzystencji, ale równie¿ ze wzglêdu na funkcje rekreacyjne. Ich znaczenie na £otwie, po-
dobnie jak w wielu innych krajach, jest coraz wiêksze. W ankiecie wykonanej na pocz¹tku
2005 r. 85% respondentów stwierdzi³o, ¿e zbieranie grzybów i jagód jest popularn¹ form¹
spêdzania wolnego czasu, co œwiadczy o ¿ywym zainteresowaniu spo³eczeñstwa korzysta-
niem z rekreacyjnych funkcji lasu. Jednym z najwa¿niejszych celów ³otewskiej polityki leœnej
jest zharmonizowanie celów publicznych z celami w³aœcicieli lasów. 

Dziêki zwiêkszeniu siê populacji zwierzyny, £otwa oferuje obecnie mo¿liwoœci atrakcyj-
nych polowañ myœliwym krajowym i zagranicznym.

Przedsiêbiorstwo £otewskie Lasy Pañstwowe stara siê udostêpniæ las spo³eczeñstwu,
nie jest bowiem nastawione na osi¹ganie najwiêkszego zysku, ale równorzêdnie traktuje
ochronne i spo³eczne funkcje lasu. Obecnie na terenie lasów pañstwowych istnieje oko³o
300 ró¿nych obiektów rekreacyjnych i z ka¿dym rokiem ich liczba siê zwiêksza. W roku 2005
przewidywane jest utworzenie ponad stu nowych obiektów tego typu, kosztem 400 tys. LVL.

Obszary leœne, w których zlokalizowane s¹ wie¿e obserwacyjne, œcie¿ki edukacyjne,
miejsca dziedzictwa kulturowego i historycznego, miejsca piknikowe z odpowiedni¹ infra-
struktur¹, tereny przeznaczone do uprawiania turystyki, s¹ coraz bardziej popularne w spo-
³eczeñstwie. Œcie¿ki edukacyjne, zak³adane przez administracjê leœn¹ w ca³ym kraju, dziêki
walorom edukacyjnym, rekreacyjnym i estetycznym s¹ chêtnie odwiedzane przez studentów
i m³odzie¿ szkoln¹, przyrodników, historyków, a tak¿e przez prywatnych w³aœcicieli lasów.

6. Prawo leœne, pomoc rz¹dowa dla leœnictwa

Od czasu odzyskania przez £otwê niepodleg³oœci, sektor leœny jest jednym z najwa¿niej-
szych w gospodarce narodowej. Czynniki sprzyjaj¹ce jego rozwojowi to dobra jakoœæ ho-
dowlana i ³atwa dostêpnoœæ drzewostanów gospodarczych, wieloletnia tradycja leœnictwa
i drzewnictwa, profesjonalna kadra i zaawansowanie technologiczne, a tak¿e d¹¿enie
w³adz, w³aœcicieli lasów i przedsiêbiorców leœnych do ustalenia wspólnych d³ugotermino-
wych celów i podstawowych zasad rozwoju sektora leœnego. Cele te zosta³y okreœlone
w „Polityce leœnej pañstwa”, przyjêtej przez Radê Ministrów 28 kwietnia 1998 r. G³ównym
z nich jest trwa³e i zrównowa¿one zagospodarowanie zasobów leœnych, które nale¿y osi¹-
gaæ przez:
q zachowanie i zwiêkszanie powierzchni lasów i ich produkcyjnoœci, sta³e zwiêkszanie

wartoœci lasów oraz zalesianie gruntów porolnych i nieu¿ytków;
q zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju i du¿ej wydajnoœci sektora leœnego przez

uwzglêdnienie uwarunkowañ ekologicznych i spo³ecznych;
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q zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej na obecnym poziomie;
q zharmonizowanie potrzeb spo³ecznych i interesów w³aœcicieli lasów odnoœnie do wyko-

rzystania spo³ecznych funkcji lasów oraz zapewnienie miejsc pracy w sektorze leœnym;
q upowszechnianie – przez edukacjê leœn¹, rozwój nauki i wymianê informacji – wiedzy

potrzebnej do uaktualniania polityki leœnej oraz doskonalenie praktyki leœnej.
Pañstwo wspomaga finansowo rozwój leœnictwa i gospodarki ³owieckiej, zapewniaj¹c

tym samym trwa³e pe³nienie przez las ró¿nych funkcji. Do tych celów zosta³y utworzone:
Fundusz Rozwoju Leœnictwa (FRL) i Fundusz Rozwoju Gospodarki £owieckiej (FRG£).
Z FRL finansowane s¹ przedsiêwziêcia gospodarcze, badania naukowe, zalesienia, szkole-
nia administracji leœnej i prywatnych w³aœcicieli lasów. W roku 2004 z FRL sfinansowano 
27 projektów badawczych na ogóln¹ kwotê 441 852 LVL. W roku 2005 finansowana by³a re-
alizacja 49 projektów o wartoœci 998 143 LVL. 

FRG£ finansuje badania i projekty wdro¿eniowe z zakresu gospodarki ³owieckiej. W ro-
ku 2004 ze œrodków tego funduszu zrealizowano 11 projektów badawczych (117 tys. LVL),
a w 2005 – 13 projektów o tej samej wartoœci sumarycznej.

Od roku 2000 na £otwie dzia³a ponadto program SAPARD, wspieraj¹cy zalesienia grun-
tów porolnych (z bud¿etem 1,8 mln LVL, z czego 75% pochodzi ze œrodków UE) i tworze-
nie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Wed³ug stanu na 1 stycznia 2004 roku, do
realizacji w ramach SAPARD-u przyjêto projekty zalesieñ 3969 ha gruntów porolnych, z cze-
go 1/6 zosta³a ju¿ wykonana.

W latach 2004–2006 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspó³finansuj¹ rozwój leœnictwa prywatnego.
W ramach EFOiGR przeznaczono 9,35 mln euro na:
q zwiêkszenie ekologicznej, ekonomicznej i spo³ecznej wartoœci lasów prywatnych;
q tworzenie stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasów;
q inwestycje w doskonalenie i racjonalizacjê procesu pozyskania i przerobu drewna,
q zalesienia gruntów rolnych;
q rekompensaty za zmianê formy u¿ytkowania gruntów z rolnej na leœn¹;
q przebudowê drzewostanów na obszarach szczególnie nara¿onych na po¿ary i klêski na-

turalne (³¹cznie z odnowieniem drzewostanów uszkodzonych przez wiatr w styczniu
2005 r.).
Do 1 kwietnia 2005 roku zawarto 122 umowy na wykorzystanie 1,88 mln euro z fundu-

szy strukturalnych. Wiêkszoœæ z nich (69 projektów) dotyczy zalesieñ gruntów porolnych
oraz doskonalenia i racjonalizacji procesu pozyskania i obrotu drewnem (42 projekty).

7. Struktura i zadania pañstwowej administracji leœnej

Rada Leœnictwa zosta³a powo³ana w roku 1997 przez ministra rolnictwa. Zasiadaj¹ w niej
przedstawiciele rz¹du, w³aœcicieli lasów, przemys³u drzewnego, ochrony przyrody, us³ugo-
dawców leœnych, szkolnictwa leœnego i samorz¹dów. Jest to forum, na którym œcieraj¹ siê
interesy wielu grup zawodowych z sektora leœnego. Jego zadaniem jest wypracowanie
optymalnej polityki leœnej, zapewniaj¹cej zrównowa¿ony i trwa³y rozwój ca³ego sektora.
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8. Struktura organizacyjna organów nadzoruj¹cych 
gospodarkê leœn¹

Od roku 2000 gospodarkê w lasach nadzoruje Pañstwowa S³u¿ba Leœna (PSL), podle-
gaj¹ca Ministerstwu Rolnictwa. Odrêbnie utworzona Spó³ka Akcyjna £otewskie Lasy Pañ-
stwowe zarz¹dza lasami pañstwowymi wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa jako udzia³ow-
cem spó³ki.

Ministerstwo Rolnictwa zajmuje siê m.in. przygotowaniem projektów przepisów praw-
nych dotycz¹cych gospodarki leœnej, ³owieckiej i ochrony przyrody, reprezentuje ³otewskie
leœnictwo na forum miêdzynarodowym oraz ocenia i analizuje stan zasobów leœnych.

Pañstwowa S³u¿ba Leœna jest organem odpowiedzialnym za realizacjê „Polityki leœnej
pañstwa”. Jej kompetencje obejmuj¹:
q nadzorowanie wype³niania zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawnych w lasach wszyst-

kich kategorii w³asnoœci i ocenê efektywnoœci tych regulacji prawnych;
q tworzenie uwarunkowañ trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju lasów, promocjê rozwoju

leœnictwa prywatnego i informowanie spo³eczeñstwa o stanie zasobów leœnych;
q zapewnienie ochrony przeciwpo¿arowej w lasach.

Pañstwow¹ S³u¿b¹ Leœn¹ kieruje dyrekcja generalna z jednostkami terenowymi – dyrek-
cjami regionalnymi lasów pañstwowych. W ramach PSL dzia³a równie¿ Leœna Stacja Ba-
dawcza.

Pañstwowa S³u¿ba Leœna organizuje konsultacje dla prywatnych w³aœcicieli lasów. Po-
rad mo¿na zasiêgaæ w biurach regionalnych dyrekcji oraz bezpoœrednio w terenie. W celach
szkoleniowych pracownicy PSL opracowali dotychczas 35 œcie¿ek edukacyjnych na terenie
wszystkich dyrekcji regionalnych.

9. Pañstwowe i prywatne leœne organizacje gospodarcze

Przedsiêbiorstwo £otewskie Lasy Pañstwowe (£LP) zarz¹dza lasami pañstwowymi
o powierzchni 1,65 mln ha, z czego 1,4 mln ha stanowi powierzchnia drzewostanów. Zgod-
nie z polityk¹ leœn¹, zadaniem pañstwa, jako w³aœciciela lasów jest zwiêkszenie ich wartoœci
i zapewnienie dochodu z produkcji leœnej. W praktyce sprowadza siê to do ca³ej gospodar-
ki leœnej, pocz¹wszy od pozyskania nasion drzew i produkcji sadzonek. Pozyskanie nasion
i produkcja sadzonek nale¿¹ do jednostki £LP o nazwie „Nasiona i sadzonki”, która zajmu-
je siê równie¿ produkcj¹ i sprzeda¿¹ drzew i krzewów ozdobnych. Jednostka gospodarcza
„Las” koncentruje siê na hodowli lasu (sadzeniu drzew, pielêgnacji drzewostanów), ochro-
nie lasów, urz¹dzaniu lasów i ochronie przyrody. Jednostka gospodarcza zajmuj¹ca siê ob-
rotem surowca odpowiada za sprzeda¿ drewna okr¹g³ego, a jednostka „Rekreacja i ³owiec-
two” oferuje mo¿liwoœci wypoczynku w lasach i polowania. Oferta skierowana jest do tury-
stów krajowych i zagranicznych. 

Roczny przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów w lasach zarz¹dzanych przez £LP wynosi
7 mln m3, a roczne pozyskanie drewna to ok. 4 mln m3, co zapewnia sta³y wzrost zasob-
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noœci drzewostanów. Spó³ka jest dobrze prosperuj¹c¹ firm¹, która osi¹gnê³a w 2003 r. ob-
rót 46 mln LVL, a w 2004 – 64 mln LVL. W roku 2005 £LP zainwestowa³y w bie¿¹c¹ dzia³al-
noœæ ok. 10 mln LVL, a podatki odprowadzane do bud¿etu pañstwa i samorz¹dów wynio-
s³y ok. 20 mln LVL.

£otewskie Stowarzyszenie W³aœcicieli Lasu (£SWL) powsta³o w 1993 roku. G³ównym
zadaniem tej organizacji jest promocja gospodarki leœnej i drewna oraz innych dóbr dostar-
czanych przez las, a tak¿e poradnictwo, szkolenia i edukacja leœna. Jednym z zadañ jest
tak¿e promocja kooperacji pomiêdzy w³aœcicielami lasów. Organizacja zatrudnia 42 konsul-
tantów i ma 5 oœrodków regionalnych. Nadzoruje m.in. certyfikacjê lasów prywatnych w sys-
temie PEFC. Dotychczas certyfikat ten uzyska³o 1,4 mln ha lasów.

10. Edukacja leœna

Leœna Szko³a Techniczna w Ogre powsta³a w 1945 roku. Po³o¿ona jest 40 km na po³u-
dniowy wschód od stolicy pañstwa, Rygi. Obecnie nauczanie odbywa siê w nastêpuj¹cych
kierunkach:
q hodowla lasu,
q budownictwo drewnianych domów szkieletowych,
q mechanizacja leœna,
q ekonomia leœna,
q hodowla lasu – dla studentów z ukoñczon¹ szko³¹ œredni¹,
q wykonawstwo prac leœnych (trzyletni kurs).

W latach 1945–2005 liczba absolwentów wynios³a (wed³ug specjalnoœci):
q leœnictwo (hodowla lasu) – 2875,
q technologie pozyskania – 499,
q planowanie i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem leœnym – 92,
q mechanizacja leœna – 56,
q wykonawstwo prac leœnych – 32.

Szkolnictwo wy¿sze

Wydzia³ Leœny £otewskiej Akademii Rolniczej znajduje siê w miejscowoœci Jelgava
(w odleg³oœci 40 km na po³udnie od Rygi). Oferuje nastêpuj¹ce programy studiów:
q podstawowe programy w pe³nym wymiarze czasowym, które koñcz¹ siê uzyskaniem

stopnia in¿yniera. W toku studiów mo¿na wybraæ jedn¹ ze specjalnoœci: leœnictwo lub
technologiê drewna;

q podstawowe programy w niepe³nym wymiarze czasowym, po ukoñczeniu których otrzy-
muje siê stopieñ technologa z zakresu leœnictwa lub technologii drewna b¹dŸ stopieñ in-
¿yniera z zakresu leœnictwa;

q studia wy¿sze (magisterskie i doktoranckie) w czterech specjalnoœciach: leœnictwo
i ekologia lasu, technologia prac leœnych, ekonomika i polityka leœna, technologia 
drewna.
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Na Wydziale Leœnym dzia³aj¹ nastêpuj¹ce zak³ady: hodowli lasu, u¿ytkowania lasu,
technologii drewna oraz prac œrodowiskowych. Ukoñczy³o go dotychczas 2512 absolwen-
tów z zakresu leœnictwa, 565 absolwentów z zakresu in¿ynierii leœnej i 1699 absolwentów
z zakresu technologii drewna. 72 osoby uzyska³y stopieñ magistra leœnictwa.

11. Badania w leœnictwie

Pañstwowy Instytut Badawczy Leœnictwa „Silava” jest g³ównym leœnym oœrodkiem nauko-
wym na £otwie, w którym prowadzi siê badania nad struktur¹ i komponentami ekosystemów
leœnych, nowymi technologiami w leœnictwie i zaleceniami dotycz¹cymi praktycznych zagad-
nieñ gospodarki leœnej, w tym odnowienia lasu. Instytut zatrudnia 91 osób, z czego 75 osób
to personel naukowy. Jednostka finansowana jest z ró¿nych Ÿróde³. Do najwa¿niejszych na-
le¿¹: Fundusz Rozwoju Leœnictwa (w tym œrodki publiczne, przeznaczone m.in. na monito-
ring zasobów leœnych), £otewska Rada Nauki oraz miêdzynarodowe projekty badawcze.

Do najwa¿niejszych kierunków badañ instytutu nale¿¹:
q ekologia i hodowla lasu,
q nasiennictwo i genetyka leœna,
q odnowienie lasu i zalesienia (w tym badania nad plantacjami drzewnymi i choinkowymi

oraz nad zagadnieniami mikoryzacji sadzonek),
q ochrona lasu,
q ³owiectwo,
q technologia prac leœnych,
q u¿ytkowanie uboczne lasu,
q technologia przeróbki drewna,
q ekonomika i polityka leœna.
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Rys. 10. �ród³a finansowania prac badawczych w 2004 r.



Obecnie instytut uczestniczy w kilku miêdzynarodowych projektach badawczych.
W ostatnich kilku latach opracowano w nim programy z zakresu selekcji i nasiennictwa
drzew leœnych, zalecenia dotycz¹ce plantacji czereœni ptasiej, nowe technologie produkcji
i wykorzystania kompostu ze œcieków, metodykê oceny w³aœciwoœci biologicznych pod³o¿a
torfowego, zalecenia dotycz¹ce efektywnej ekonomicznie technologii suszenia drewna so-
snowego, œwierkowego, brzozowego, jesionowego i dêbowego, zalecenia dotycz¹ce plan-
tacji energetycznych na gruntach porolnych oraz zalecenia wykorzystania sadzonek konte-
nerowych w odnowieniach i zalesieniach w zale¿noœci od pory roku. Specjaliœci opatento-
wali dziesiêæ preparatów opartych na produktach chemicznej przeróbki igliwia sosnowego
i œwierkowego oraz opracowali nowe technologie przerobu igliwia. 

Wyniki prac i wnioski badawcze najwa¿niejszych badañ ³otewskiego Instytutu Badaw-
czego Leœnictwa s¹ prezentowane we wspó³pracy z Wydzia³em Leœnym Akademii Rolniczej
w rocznych sprawozdaniach publikowanych w ³otewskim czasopiœmie „Nauki Leœne” oraz
w jêzyku angielskim w czasopiœmie „Baltic Forestry”, wydawanym wspólnie z leœnymi insty-
tutami badawczymi Litwy i Estonii.

�ród³a: 

Leœnictwo na £otwie; „Forest sector in Latvia 2003”, Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia, 2003.
Leœnictwo na £otwie; „Forest sector in Latvia 2004”, Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia, 2004.
Leœnictwo na £otwie; „Forest sector in Latvia 2005”, Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia, 2005. 

T³um. Wojciech Gil
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Malta to kraj o najwiêkszej na œwiecie gêstoœci zaludnienia – ok. 940 osób/km2. Na ca-
³ej wyspie jest mniej ni¿ milion metrów kwadratowych pokrytych roœlinnoœci¹ drzewiast¹,
z czego powierzchnia leœna stanowi ok. 100 tys. m2. Roœlinnoœæ Malty ma charakter œród-
ziemnomorski, tereny s¹ wyja³owione, pokryte czêœciowo stepem, u¿ytkowane jedynie
w strefie klifowej i nadmorskiej. Niemniej wyspa charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ ga-
tunkow¹: wystêpuje tu oko³o 500 gatunków roœlin, z których znaczna czêœæ to endemity. 

Celem wdra¿anego od 10 lat programu zalesieñ, opracowanego przez Departament
Parków i Krajobrazu w Ministerstwie Rolnictwa i Œrodowiska, jest stworzenie publicznej
przestrzeni rekreacji, nie zwi¹zanej z celami leœnymi. 

T³um. Antonina Arkuszewska
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Malty 

(Republic of Malta), 

powierzchnia 320 km2, 

ludnoœæ 300 tys. mieszkañców.

John Neville Ebejer jest starszym inspektorem œrodowiska.



Republika Federalna Niemiec (RFN) jest pañstwem federalnym. Zgodnie z konstytucj¹,
leœnictwo RFN jest zarz¹dzane przez administracje poszczególnych landów (Bundeslean-
der), czyli krajów zwi¹zkowych. Z tego powodu trudno o opracowanie miarodajnego fede-
ralnego raportu rocznego dotycz¹cego leœnictwa. Przedstawione studium jest kompilacj¹
danych zebranych z ró¿nych Ÿróde³, g³ównie z rocznego Raportu Rolnego, opracowanego
przez Federalne Ministerstwo Ochrony Konsumenta, ¯ywienia i Rolnictwa (BMVEL) oraz
ostatniego Federalnego Spisu Leœnego i publikacji Federalnego Urzêdu Statystycznego
w Niemczech. 

1. Powierzchnia leœna, lesistoœæ, sk³ad gatunkowy

Lasy pokrywaj¹ oko³o 11 milionów ha, tj. 31% terytorium RFN. Leœnictwo jest po rolnic-
twie drug¹ co do wielkoœci form¹ u¿ytkowaniu gruntów. Zgodnie z wynikami Federalnego
Spisu Leœnego z lat 2001–2002, najwiêksz¹ powierzchniê leœn¹ w Niemczech ma Bawaria,
najwiêksz¹ zaœ lesistoœci¹ mo¿e siê poszczyciæ Nadrenia-Palatynat (tab. 1).

W niemieckich lasach nadal dominuj¹ drzewa iglaste. Pokrywaj¹ one 57,5% powierzch-
ni leœnej, podczas gdy drzewa liœciaste zajmuj¹ 42,5%. Najwa¿niejszym gatunkiem leœnym
jest œwierk pospolity, a najczêœciej wystêpuj¹cym gatunkiem liœciastym – buk (rys. 1). 
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Federalna Niemiec

(Bundesrepublik Deutschland), 

powierzchnia 357 tys. km2, 

ludnoœæ 81,9 mln mieszkañców.

W sk³ad RFN wchodzi 16 krajów

zwi¹zkowych (landów). Dziesiêæ

z nich nale¿a³o do RFN przed 

1990 r., piêæ kolejnych utworzono

na obszarze by³ej NRD, 

szesnastym jest Berlin.

Leœnictwo na poziomie federalnym
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Tabela 1. Powierzchnia leœna i lesistoœæ w Niemczech

Kraj zwi¹zkowy (land) Powierzchnia leœna (ha) Lesistoœæ (%)

Badenia-Wirtembergia 1 362 299 38,1

Bawaria 2 558 461 36,3

Berlin 16 000 18,0

Brandenburgia 1 055 733 35,2

Brema 0 0,0

Hamburg 3 000 4,0

Hesja 880 251 41,7

Meklemburgia-Zachodnie Pomorze 534 962 23,1

Dolna Saksonia 1 159 522 23,5

Pónocna Nadrenia-Westfalia 887 550 26,0

Nadrenia-Palatynat 835 558 42,1

Kraj Saary 98 458 38,3

Saksonia 511 578 27,8

Saksonia-Anhalt 492 128 24,1

Szlezwik-Holsztyn 162 466 10,3

Turyngia 517 903 32,0

Republika Federalna Niemiec 11 075 869 31,0

Rys. 1. Sk³ad gatunkowy lasów w Niemczech
ALH = inne gatunki liœciaste o d³ugiej kolei rêbu (np. jesion, klon, wi¹z, lipa); ALN = inne gatunki liœciaste z krótk¹ kolej¹ rêbu 
(np. topola, wierzba, brzoza). Stosowane s¹ równie¿ pojêcia: gatunki liœciaste twarde i gatunki liœciaste miêkkie. Krótka kolej wy-
rêbu stosowana jest jeszcze w gospodarstwie odroœlowym, a w gospodarstwie po³¹czonym – w odniesieniu do dolnej warstwy
drzew odroœlowych (red.).



2. Mi¹¿szoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drewna

Federalny Spis Leœny wykaza³, ¿e ca³kowita mi¹¿szoœæ drewna wynosi w lasach Niemiec
3,381 mld m3, tj. 317 m3/ha. Obecnie roczny przyrost drewna wynosi prawie 135 mln m3/rok,
czyli 12 m3/ha/rok.

3. Pozyskanie drewna, przetwórstwo drzewne 
i handel drewnem

W roku 2002 pozyskano w Niemczech prawie 42,4 mln m3 drewna, z czego oko³o 78%
stanowi³y gatunki iglaste.
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Gatunek Pozyskanie (tys. m3)

D¹b, d¹b czerwony 1 562

Buk i inne drewno liœciaste 7 641

Œwierk, jod³a, daglezja 23 976

Sosna, modrzew 9 201

Razem 42 380

Tabela 2. Pozyskanie drewna w Niemczech w 2002 r.

Najwiêkszym konsumentem surowca drzewnego i bardzo wa¿nym sektorem przemys³u
drzewnego jest przemys³ tartaczny. W ostatnich trzech latach tartaki przetworzy³y 
21–22 mln m3 surowca drzewnego, tj. ok. 50% pozyskanego w Niemczech drewna.
W tab. 3 podano zu¿ycie i produkcjê w najwa¿niejszych sektorach przemys³u drzewnego.

Przemys³ drzewny w Niemczech zatrudnia ponad 550 tys. osób, a jego obroty w roku
2002 osi¹gnê³y 80,9 mld euro. 

Handel zagraniczny drewnem nie jest jednolity. Z jednej strony, Niemcy maj¹ du¿¹
nadwy¿kê w imporcie pulpy celulozowej, z drugiej zaœ du¿¹ nadwy¿kê w eksporcie p³yt
pilœniowych i wiórowych. Po przeliczeniu równowa¿ników surowca drzewnego (r), ³¹cz-
nie z makulatur¹, bilans handlu zagranicznego wszystkimi produktami drzewnymi w ro-
ku 2002 by³ w Niemczech ujemny – import wyniós³ 99,3 mln m3, a eksport 94,1 mln m3.
W tab. 4 przedstawiono podsumowanie handlu zagranicznego produktami drzewnymi.
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Republika Federalna 
Niemiec

2000 2001 2002

tys. m3

Tartaki

Zu¿ycie drewna 21 822 21 482 21 625

Produkcja tarcicy, w tym: 16 341 16 131 18 240

– z drewna iglastego 15 021 14 889 15 869

– z drewna liœciastego 1 320 1 242 271

Zak³ady produkuj¹ce okleiny naturalne

Zu¿ycie drewna 350 291 217

Produkcja oklein naturalnych, w tym: 305* 241* 217

– z drewna iglastego 97 56 61

– z drewna liœciastego 208 185 156

Zak³ady produkuj¹ce sklejkê

Zu¿ycie drewna – 213 154

Produkcja sklejki 357 321 270

Zak³ady produkuj¹ce p³yty pilœniowe

Zu¿ycie drewna, w tym: 2 864 4 481 9 251**

– d³u¿yce 1 784 2 315 3 638

– drewniane odpady przemys³owe 1 080 2 166 5 613

Produkcja p³yt pilœniowych 2 974 2 899 3 350

Zak³ady produkuj¹ce p³yty wiórowe

Zu¿ycie drewna, w tym: 8 940 8 798 17 114**

– d³u¿yce 2 522 2 960 4 118

– drewniane odpady przemys³owe 6 418 5 838 12 996

Produkcja p³yt wiórowych 10 341 9 880 9 507

Pulpa drewniana, pulpa celulozowa, papier, karton

Zu¿ycie drewna, w tym: 7 249 6 921 6 942

– d³u¿yce 4 203 4 001 3 948

– drewniane odpady przemys³owe 346 2 920 2 994

Produkcja (tys. ton)

Pulpa celulozowa 873 874 896

Pulpa drewniana 1 342 1 229 1 252

Papier, karton 18 182 17 879 18 539

Tabela 3. Zu¿ycie i wytwarzanie produktów drzewnych w latach 2000–2002

* Drewno pozyskane w kraju.
** 2002 r. w m3 przestrzennych.



4. Ochrona przyrody w lasach

Zgodnie z wytycznymi Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE), po-
nad 9 mln ha powierzchni leœnej w Niemczech jest objêtych ró¿nymi formami ochrony
i spe³nia funkcje ochronne. Rzeczywista powierzchnia ochronnych i chronionych lasów
w Niemczech wynosi 75–80%. Wyszczególnienie ró¿nych typów ochrony, z odpowiednimi
powierzchniami leœnymi, przedstawiono w tab. 5. Dla porównania uwzglêdniono kategorie
ochronne Œwiatowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
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Tabela 4. Import i eksport produktów drzewnych w 2002 r.

Produkty drewniane
Import Eksport

w tys. m3

D³u¿yce iglaste 2 278 3 454

Tarcica iglasta* 4 505 4 237

Drewno na celulozê 282 2 113

D³u¿yce liœciaste 345 1 453

Tarcica liœciasta* 706 611

Podk³ady kolejowe 23 46

Okleiny drewniane 154 120

Sklejka 974 167

P³yty pilœniowe 1 239 2 983

P³yty wiórowe 1 538 2 246

w tys. t

Pulpa celulozowa 3 856 475

Pulpa drewniana 158 15

* W³¹cznie z tarcic¹ strugan¹.

Forma ochrony Kategoria 
MCPFE

Kategoria 
IUCN

Pow. leœna 
(ha)

Pow. leœna 
(%)*

Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej, w tym: 1 I, II, IV 2 138 422 19,9

– ochrona bierna 1,1 I 0 0,0

– minimalna ochrona czynna 1,2 II 90 831 0,9

– ochrona czynna 1,3 IV 2 047 591 19,0

Ochrona krajobrazu i szczególnych obiektów przyrodniczych 2 III, V, VI 4 686 038 43,6

Lasy ochronne 3 – 2 980 850 27,8

Tabela 5. Lasy na powierzchniach chronionych w Niemczech, zgodnie z wytycznymi MCPFE (2002)

* Z 10,7 mln ha powierzchni leœnej w Niemczech, przed ostatnim Federalnym Spisem Leœnym.



5. Struktura w³asnoœciowa i dostêpnoœæ lasów

Lasy w Niemczech mog¹ byæ w³asnoœci¹ pañstwow¹, komunaln¹ lub prywatn¹. Zgod-
nie z wynikami Federalnego Spisu Leœnego, mniej ni¿ po³owa powierzchni leœnej nale¿y do
w³aœcicieli prywatnych, jedna trzecia lasów nale¿y do pañstwa, a 20% to lasy komunalne
(rys. 2).
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Rys. 2. Struktura w³asnoœci lasów w Niemczech

Dostêpnoœæ lasów dla spo³eczeñstwa jest uregulowana prawnie w art. 14 federalnej
ustawy leœnej (Bundeswaldgesetz). Dostêp do lasów jest dozwolony w celach rekreacyj-
nych. Jazda na rowerze, jazda konna i wjazd na wózkach inwalidzkich s¹ dopuszczone tyl-
ko na specjalnie oznaczonych drogach i œcie¿kach. Kraje zwi¹zkowe (landy) wydaj¹ szcze-
gó³owe regulacje w tym zakresie. Administracja landów mo¿e ograniczyæ dostêp do lasów
z ró¿nych, istotnych na danym terenie przyczyn. Tak wiêc w Szlezwiku-Holsztynie, kraju
o bardzo ma³ej powierzchni leœnej, dostêp do lasów jest mo¿liwy tylko drogami i duktami
leœnymi, a jazda konna jest dopuszczona tylko na specjalnie wytyczonych trasach.

6. Prawo leœne i jego najwa¿niejsze regulacje

Struktura federalna legislacji leœnej i federalna ustawa leœna

RFN jest pañstwem federalnym, co oznacza, ¿e kraje zwi¹zkowe (landy) zjednoczy³y siê
w taki sposób, i¿ czêœæ swej suwerennoœci scedowa³y na rz¹d federalny. Dlatego status
pañstwa ma nie tylko federacja, ale tak¿e 16 tworz¹cych j¹ landów. Struktura ta ma wp³yw
na sektor leœny i legislacjê leœn¹ w Niemczech.



Moc prawna jest dzielona pomiêdzy federacjê a landy. Odpowiednie regulacje zawiera kon-
stytucja (ustawa zasadnicza). Struktura prawa jest uporz¹dkowana w nastêpuj¹cy sposób:
1. Wy³¹czna moc prawna federacji (art. 71, 73 ustawy zasadniczej).
2. Towarzysz¹ca moc prawna (art. 72, 74a ustawy zasadniczej) – jest ona ulokowana na

poziomie landów, o ile federacja nie narzuci swojej mocy prawnej. Ogólna regu³a jest
nastêpuj¹ca: prawo federacji jest nadrzêdne w stosunku do prawa landów. 

3. Ogólne zasady prawa federacji (art. 75 ustawy zasadniczej) – ustawy federalne dostar-
czaj¹ tylko zasad, wed³ug których landy tworz¹ swoje prawa.

4. Moc prawna landów, o ile przedmiot prawa znajduje siê poza kompetencj¹ federacji
zgodnie z punktami 1–3.

Oznacza to, ¿e federacja ma ogóln¹ moc legislacyjn¹ w dziedzinie ochronnych i rekre-
acyjnych funkcji lasów oraz towarzysz¹c¹ moc legislacyjn¹ w innych dziedzinach leœnictwa.

Najwa¿niejsz¹ ustaw¹ dotycz¹c¹ leœnictwa na poziomie federalnym jest federalna usta-
wa leœna z 1975 r., która opiera siê na dwóch ró¿nych podstawach konstytucyjnych. Zawie-
ra ona zarówno ogólne wskazania prawne do szczegó³owego opracowania przez landy, jak
i bezpoœrednie wytyczne na zasadzie towarzysz¹cej mocy prawnej.

G³ównymi celami federalnej ustawy leœnej s¹:
1. Ochrona lasów ze wzglêdu na ich wartoœæ ekonomiczn¹ (funkcje produkcyjne) oraz ich

znaczenie dla œrodowiska i rekreacji spo³eczeñstwa (funkcje ochronne i rekreacyjne);
zwiêkszanie powierzchni, jeœli to mo¿liwe, oraz zapewnienie prawid³owej gospodarki na
zasadach zrównowa¿onego rozwoju.

2. Promocja leœnictwa.
3. Utrzymywanie równowagi pomiêdzy interesem publicznym a interesem w³aœcicieli la-

sów.

Federalna ustawa leœna zawiera m.in.:
q generaln¹ zasadê trwa³ej i zrównowa¿onej gospodarki leœnej;
q zobowi¹zanie do zalesieñ; w po³¹czeniu z aktami leœnymi landów artyku³ ten zobowi¹-

zuje w³aœcicieli lasów do zalesiania zrêbów zupe³nych oraz dolesiania przetrzebionych
drzewostanów. Dalsze rozporz¹dzenia w aktach leœnych landów, dotycz¹ce gospodar-
ki leœnej, koncentruj¹ siê m.in. na ograniczeniach stosowania zrêbów zupe³nych, ochro-
nie m³odych drzewostanów, dostêpnoœci lasu oraz odpowiedniej gospodarce leœnej;

q ograniczenia w przekszta³caniu powierzchni leœnej w inne formy u¿ytkowania gruntu; po
zrêbie zupe³nym teren leœny mo¿e byæ przekszta³cony w inn¹ formê u¿ytkowania grun-
tu tylko po udzieleniu zezwolenia przez w³adze landu. Nie udziela siê takich zezwoleñ,
jeœli ochrona lasu le¿y w interesie publicznym;

q promocjê leœnictwa; promocja w sposób szczególny powinna poprawiæ skutecznoœæ
trwa³ej i zrównowa¿onej gospodarki leœnej i zapewniæ ochronê lasów;

q ogólne planowanie urz¹dzania lasu;
q promocjê lasów ochronnych i rekreacyjnych; ze wzglêdu na ochronê specjalnych funk-

cji lasów, lasy mog¹ otrzymaæ status ochronnych lub rekreacyjnych podlegaj¹cych spe-
cjalnym zasadom gospodarki leœnej.
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Inne regulacje prawne

q Ustawa o leœnym materiale rozmno¿eniowym z 2003 r. reguluje wydawanie koncesji na
wykorzystanie materia³u rozmno¿eniowego oraz certyfikowanie i znakowanie materia³u
przeznaczonego na handel, jak równie¿ umo¿liwia kontrolowanie przedsiêbiorstw zaj-
muj¹cych siê rozprowadzaniem materia³u rozmno¿eniowego.

q Ustawa o kompensacji szkód leœnych z 1969 r. ustala zasady kompensacji szkód po-
wsta³ych w wyniku katastrof naturalnych w lasach. Ustawa zapewnia mo¿liwoœæ:
– ograniczania regularnych wyrêbów w lasach,
– ograniczania importu drewna,
– zastosowania ró¿nych metod zmniejszania obci¹¿enia podatkowego.

q Ustawa o funduszu promocji drewna z 1998 r. reguluje podstawy, formê prawn¹, cele
oraz organizacjê i finansowanie funduszu promocji drewna.

q Ustawa o wskaŸnikach klasyfikacji surowca drzewnego z 1969 r. jest prawn¹ podstaw¹
rozporz¹dzenia z 1971 r., które ustala wiek, znakowanie, denominacjê, wymiary i wyli-
czenia iloœciowe dla surowca drzewnego, dostosowuj¹c te wskaŸniki do odpowiednich
aktów prawnych Unii Europejskiej.

Rz¹dowa pomoc dla leœnictwa

Promocja leœnictwa, zw³aszcza promocja lasów niepañstwowych, nale¿y do kompeten-
cji landów. Wsparcie finansowe udzielane niepañstwowym przedsiêbiorstwom leœnym jest
zró¿nicowane w poszczególnych landach. Dotyczy to zarówno wsparcia dzia³alnoœci zwi¹-
zanej z gospodark¹ leœn¹, jak i finansowania subsydiów. Najbardziej po¿¹dana dzia³alnoœæ
jest finansowana wspólnie przez pañstwo federalne (60%) i landy (40%). Regu³y tego sys-
temu wspó³finansowania okreœla ustawa o wspólnym celu, którym jest poprawa struktury
rolnej i ochrona wybrze¿a. Obecnie istnieje piêæ dziedzin gospodarki leœnej, w których mo¿-
liwe jest udzielenie wsparcia: 
1) metody hodowli lasu, np.: 

– pielêgnacja m³odych drzewostanów,
– przebudowa lasów na nieodpowiednich siedliskach,
– zalesianie terenów porolnych;

2) budowa i poszerzanie dróg leœnych;
3) promocja stowarzyszeñ zarz¹dców lasów, np.: 

– wsparcie finansowe wstêpnych inwestycji (np. urz¹dzenia biurowe, maszyny itp.),
– pokrywanie kosztów administracji i konsultacji;

4) udzielanie premii za zalesianie terenów porolnych;
5) dzia³alnoœæ zwi¹zana ze szkodami leœnymi, np.:

– ochrona gleby i nawo¿enie melioracyjne,
– zalesienia na obszarach zniszczonych drzewostanów.
Czêœæ tych subwencji jest wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ (w starych landach

50% wsparcia pochodzi z Unii Europejskiej, 30% z funduszy federalnych, 20% jest finanso-
wane przez landy; w nowych landach – 75% wsparcia pochodzi z UE, 15% z federacji i 10%
z landów). 
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7. Formy w³asnoœci lasów

W Niemczech jest ok. 1,3 mln w³aœcicieli lasów, wœród których jest 17 w³aœcicieli lasów
pañstwowych oraz ok. 10 tys. w³aœcicieli lasów komunalnych; pozostali to w³aœciciele pry-
watni. Ponad 90% prywatnych w³aœcicieli lasów to rolnicy. Oko³o 1 mln w³aœcicieli posiada
lasy o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha. W Niemczech powierzchnia prywatnych lasów wyno-
si œrednio 7,7 ha, a œrednia powierzchnia lasów komunalnych to ok. 900 ha (tab. 6). 

Ponad 400 tys. w³aœcicieli lasów nale¿y do ok. 5403 stowarzyszeñ gospodarki leœnej.
Stowarzyszenia te prowadz¹ gospodarkê leœn¹ na powierzchni 3,3 mln ha, tj. na prawie jed-
nej trzeciej powierzchni leœnej Niemiec (tab. 7).

198

Niemcy Hans Walter Roering

Przedzia³ wielkoœci lasu Liczba w³aœcicieli Powierzchnia lasów (mln ha)

mniej ni¿ 10 ha ok. 1 295 000 2,3

10–50 ha ok. 48 000 1,0

51–200 ha ok. 7 300 0,8

201–1000 ha ok. 3 300 1,5

1001 ha i wiêcej ok. 1 400 5,5

Razem ok. 1 355 000 11,1

Tabela 6. Struktura w³asnoœci lasów w Niemczech

Tabela 7. Stowarzyszenia gospodarki leœnej

Liczba stowarzyszeñ gospodarki leœnej 5 403

Liczba przedsiêbiorstw cz³onkowskich 449 102

Powierzchnia leœna przedsiêbiorstw (w mln ha) 3,3 

Powierzchnia leœna przedsiêbiorstw cz³onkowskich (w % ca³ej powierzchni leœnej w Niemczech) 30

Powierzchnia leœna przedsiêbiorstw cz³onkowskich (w % powierzchni lasów niepañstwowych) 46

Powierzchnia leœna przedsiêbiorstw cz³onkowskich (w % ogólnej powierzchni lasów w starych
landach) 39

Powierzchnia leœna przedsiêbiorstw cz³onkowskich (w % powierzchni lasów niepañstwowych
w starych landach) 56

Powierzchnia leœna przedsiêbiorstw cz³onkowskich (w % ogólnej powierzchni lasów w nowych
landach) 8

Powierzchnia leœna przedsiêbiorstw cz³onkowskich (w % powierzchni lasów niepañstwowych
w nowych landach) 15

Rodzaje lasów publicznych

W Niemczech oficjalne rodzaje w³asnoœci s¹ zdefiniowane w ustawach leœnych. Istniej¹
dwie formy w³asnoœci lasów publicznych: w³asnoœæ pañstwowa i komunalna. W³asnoœæ
pañstwowa obejmuje lasy w landach i w federacji, w³asnoœæ komunalna natomiast to lasy
miejskie, gminne, okrêgowe i publiczne. 



8. Struktura i zadania pañstwowej administracji leœnej

Zgodnie z konstytucj¹ Republiki Federalnej Niemiec, administracja leœna nale¿y do
kompetencji landów, czego rezultatem jest istnienie w Niemczech 16 odrêbnych administra-
cji. Oprócz tego istniej¹ dwie pañstwowe administracje leœne na poziomie federalnym; jed-
na zarz¹dza lasami federalnymi i znajduje siê pod kontrol¹ federalnego Ministerstwa Finan-
sów, druga jest odpowiedzialna za politykê leœn¹ oraz prawodawstwo leœne na poziomie fe-
deralnym i jest czêœci¹ Ministerstwa Ochrony Konsumentów, ¯ywnoœci i Rolnictwa. Istniej¹
trzy dziedziny dzia³alnoœci pañstwowej administracji leœnej:
1) zarz¹dzanie lasami pañstwowymi,
2) kontrola i nadzór w lasach niepañstwowych,
3) konsulting leœny i promocja lasów niepañstwowych.
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Tabela 8. Przegl¹d leœnych struktur administracyjnych w Niemczech (liczby okreœlaj¹ kolejne pozio-
my administracji) 

Kraj 
zwi¹zkowy 

(land)
Ministerstwo

Zarz¹dzanie 
lasami 

pañstwowymi

Nadzór nad lasami.
Stra¿ Leœna

Konsulting leœny 
i promocja lasów
niepañstwowych

1 2 3 4 5

Badenia 
Wirtembergia
(Baden-
-Württemberg)

Ministerstwo ¯ywie-
nia i Obszarów Wiej-
skich (MELR)

Administracja Lasów
Krajowych
1) MELR Dep. 5
2) 2 dyrekcje lasów
3) 163 urzêdy leœne

Od 1 stycznia 2005 r.
1) MELR Dep. 5
2) dyrekcje lasów
3) 35 okrêgowych
urzêdów leœnych
i 9 departamentów
leœnictwa w urzêdach
gminnych

Administracja Lasów
Krajowych
1) MELR Dep. 5
2) 2 dyrekcje lasów
3) 163 urzêdy leœne

Od 1 stycznia 2005 r.
1) MELR Dep. 5
2) dyrekcje lasów
3) 35 okrêgowych
urzêdów leœnych
i 9 departamentów
leœnictwa w urzêdach
gminnych 

Administracja Lasów
Krajowych
1) MELR Dep. 5
2) 2 dyrekcje lasów
+ 1 komunalna dy-
rekcja lasów
3) 163 urzêdy leœne

Od 1 stycznia 2005 r.
1) MELR Dep. 5
2) dyrekcje lasów
3) 35 okrêgowych
urzêdów leœnych
i 9 departamentów
leœnictwa w urzêdach
gminnych 

Bawaria 
(Bayern)

Ministerstwo Rolnic-
twa i Leœnictwa
(MLF)

Administracja Lasów
Krajowych
1) MLF Dep. 5 Admi-
nistracji Leœnej
2) 4 dyrekcje lasów
3) 127 urzêdów leœ-
nych

Od 1 lipca 2005 r. 
Pañstwowe Przedsiê-
biorstwo Bawarskie
Lasy Pañstwowe – 

Administracja Lasów
Krajowych
1) MLF Dep. 5 Admi-
nistracji Leœnej
2) 4 dyrekcje lasów
3) 127 urzêdów leœ-
nych

Od 1 lipca 2005 r. 
1) MLF Dep. 5 
2) ok. 50 urzêdów
rolnictwa i leœnictwa

Administracja Lasów
Krajowych
1) MLF Dep. 5 Admi-
nistracji Leœnej
2) 4 dyrekcje lasów
3) 127 urzêdów leœ-
nych

Od 1 lipca 2005 r. 
1) MLF Dep. 5 
2) ok. 50 urzêdów
rolnictwa i leœnictwa
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1 2 3 4 5

„Bayerische Staats-
forsten”:
1) Centrala
2) ok. 40 przedsiê-
biorstw regionalnych 

Berlin Rada Rozwoju Tere-
nów Miejskich (SenS)

Zarz¹d Lasów Miej-
skich Berlina
1) Urz¹d Lasów Kra-
jowych
2) 4 urzêdy leœne

Zarz¹d Lasów Miej-
skich Berlina
1) Urz¹d Lasów Kra-
jowych
2) 4 urzêdy leœne

Zarz¹d Lasów Miej-
skich Berlina
1) Urz¹d Lasów Kra-
jowych
2) 4 urzêdy leœne

Brandenburgia 
(Brandenburg)

Ministerstwo Rolnic-
twa, Ochrony Œrodo-
wiska i Zagospodaro-
wania Przestrzennego
(MLUR)

Administracja Lasów
Krajowych
1) MLUR Dep. Leœ-
nictwa 
2) 10 urzêdów leœ-
nych 
3) 72 nadleœnictwa

Administracja Lasów
Krajowych
1) MLUR Dep. Leœ-
nictwa 
2) 10 urzêdów leœ-
nych 
3) 72 nadleœnictwa

Administracja Lasów
Krajowych
1) MLUR Dep. Leœ-
nictwa 
2) 10 urzêdów leœ-
nych 
3) 72 nadleœnictwa

Brema 
(Bremen)

Senat Budownictwa,
Œrodowiska i Ruchu
Drogowego (Sen-
BUV)

Przedsiêbiorstwo Ko-
munalne „Stadtgruen
Bremen” 
Zieleñ Miejska Bremy

SenBUV Dep. 3: Ob-
szary Chronione

SenBUV Dep. 3: Ob-
szary Chronione

Hamburg Rada Gospodarki
i Pracy (BWA)

BWA 
Sekcja Gospodarki
i Rolnictwa, 
Departament Rolnic-
twa i Lasów 
Urz¹d Leœny

BWA 
Sekcja Gospodarki
i Rolnictwa, 
Departament Rolnic-
twa i Lasów 
Urz¹d Leœny

BWA 
Sekcja Gospodarki
i Rolnictwa, 
Departament Rolnic-
twa i Lasów 
Urz¹d Leœny

Hesja 
(Hessen)

Ministerstwo Œrodo-
wiska, Terenów Wiej-
skich i Ochrony Kon-
sumenta (MULV)

Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe: „Hes-
sen-Forst” – Lasy
Hesji.
Dyrekcja,
40 urzêdów leœnych 
(od 1 stycznia 
2005 r.)

Administracja Lasów
Krajowych 
1) MULV Dep. VI: La-
sy i Ochrona Przyro-
dy
2) 3 regionalne dy-
rekcje okrêgowe Dep.
Terenów Wiejskich,
Przyrody i Ochrony
Konsumenta
3) 21 urzêdów okrê-
gowych Dep. Tere-
nów Wiejskich, Przy-
rody i Ochrony Kon-
sumenta 

Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe: „Hes-
sen-Forst” – Lasy
Hesji.
Dyrekcja,
40 urzêdów leœnych 
(od 1 stycznia 
2005 r.)

Tabela 8. cd.
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Tabela 8. cd.

1 2 3 4 5

Dolna Saksonia
(Niedersach-
sen)

Ministerstwo Terenów
Wiejskich, ¯ywienia,
Rolnictwa i Ochrony
Konsumenta (MELV)

Administracja Lasów
Krajowych
1) MELV Dep. 4: Lasy
i Przemys³ Drzewny,
Ekologia Lasu
2) 45 urzêdów leœ-
nych

Zarz¹d Lasów 
1) MELV Dep 4: Lasy
i Przemys³ Drzewny,
Ekologia Lasu
2) 4 regionalne urzê-
dy okrêgowe Dep.
510 Lasy, Leœnictwo
i £owiectwo
3) 38 urzêdów obwo-
dowych

Wschodnia i po³ud-
niowa Dolna Saksonia
1) Izba Rolnictwa
w Hanowerze Dep. 5:
Leœnictwo
2) 7 leœnych biur kon-
sultingowych Zachod-
nia Dolna Saksonia
1) Izba Rolnictwa
w Weser-Ems Dep. 4:
Leœnictwo
2) 3 leœne biura kon-
sultingowe

Meklemburgia-
-Zachodnie 
Pomorze 
(Mecklemburg-
-Vorpommern)

Ministerstwo ¯ywie-
nia, Rolnictwa, Leœ-
nictwa i Rybo³ówstwa
(MELFF)

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MELFF Departa-
ment 2: Leœnictwo 
2) Krajowy Urz¹d
Leœnictwa i Obsza-
rów Chronionych
3) 33 urzêdy leœne

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MELFF Departa-
ment 2: Leœnictwo
2) Krajowy Urz¹d
Leœnictwa i Obsza-
rów Chronionych
3) 33 urzêdy leœne

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MELFF Departa-
ment 2: Leœnictwo
2) Krajowy Urz¹d
Leœnictwa i Obsza-
rów Chronionych
3) 33 urzêdy leœne

Pó³nocna Nad-
renia-Westfalia
(Nordrhein-
-Westfalen)

Ministerstwo Œrodo-
wiska, Ochrony Przy-
rody, Rolnictwa
i Ochrony Konsumen-
ta (MUNLV)

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MUNLV Sekcja 3:
Lasy, Ochrona Przy-
rody i Planowanie
Rolnicze
2) Zarz¹d Lasów
3) 35 urzêdów leœ-
nych

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MUNLV Sekcja 3:
Lasy, Ochrona Przy-
rody i Planowanie
Rolnicze
2) Zarz¹d Lasów
3) 35 urzêdów leœ-
nych

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MUNLV Sekcja 3:
Lasy, Ochrona Przy-
rody i Planowanie
Rolnicze
2) Zarz¹d Lasów
3) 35 urzêdów leœ-
nych

Nadrenia- 
-Palatynat 
(Rheinland-
-Pfalz)

Ministerstwo Œrodo-
wiska i Lasów (MUF)

Administracja Lasów
Krajowych
1) MUF Dep. Lasy
2) Regionalna Dyrek-
cja Okrêgowa Po³u-
dnie, Departament 5:
G³ówny Urz¹d Admi-
nistracji Leœnej
3) 45 urzêdów leœnych

Administracja Lasów
Krajowych
1) MUF Dep. Lasy
2) Regionalna Dyrek-
cja Okrêgowa Po³u-
dnie, Departament 5:
G³ówny Urz¹d Admi-
nistracji Leœnej
3) 45 urzêdów leœ-
nych

Administracja Lasów
Krajowych
1) MUF Dep. Lasy
2) Regionalna Dyrek-
cja Okrêgowa Po³ud-
nie, Departament 5:
G³ówny Urz¹d Admi-
nistracji Leœnej
3) 45 urzêdów leœ-
nych

Kraj Saary 
(Saarland)

Ministerstwo Œrodo-
wiska (MU)

Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Saar-
forst” (Lasy Saary) 
1) Centrala
2) 4 przedsiêbiorstwa
regionalne

Zarz¹d Lasów Pañ-
stwowych
1) MU, Dep. B: Tere-
ny Wiejskie, Rolnic-
two, Lasy
2) Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Saar-
forst” (Lasy Saary)

Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe „Saar-
forst” (Lasy Saary)
Centrala, Departa-
ment L5 Centrum Ob-
s³ugi
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Tabela 8. cd.

1 2 3 4 5

Saksonia
(Sachsen)

Ministerstwo Œrodo-
wiska i Rolnictwa
(MUL)

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MUL Dep. 7: Lasy
2) Krajowy Urz¹d
Leœny
3) 46 urzêdów leœ-
nych + 1 park naro-
dowy i urz¹d leœny

Od 1 stycznia 2006 r. 
Pañstwowe Przedsiê-
biorstwo „Sachsen-
forst” struktura w to-
ku projektowania

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MUL Dep. 7: Lasy
2) Krajowy Urz¹d
Leœny
3) 46 urzêdów leœ-
nych + 1 park naro-
dowy i urz¹d leœny

Od 1.01.2006 r. – re-
organizacja

Krajowa Administra-
cja Leœna
1) MUL Dep. 7: Lasy
2) Krajowy Urz¹d
Leœny
3) 46 urzêdów leœ-
nych + 1 park naro-
dowy i urz¹d leœny

Od 1.01.2006 r. – re-
organizacja

Saksonia-
-Anhalt
(Sachsen-
-Anhalt)

Ministerstwo Rolnic-
twa i Œrodowiska
(MLU)

Przedsiêbiorstwo
„Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt” (La-
sy Krajowe Saksonii-
-Anhalt)
1) Dyrekcja
2) 24 urzêdy leœne

Zarz¹d Lasów 
1) MLU Dep. 4:
Ochrona Przyrody
i Lasy
2) Urz¹d Administra-
cji Krajowej Dep. 4:
Rolnictwo i Œrodowi-
sko
3) 24 urzêdy leœne
administracji krajo-
wej, dzia³aj¹ce na zle-
cenie

Przedsiêbiorstwo
„Landesforstbetrieb
Sachsen-Anhalt”
1) Dyrekcja
2) 24 urzêdy leœne

Szlezwik-
-Holsztyn
(Schleswig-
-Holstein)

Ministerstwo Œrodo-
wiska, Ochrony Przy-
rody i Rolnictwa
(MUNL)

Administracja Lasów
Krajowych
1) MUNL Departa-
ment Ochrony Przy-
rody, Leœnictwa i £o-
wiectwa
2) 7 urzêdów leœnych

Administracja Lasów
Krajowych 
1) MUNL Departa-
ment Ochrony Przy-
rody, Leœnictwa i £o-
wiectwa
2) 7 urzêdów leœnych

1) Izba Rolnictwa,
Departament Leœnic-
twa
2) 3 okrêgowe biura
zarz¹dzania projekta-
mi

Turyngia
(Thüringen)

Ministerstwo Rolnic-
twa, Ochrony Przyro-
dy i Œrodowiska
(MLNU)

Administracja Lasów
Pañstwowych
1) MLNU Dep. 7: La-
sy
2) 46 urzêdów leœ-
nych

Administracja Lasów
Pañstwowych
1) MLNU Dep. 7: La-
sy
2) 46 urzêdów leœ-
nych

Administracja Lasów
Pañstwowych
1) MLNU Dep. 7: La-
sy
2) 46 urzêdów leœ-
nych



Cele pañstwowej administracji leœnej 

G³ówne cele pañstwowych administracji leœnych w Niemczech s¹ zdefiniowane w usta-
wach leœnych federacji i krajów zwi¹zkowych.

W celu sformu³owania fundamentalnych zasad polityki leœnej w ramach Narodowego
Programu Leœnego (NPL/NFP) od 1999 r. trwa sta³y proces konsultacji, zainicjowany przez
rz¹d federalny. Dwie pierwsze rundy tych konsultacji s¹ ju¿ zakoñczone (pierwsza runda –
lata 1999–2000, druga runda – lata 2001–2003). W pierwszej fazie zidentyfikowano i podjê-
to dyskusjê nad nastêpuj¹cymi dziedzinami: 
1) las i spo³eczeñstwo,
2) las i ró¿norodnoœæ biologiczna,
3) rola lasów w œwiatowym obiegu wêgla,
4) znaczenie drewna jako surowca odnawialnego,
5) wk³ad leœnictwa i przemys³u drzewnego w rozwój terenów wiejskich.

W drugiej fazie opracowano wytyczne do realizacji NFP w celu zwiêkszenia efektywno-
œci tego procesu w przysz³oœci. Na podstawie wyników pierwszej fazy, w konsultacjach na
tym etapie uwzglêdniono dziedziny, które pominiêto poprzednio lub do których odniesiono
siê w nowy sposób:
1) lasy i wspó³praca miêdzynarodowa – handel miêdzynarodowy;
2) ró¿norodnoœæ biologiczna, gospodarka leœna i ochrona przyrody;
3) wybór instrumentów polityki leœnej;
4) ekonomiczne znaczenie leœnictwa i przemys³u drzewnego; 
5) nowa rola lasów.
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Tabela 8. dok.

1 2 3 4 5

Poziom 
federalny Ministerstwo

Zarz¹dzanie 
federalnymi lasami

pañstwowymi

Polityka leœna 
i legislacja

Konsulting leœny 
i promocja lasów
niepañstwowych

Republika Fe-
deralna Nie-
miec (Bunde-
srepublik
Deutschland)

Federalne Minister-
stwo Finansów (BMF)

Federalna Administra-
cja Leœna
1) BMF Dep. Nieru-
chomoœci Federalnych 
2) 3 inspekcje leœne
3) 36 federalnych
urzêdów leœnych

Federalne Minister-
stwo Ochrony Konsu-
menta, ¯ywienia
i Rolnictwa (BMVEL)

BMVL 
Dyrekcja Generalna 5:
Obszary Wiejskie, 
Struktura Socjalna, 
Produkcja Roœlinna, 
Leœnictwo 
i Przemys³ Drzewny 
Dyrekcja 53: Przemys³
Drzewny i £owiectwo



9. Stowarzyszenia prywatnych w³aœcicieli lasów

Prywatni w³aœciciele lasów w Niemczech s¹ zrzeszeni w 14 stowarzyszeniach dzia³aj¹cych
w landach (spoœród 16 landów stowarzyszenia takie nie istniej¹ w trzech landach miejskich,
Dolna Saksonia ma natomiast dwa stowarzyszenia – jedno dla zachodniej, a drugie dla
wschodniej czêœci kraju). Poza stowarzyszeniem z Badenii-Wirtembergii, wszystkie pozosta³e
nale¿¹ do dzia³aj¹cego na poziomie federalnym Zwi¹zku Stowarzyszeñ Niemieckich W³aœci-
cieli Lasów (AGDW). Organizacja ta jest cz³onkiem Konfederacji Europejskich W³aœcicieli La-
sów (CEPF), skupiaj¹cej narodowe stowarzyszenia w³aœcicieli lasów w Unii Europejskiej.

10. System edukacji leœnej

Szkolnictwo wy¿sze

W Niemczech s¹ cztery uniwersytety kszta³c¹ce leœników (tab. 9). Studia trwaj¹ œrednio
4–6 lat (magisterskie) lub 3–4 lata (licencjat).
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Tabela 9. Uniwersytety z wydzia³ami leœnymi

Uniwersytety Liczba absolwentów na rok

Uniwersytet we Fryburgu, Wydzia³ Leœnictwa i Nauk Œrodowiskowych ok. 70–90

Uniwersytet w Getyndze, Wydzia³ Nauk Leœnych i Ekologii Leœnej ok. 60–80

Politechnika Monachijska, Szko³a Nauk Leœnych i Gospodarki Zasobami ok. 60–70

Politechnika Drezdeñska, Wydzia³ Nauk Leœnych, Geologii i Hydrologii ok. 70–80

Razem ok. 260–320

Szkolnictwo wy¿sze techniczne

W Niemczech jest piêæ uniwersytetów nauk stosowanych (tab. 10), na których kszta³ci
siê leœników pod k¹tem technicznym. Studia trwaj¹ 4 lata. 

Tabela 10. Uniwersytety nauk stosowanych, kszta³c¹ce leœników w Niemczech

Uniwersytety nauk stosowanych (UNS) Liczba absolwentów na rok

UNS Hildesheim/Holzminden, Wydzia³ Zarz¹dzania Zasobami ok. 70–90

UNS Eberswalde, Wydzia³ Leœnictwa ok. 80–100

UNS Weihenstephan (Freising), Wydzia³ Leœnictwa ok. 70–90

UNS Rottenburg, Szko³a Leœnictwa ok. 80–100

Uniwersytet Leœnych Nauk Stosowanych, Schwarzburg ok. 10–20

Razem ok. 310–400

�ród³o: dane zebrane przez autora.



Szkolnictwo œrednie

W Niemczech istnieje tylko jedna szko³a leœna, kszta³c¹ca leœników na poziomie œred-
nim. Jest to Bawarskie Technikum Leœne w Lohr. Nauka trwa przeciêtnie 2 lata. Szko³ê
opuszcza co roku 20–30 absolwentów z tytu³em technika leœnego.

11. Badania w leœnictwie

Jednoczesna edukacja i badania naukowe maj¹ na niemieckich uniwersytetach d³ug¹
tradycjê. Uniwersytety kszta³c¹ce leœników s¹ zarazem centrami badañ naukowych
i wszystkie s¹ finansowane przez odpowiednie landy. W Niemczech nie ma prywatnych uni-
wersytetów prowadz¹cych nauczanie w tym kierunku. 

Oprócz badañ w dziedzinie leœnictwa, realizowanych na uniwersytetach, istniej¹ centra
badawcze leœnictwa, których podstawowym zadaniem jest pomoc zarz¹dom i administra-
cji leœnej. Takie centra istniej¹ na poziomie federalnym (1) i na poziomie landów (11). 
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Tabela 11. Przegl¹d najwa¿niejszych centrów badañ leœnych (bez uniwersytetów)

Centra badawcze Federacja/
kraj zwi¹z-

kowy

Liczba 
pracow-
ników

G³ówne 
kierunki 
badañ

�ród³o 
finanso-
waniaNazwa polska Nazwa niemiecka

1 2 3 4 5 6

Federalne Centrum
Badawcze Leœnictwa
i Gospodarki Drew-
nem, Hamburg

Bundesforschungsan-
stalt für Forst- und
Holwir tschaft Ham-
burg (BFH)

Federacja 250 Leœnictwo na œwie-
cie, ekonomika leœ-
nictwa i produktów
leœnych, polityka
leœna, rynki zbytu
drewna, genetyka
leœna, hodowla lasu

Rz¹d Republi-
ki Federalnej
Niemiec

Instytut Badawczy 
Leœnictwa, Freiburg

Forstliche Versuchs-
und Forschungsan-
stalt Baden-Württem-
berg Freiburg (FVA)

Badenia-
-Wirtember-
gia

207 Wszystkie dziedziny
leœnictwa stosowa-
nego

Rz¹d Badenii-
-Wirtembergii

Bawarski Krajowy In-
stytut Badawczy Leœ-
nictwa

Bayerische Landesan-
stalt für Wald und For-
stwirtschaft (LWF)

Bawaria 132 Wszystkie dziedziny
leœnictwa stosowa-
nego

Rz¹d Bawarii

Krajowy Instytut Gos-
podarstwa Leœnego
w Eberswalde

Landesanstalt für 
Forstwirtschaft 
Eberswalde (LFE)

Brandenburgia 144 Wszystkie dziedziny
leœnictwa stosowa-
nego

Rz¹d Bran-
denburgii 

Centrum Us³ug w za-
kresie Urz¹dzania La-
su, Informacji i Badañ
„Hessen-Forst”

Hessen-Forst Dien-
stleistungszentrum für
Forsteinrichtung Infor-
mation und Versuch-
swesen (FIV)

Hesja 80 Wszystkie dziedziny
leœnictwa stosowa-
nego

Krajowe
Przedsiêbior-
stwo Leœne
„Hessen-
-Forst”



T³um. Bo¿ena Kornatowska
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Tabela 11. cd.

1 2 3 4 5 6

Dolnosaksoñski Insty-
tut Badawczy Leœnic-
twa, Getynga

Niedersächsische
Forstliche Versuch-
sanstalt Göttingen
(NFV)

Dolna Sakso-
nia, Szlezwik-
-Holsztyn

120 Wszystkie dziedziny
leœnictwa stosowa-
nego

Rz¹dy Dolnej
Saksonii
i Szlezwika-
-Holsztynu

Krajowe Centrum
Ekologii, Zarz¹dzania
Gruntami i Lasami,
Departament Ekologii
Leœnej, Leœnictwa
i £owiectwa

Landesanstalt für
Ökologie Bodenord-
nung und Forsten
Abt. Waldökologie
Wald und Jagd
(LÖBF)

Pó³nocna
Nadrenia-
-Westfalia

26 Wszystkie dziedziny
leœnictwa stosowa-
nego

Rz¹d Pó³noc-
nej Nadrenii-
-Westfalii

Instytut Badawczy
Ekologii Leœnej i Leœ-
nictwa Nadrenii-Pala-
tynatu Trippstadt

Forschungsanstalt für
Waldökologie und
Forstwirtschaft
Rheinland-Pfalz
(FAWF)

Nadrenia-Pa-
latynat

53 Wszystkie dziedziny
leœnictwa stosowa-
nego

Rz¹d Nadre-
nii-Palatynatu

�ród³o: dane zebrane przez autora.



Leœnictwo wybranych krajów zwi¹zkowych

207

Niemcy • Badenia Wirtembergia Marc Hanewinkel

Badenia-Wirtembergia Marc Hanewinkel

1. Powierzchnia leœna, sk³ad gatunkowy, lesistoœæ1

Powierzchnia leœna Badenii-Wirtembergii wynosi 1 362 228 ha, co daje lesistoœæ landu
38,1%, stawiaj¹c go na pierwszym miejscu w Republice Federalnej Niemiec. Przyczyn¹ tak
du¿ej lesistoœci jest górzysty lub wy¿ynny charakter krajobrazu (Szwarcwaldu), ograniczaj¹-
cy mo¿liwoœci rolniczego wykorzystania terenu.

Baden-Württemberg, 
powierzchnia 35,7 tys. km2, 
ludnoœæ 10,7 mln mieszkañców, 
stolica Stuttgart.

W strukturze w³asnoœci dominuj¹ lasy gminne. Jest to zwi¹zane z tradycj¹ zagospoda-
rowania lasu, przede wszystkim na obszarze Szwarcwaldu (rys. 1). 

W lasach Badenii-Wirtembergii dominuj¹ drzewostany œwierkowe. Dotyczy to szczegól-
nie górzystych terenów Szwarcwaldu. Obecna polityka leœna zmierza do zwiêkszenia udzia-
³u drzew liœciastych, przede wszystkim buka (rys. 2).

Warto wspomnieæ, ¿e o malej¹cym udziale œwierka zdecydowa³y huragany, które najbar-
dziej dotknê³y drzewostany œwierkowe. 

W strukturze wiekowej lasów Badenii-Wirtembergii, wyra¿onej w klasach wieku, zazna-
cza siê tendencja wzrostu powierzchni drzewostanów najstarszych (rys. 3). 

1 Dane pochodz¹ z II Krajowej Inwentaryzacji Leœnej, 2002.



Równoczeœnie wydatnie zwiêkszy³a siê powierzchnia drzewostanów najm³odszych, a to
za spraw¹ m.in. odnowienia du¿ych powierzchni lasów uszkodzonych lub zniszczonych
przez huragany (rys. 4). 

Œredni wiek drzewostanów przekracza 70 lat. Sk³ada siê na to znaczny udzia³ starszych
drzewostanów dêbowych i jod³owych. Bardzo charakterystyczna jest stosunkowo ma³a
œrednia wieku drzewostanów œwierkowych, o czym decyduje du¿y udzia³ drzewostanów
najm³odszych oraz stosowanie krótkiej kolei rêbu dla opanowanych przez choroby grzybo-
we drzewostanów.

Na stosunkowo du¿y œredni wiek drzewostanów jod³owych, który w ostatnich latach nie
zmieni³ siê, wp³ywa spory udzia³ drzewostanów o zró¿nicowanej strukturze pionowej, spo-
tykanych najczêœciej w górskich lasach prywatnych.
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Rys. 1. Struktura w³asnoœci lasów 

Rys. 2. Sk³ad gatunkowy lasów
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Rys. 3. Struktura wiekowa drzewostanów

Rys. 4. Œredni wiek drzewostanów 



2. Mi¹¿szoœæ drzewostanów, przyrost mi¹¿szoœci

Zasobnoœæ drzewostanów Badenii-Wirtembergii jest bardzo du¿a (rys. 5).
W ostatnich 15 latach zasobnoœæ wszystkich lasów w kraju zwiêkszy³a siê w niewielkim

stopniu. W lasach prywatnych ma³ej i œredniej w³asnoœci, w których dominuj¹ ma³opo-
wierzchniowe sposoby zagospodarowania oraz tzw. gospodarka pojedynczym drzewem,
wzrost zasobnoœci w tym okresie by³ bardzo wyraŸny. W lasach nale¿¹cych do landu i w la-
sach du¿ej w³asnoœci prywatnej, w których dominowa³a gospodarka wielkopowierzchniowa
(ciêcia czêœciowe, a do niedawna równie¿ zrêby zupe³ne), zaznaczy³o siê wyraŸne zmniej-
szenie zasobnoœci. 

Gospodarka wielkoobszarowa sprzyja³a utrzymaniu du¿ego udzia³u œwierka. Ostatnio zmie-
nia siê to na skutek ró¿nych klêsk. Ten splot niekorzystnych czynników spowodowa³, ¿e w la-
sach ró¿nej w³asnoœci zmiany zasobnoœci drzewostanów przebiega³y w ró¿nych kierunkach.

Strukturê klas gruboœci w drzewostanach Badenii-Wirtembergii charakteryzuje wyraŸne
zwiêkszenie udzia³u drzew o pierœnicy ponad 40 cm. Natomiast udzia³ drzew cieñszych,
szczególnie najcieñszych (10–20 cm), w ostatnich 15 latach wyraŸnie siê zmniejszy³. Na ten
stan wp³yn¹³ niew¹tpliwie wzrost udzia³u drzewostanów starszych (rys. 6).

Przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów jest bardzo du¿y. Przeciêtnie dla wszystkich gatun-
ków drzew wynosi on oko³o 14 m3/ha (rys. 7).

Rekordowy przyrost daj¹ drzewostany daglezjowe (oko³o 20 m3/ha), na co sk³ada siê nie
tylko cecha gatunku, ale równie¿ fakt, ¿e s¹ to drzewostany m³ode, charakteryzuj¹ce siê
najwiêksz¹ dynamik¹ przyrostu. Du¿ym przyrostem odznaczaj¹ siê równie¿ drzewostany jo-
d³owe i œwierkowe.
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Rys. 5. Œrednia mi¹¿szoœæ drzewostanów (m3/ha) wed³ug kategorii w³asnoœci lasów 
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Rys. 6. Struktura mi¹¿szoœci (w mln m3) drzewostanów wed³ug klas gruboœci

Rys. 7. Przeciêtny roczny przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów i pozyskanie (z uwzglêdnieniem natu-
ralnej œmiertelnoœci drzew) wed³ug gatunków
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3. Pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna jest nieco mniejsze od przyrostu (wynosi oko³o 95%). W drzewosta-
nach œwierkowych oraz sosnowych wyraŸnie przekracza przyrost mi¹¿szoœci. Na zjawisko
to w wypadku œwierka wp³ynê³y w znacznym stopniu straty spowodowane przez ró¿nego ro-
dzaju klêski, w wypadku zaœ sosny – równie¿ du¿y udzia³ stosunkowo s³abiej przyrastaj¹-
cych drzewostanów starszych.

W ró¿nych kategoriach w³asnoœci zale¿noœæ miêdzy pozyskaniem a przyrostem mi¹¿-
szoœci kszta³tuje siê na ró¿nym poziomie.

Rys. 8. Przeciêtny roczny przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów i pozyskanie wed³ug kategorii w³asnoœ-
ci (z uwzglêdnieniem naturalnej œmiertelnoœci drzew)

Rys. 9. Rozmieszczenie lasów ró¿nych kategorii w³asnoœci



W lasach prywatnych ma³ej i œredniej w³asnoœci pozyskiwano oko³o 65% przyrostu mi¹¿-
szoœci, natomiast w lasach nale¿¹cych do landu oraz w lasach du¿ej w³asnoœci prywatnej
– oko³o 115% przyrostu. Zjawisko to mo¿na w pewnym stopniu t³umaczyæ wymuszonym
przez klêski u¿ytkowaniem, na które – jak ju¿ wspomniano – móg³ wp³yn¹æ sk³ad gatunko-
wy drzewostanów, a œciœlej – œwierka.

T³um. Wojciech Gil
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Bawaria Christian Ammer i Olaf Schmidt

1. Powierzchnia lasów i sk³ad gatunkowy

Lasy pokrywaj¹ 36,3% terytorium Bawarii. Zajmuj¹ powierzchniê 2560 tys. ha, co odpo-
wiada jednej czwartej ogó³u obszarów leœnych w Niemczech. Pomimo wzrostu bie¿¹cego
popytu na grunty ze strony przemys³u, budownictwa mieszkaniowego i transportu, po-
wierzchnia obszarów zalesionych zwiêkszy³a siê w ostatnim dziesiêcioleciu, g³ównie w wy-
niku zalesieñ gruntów porolnych. Jednak¿e nie jest to przyrost zbyt szybki i wynosi tylko
475 ha rocznie.

Bayern, powierzchnia 70,5 tys. km2, 
ludnoœæ 11,2 mln mieszkañców, 
stolica Monachium.

Christian Ammer i Olaf Schmidt s¹ pracownikami Bawarskiego Instytutu Leœnictwa (LWF), Am Ho-
changer 11, D-85354 Freising, Niemcy.

W ostatnim spisie leœnym w Bawarii, wykonanym w 2002 r., odnotowano 62 gatunki
drzew o bardzo zró¿nicowanym udziale procentowym (rys. 1). Z grubsza rzecz bior¹c, na
dwóch trzecich terytorium przewa¿aj¹ gatunki iglaste, pozosta³¹ czêœæ zajmuj¹ gatunki
liœciaste.



Obecny sk³ad gatunkowy jest wynikiem spo³ecznych i gospodarczych uwarunkowañ
z przesz³oœci. Po kilku stuleciach eksploatacji, drzewostany zbli¿one do naturalnych stanowi¹
w wielu miejscach jedynie mizern¹ pozosta³oœæ lasów z koñca XVII wieku. Poniewa¿ zw³asz-
cza œwierk zapewnia du¿y przyrost, w³aœnie ten gatunek cieszy³ siê powodzeniem przez ca³y
wiek XIX, zastêpuj¹c g³ównie buka, który w normalnych warunkach dominowa³by w Europie
Œrodkowej. Z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych znacznym wysi³kiem przekszta³cano
monokultury iglaste w lasy mieszane. W ten sposób w ostatnich 30 latach zwiêkszy³a siê ogól-
na powierzchnia lasów liœciastych, w tym tak¿e lasów mieszanych (rys. 2 i 3). 
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Rys. 1. Udzia³ poszczególnych gatunków drzew w lasach Bawarii

Rys. 2. Stosunek lasów liœciastych do iglastych w ostatnich 30 latach



2. Ca³kowita mi¹¿szoœæ i przyrost mi¹¿szoœci

Od 1970 r. zasobnoœæ lasów Bawarii znacznie siê zwiêksza (rys. 4). Bie¿¹cy przyrost
wzrós³ z 292 m3/ha w 1970 roku do 403 m3/ha w roku 2002. Przyrost by³ szczególnie du¿y
w drzewostanach liœciastych.
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Rys. 3. Rodzaje lasów mieszanych w 2002 r. (drzewostany klasyfikuje siê jako mieszane, je¿eli udzia³
gatunków liœciastych jest wiêkszy ni¿ 10%)

Rys. 4. Mi¹¿szoœæ drzewostanów (w mln m3) w latach 1970–2002



Roczny przyrost mi¹¿szoœci na hektar jest ró¿ny u ró¿nych gatunków drzew. Nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e wartoœci podane na rys. 5 przedstawiaj¹ œrednie oparte na obecnym rozk³adzie
klas wieku. Oznacza to, ¿e wp³yw na te wartoœci ma liczba drzewostanów w danej (bardziej
lub mniej produktywnej) klasie wieku. Obecny roczny przyrost na hektar wynosi œrednio
12,9 m3 dla wszystkich gatunków drzew.

3. Kategorie ochronnoœci lasów

Oko³o 64% lasów objêto prawnymi formami ochrony przyrody (rys. 6), jednak obszary
pod œcis³¹ ochron¹ (gdzie nie jest dozwolona jakakolwiek ingerencja) stanowi¹ tylko 1,53%
obszarów zalesionych. 
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Rys. 5. Przyrost mi¹¿szoœci poszczególnych gatunków drzew w 2002 r.

Rys. 6. Udzia³ obszarów chronionych lasów w poszczególnych formach ochrony przyrody



4. Administracja i w³asnoœæ lasów

Administracja leœna

Patrz¹c na minione 250 lat, nale¿y stwierdziæ, ¿e S³u¿ba Leœna, od czasu jej powo³ania
w 1752 r., musia³a sprostaæ ró¿norodnym wymaganiom. W konsekwencji, jej koncepcja i or-
ganizacja adaptowa³y siê do zmieniaj¹cych siê wymagañ spo³eczeñstwa. Ostatnio radykal-
na reforma znios³a jednolitoœæ administracji i gospodarki leœnej landu. O ile dawna S³u¿ba
Leœna by³a odpowiedzialna zarazem za gospodarkê leœn¹ i administracjê, to od 1 lipca 2005 r.
istniej¹ dwa piony. Lasami landu zarz¹dza przedsiêbiorstwo, które jest niezale¿ne i ukierun-
kowane gospodarczo, S³u¿ba Leœna zaœ ma zapewniaæ przestrzeganie prawa leœnego.
Oprócz tego S³u¿ba Leœna œwiadczy us³ugi dla 700 tys. w³aœcicieli lasów. 

Prawn¹ form¹ instytucji zarz¹dzaj¹cej lasami landu jest spó³ka prawa publicznego. Jed-
nak¿e korporacyjna orientacja przedsiêbiorstwa zarz¹dzaj¹cego lasami pañstwowymi nie
narusza zasad poprzedniej gospodarki leœnej, któr¹ mo¿na podsumowaæ w myœl bawar-
skiego prawa leœnego: „Lasy pañstwowe s³u¿¹ szczególnie dobru spo³ecznemu, dlatego
gospodarka lasami bêd¹cymi w³asnoœci¹ landu powinna byæ prowadzona przyk³adnie”.

Znaczy to, ¿e gospodarkê w lasach landu nale¿y prowadziæ w sposób zrównowa¿ony
pod wzglêdem gospodarczym, ekologicznym i spo³ecznym. Zarz¹d spó³ki bêdzie nadzoro-
wa³ przestrzeganie nastêpuj¹cych kryteriów:
1. Zrównowa¿enie ekologiczne:

– pañstwowa gospodarka leœna uwzglêdnia potrzeby i interesy ochrony przyrody i kra-
jobrazu oraz gospodarki wodnej;

– rekreacyjne i ochronne funkcje lasów nale¿y zapewniæ albo odtworzyæ;
– wytyczne i zasady ekologicznego leœnictwa z poprzedniego okresu nadal obowi¹zuj¹.

Okreœlaj¹ one produkcjê drewna i zabezpieczaj¹ ró¿norodnoœæ biologiczn¹;
– w potencjalnie przeciwstawnych interesach gospodarki ³owieckiej, priorytet przyznaje

siê naturalnemu odnowieniu.
2. Zrównowa¿enie gospodarcze:

– gospodarka leœna i ³owiecka to g³ówne formy gospodarczego wykorzystania lasów
landu;

– ca³okszta³t dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa gospodarki leœnej landu i jej organizacja s¹
ukierunkowane na tworzenie dochodu; 

– rozbudowuje siê istniej¹ce oœrodki tworzenia dochodu; bêd¹ te¿ tworzone nowe bran-
¿e, zdolne generowaæ zysk.

3. Zrównowa¿enie spo³eczne:
– u podstaw sukcesu przedsiêbiorstwa gospodarki leœnej landu le¿¹ kwalifikacje i moty-

wacje jego pracowników, dlatego bêd¹ oni wci¹¿ kszta³ceni przez systematyczne za-
rz¹dzanie zasobami kadrowymi;

– lasy landu znajduj¹ siê w centrum uwagi ró¿nych grup interesów i grup spo³ecznych,
jednak¿e kierownictwo przedsiêbiorstwa gospodarki leœnej landu utrzymuje wzajem-
ne, wolne od uprzedzeñ, stosunki z ka¿d¹ z tych grup i jest otwarte na konstruktywny
dialog;
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– dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa gospodarki leœnej landu powinna wzmacniaæ krajobraz
i przyczyniaæ siê do rozwoju wsi.

S³u¿ba Leœna pe³ni funkcjê lobbingu dla wszystkich potrzeb i interesów w dziedzinie la-
sów i leœnictwa. Wi¹¿e ona potrzeby ogó³u spo³eczeñstwa i w³aœcicieli lasów przez upo-
wszechnianie informacji, zabiegi leœne i realizacjê obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.
Zapewnia pe³niê us³ug wszystkim w³aœcicielom terenów leœnych. Podobnie jak w wypadku
gospodarki leœnej landu, tak¿e dzia³ania S³u¿by Leœnej s¹ ukierunkowane na nastêpuj¹ce
trzy zasady:
1. Zrównowa¿enie ekologiczne:

– profesjonalizm zabiegów leœnych i nadzoru zapewnia, ¿e w ramach zarz¹dzania lasa-
mi publicznymi i prywatnymi s¹ uwzglêdniane ¿¹dania spo³eczeñstwa;

– zapewnione s¹ badania stanu zdrowotnoœci i rozwoju lasów;
– prowadzi siê stosowne badania leœne, a ich wyniki przekazuje siê w³aœcicielom tere-

nów leœnych i innym zainteresowanym osobom;
– operuje siê systemami monitoringu, które zapewniaj¹ wszechstronne informacje doty-

cz¹ce bie¿¹cego stanu ró¿nych rodzajów lasów. 
2. Zrównowa¿enie gospodarcze:

– zabiegi leœne i szkolenia umo¿liwiaj¹ wszystkim w³aœcicielom lasów profesjonalne gos-
podarowanie;

– pomoc finansowa pañstwa wspiera w³aœcicieli lasów w gospodarowaniu ich lasami
w sposób bliski naturze i z poszanowaniem ¿¹dañ ogó³u spo³eczeñstwa;

– informacje dotycz¹ce leœnictwa i produktów leœnych wspieraj¹ i tworz¹ szanse na 
rynku. 

3. Zrównowa¿enie spo³eczne:
– zapewnia siê wysoki standard kszta³cenia m³odych pracowników;
– szeroka oferta edukacji ekologicznej zapewnia spo³eczeñstwu informacje o lasach

i ich wielorakich funkcjach;
– S³u¿ba Leœna jest uczciwym i wolnym od wszelkich uprzedzeñ partnerem w dialogu ze

wszystkimi grupami spo³ecznymi, które s¹ zainteresowane lasami i leœnictwem;
– wspólne interesy wszystkich w³aœcicieli terenów leœnych w Bawarii s¹ reprezentowane

w zagadnieniach polityki leœnej na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym, niezale¿-
nie od rodzaju ich w³asnoœci.

5. Struktura w³asnoœci lasów prywatnych i ich gospodarka 

Ponad 50% bawarskich lasów nale¿y do oko³o 700 tys. prywatnych w³aœcicieli (rys. 7).
Ponad po³owa z nich gospodaruje bardzo ma³ymi lasami o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha,
a tylko oko³o piêciuset w³aœcicieli posiada lasy o powierzchni 100–200 ha. Czterystu w³aœci-
cieli ma lasy o powierzchni 200–500 ha. Porównywalna liczba w³aœcicieli zarz¹dza przedsiê-
biorstwami leœnymi o powierzchni ponad 500 ha, jednak tylko 18% wszystkich w³aœcicieli la-
sów – reprezentuj¹cych 74% prywatnych terenów leœnych – jest zorganizowanych w zrze-
szeniach w³aœcicieli lasów. Zrzeszenia te korzystaj¹ ze wsparcia s³u¿b leœnych. Oprócz te-
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go przyznawane s¹ dotacje na zak³adanie drzewostanów liœciastych czy zabiegi pielêgna-
cyjne. Czêsto historyczn¹ konsekwencj¹ leœnictwa w pó³nocnej Bawarii s¹ lasy stanowi¹ce
w³asnoœæ przedsiêbiorstw. Niektórymi z nich gospodaruj¹ cz³onkowie s³u¿b leœnych. W tym
jednak wypadku gmina, do której nale¿y las, musi wyp³acaæ im pewne kwoty pieniêdzy.
W przeciwieñstwie do lasów bêd¹cych w³asnoœci¹ landu, które z mocy prawa leœnego mu-
sz¹ byæ prowadzone przyk³adnie, prawo to nie przewiduje zbytnich ograniczeñ dotycz¹cych
prywatnych w³aœcicieli lasów. S¹ oni jednak zobowi¹zani do odnawiania zrêbów w ci¹gu
trzech lat. Ponadto na wycinkê zagra¿aj¹c¹ s¹siednim drzewostanom nale¿y uzyskaæ ze-
zwolenie od S³u¿by Leœnej. 

6. Badania w leœnictwie

Badania leœne w Bawarii s¹ prowadzone we Freising pod Monachium. Realizuje je miê-
dzyuczelniane Centrum Nauk ¯ycia, które powsta³o z czêœci Politechniki Monachijskiej
(TUM), Bawarskiego Instytutu Leœnictwa (LWF) i Szko³y Leœnictwa, nale¿¹cej do Uniwersy-
tetu Nauk Stosowanych w Weihenstephan. Te trzy instytucje wspó³pracuj¹ równie¿ w ra-
mach tak zwanego Centrum Leœno-Drzewnego (Zentrum „Wald-Forst-Holz”).

Obecnie uniwersyteckie badania leœne koncentruj¹ siê na podstawowych zagadnie-
niach nauk leœnych. O ile te badania nie s³u¿¹ jedynie praktycznym (tak¿e teoretycznym) za-
leceniom dla leœnictwa, o tyle badania prowadzone przez Bawarski Instytut Leœnictwa po-
winny zawsze skutkowaæ praktycznymi informacjami i wytycznymi dla leœników i w³aœcicieli
terenów leœnych. W celu wspierania transferu wiedzy naukowej do praktyki leœnej, Bawarski
Instytut Leœnictwa ma dobrze zorganizowany system informacyjny w postaci ulotek, rapor-
tów, prezentacji, plakatów, wydaje te¿ specjalne czasopismo. W przeciwieñstwie do Uniwer-
sytetu i Bawarskiego Instytutu Leœnictwa, badania w Szkole Leœnictwa bardziej ³¹cz¹ siê
z edukacj¹, która jest g³ównym zadaniem tej szko³y. 
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Rys. 7. Struktura w³asnoœci lasów Bawarii



7. System edukacji leœnej

Kszta³cenie w dziedzinie leœnictwa jest mo¿liwe na kilku poziomach i z ró¿n¹ intensyw-
noœci¹. Politechnika Monachijska (TUM) oferuje naukê na studiach zawodowych i magister-
skich na kierunku leœnictwo i nauki leœne oraz miêdzynarodowy program magisterski „Gos-
podarka zasobami naturalnymi”, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Weihenstephan – studia
licencjackie w dziedzinie leœnictwa. Kandydaci do pracy w administracji leœnej musz¹ od-
byæ jednoroczny (gajowi) lub dwuletni (leœniczowie) sta¿ szkoleniowy w S³u¿bie Leœnej. 

Szkolenie pracowników administracji lasów w ramach podnoszenia kwalifikacji socjolo-
gicznych i na kursach dokszta³caj¹cych z zakresu leœnictwa organizuje Szko³a Gospodarki
Leœnej w Lohr we wspó³pracy z Akademi¹ Kadr Rolnych i Leœnych (FüAK). W miarê potrzeb
specjaliœci z Bawarskiego Instytutu Leœnictwa udzielaj¹ siê jako wyk³adowcy, nios¹c wiedzê
na temat nowych osi¹gniêæ badawczych i ich zastosowañ w praktyce leœnej.

Teoretyczne i praktyczne szkolenie robotników leœnych organizuje administracja leœna
we wspó³pracy ze Szko³¹ Gospodarki Leœnej w Lohr. 

Prywatni w³aœciciele lasów mog¹ kszta³ciæ siê na specjalnych kursach w szkole leœnej
dla prywatnych w³aœcicieli lasów w Goldbergu. 
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Rys. 8. Instytucje badawcze leœnictwa w Bawarii
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Brandenburgia Klaus Höppner, Jörg Müller, Carsten Verch

1. Powierzchnia leœna i sk³ad gatunkowy 

Ca³kowita powierzchnia leœna Brandenburgii wynosi 1 086 782 ha (stan na 31.12.2003 r.),
przy czym wielkoœæ ta zawiera tak¿e 51 328 ha (5%) powierzchni niezalesionej.

Brandenburg, 
powierzchnia 29,5 tys. km2, 
ludnoœæ 2,6 mln mieszkañców, 
stolica Poczdam.

Tabela 1. Charakterystyka lasów na tle landu

Ca³kowita powierzchnia landu 2 947 600 ha

Powierzchnia leœna 1 086 800 ha

Powierzchnia drzewostanów 1 035 400 ha

Lesistoœæ 37%

Zaludnienie 2,582 mln mieszkañców

Powierzchnia leœna na osobê 0,42 ha

Sosna zwyczajna jest gatunkiem panuj¹cym na 78% powierzchni leœnej Brandenburgii
(rys. 1), w znacznej czêœci tworz¹c jednopiêtrowe i jednowiekowe drzewostany. Taki stan
rzeczy jest wynikiem dominuj¹cego przez 200 lat zrêbowego sposobu zagospodarowania
lasu. Istniej¹ równie¿ regiony, w których wystêpuje du¿y udzia³ drzewostanów gatunków liœ-



ciastych, zw³aszcza buka. S¹ one zlokalizowane w pó³nocnej czêœci landu, na obszarach
charakteryzuj¹cych siê lepszymi glebami i wiêkszymi opadami atmosferycznymi. Rezerwat
biosfery Spreewald (Dolne £u¿yce) s³ynie z kolei z drzewostanów olszy czarnej.

W lasach Brandenburgii roœnie ponad 100 gatunków drzew (zajmuj¹cych co najmniej
1 ha). Na znacznym obszarze dominuj¹: sosna zwyczajna, d¹b szypu³kowy i d¹b bezszy-
pu³kowy, buk zwyczajny oraz brzoza brodawkowata i olsza czarna. Gatunki obcego pocho-
dzenia, przede wszystkim daglezja, robinia akacjowa i d¹b czerwony, zajmuj¹ oko³o 5% po-
wierzchni drzewostanów.
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Rys. 1. Struktura gatunkowa drzewostanów g³ównych

Rys. 2. Struktura gatunkowa drzewostanów podrzêdnych



W Brandenburgii d¹¿y siê do zwiêkszenia udzia³u drzewostanów mieszanych, miêdzy
innymi popieraj¹c naturalne procesy zachodz¹ce w lesie. Jest to widoczne w strukturze ga-
tunkowej drzewostanów podrzêdnych1. Jak dot¹d, wartoœciowe z punktu widzenia hodowli
lasu drzewostany podrzêdne zajmuj¹ jedynie 9% ca³kowitej powierzchni.

Pogrupowanie drzewostanów wed³ug udzia³u gatunków panuj¹cych (rys. 3) pozwala le-
piej oceniæ zró¿nicowanie ich struktury. Z klasyfikacji tej wynika, ¿e ok. jednej pi¹tej to drze-
wostany mieszane. W przysz³oœci udzia³ ten powinien byæ dwa razy wiêkszy. 

2. Zasobnoœæ, przyrost mi¹¿szoœci i produkcyjnoœæ 
drzewostanów

Przeciêtna zasobnoœæ drzewostanów w Brandenburgii wynosi 245 m3/ha i jest najmniej-
sza wœród wszystkich krajów zwi¹zkowych. Jest to spowodowane przede wszystkim nieko-
rzystnymi warunkami siedliskowymi oraz intensywn¹ gospodark¹ zrêbow¹, realizowan¹ po
drugiej wojnie œwiatowej. Ostatni z tych czynników spowodowa³ m.in. zachwianie proporcji
w strukturze wiekowej drzewostanów. Dane prezentowane na kolejnych rysunkach, doty-
cz¹ce zasobnoœci drzewostanów, przyrostu mi¹¿szoœci i produkcyjnoœci, w du¿ej mierze
wynikaj¹ z dominuj¹cej roli sosny zwyczajnej. Dane te nie uwzglêdniaj¹ drzewostanów pod-
rzêdnych, poniewa¿ ich udzia³ w ca³kowitej zasobnoœci jest wci¹¿ nieznaczny (rys. 4). 

Roczny przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów wynosi 6,7 m3 grubizny na 1 ha i jest równy
3% zasobnoœci drzewostanów. Proporcja ta powinna siê utrzymywaæ w kolejnych latach.
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Rys. 3. Struktura gatunkowa drzewostanów wed³ug typu lasu

1 Pod pojêciem drzewostanu podrzêdnego rozumie siê przede wszystkim drzewa zajmuj¹ce dolne
warstwy drzewostanu (red.).



Rozpatruj¹c zasobnoœæ drzewostanów pogrupowanych wed³ug klas wieku i powierzch-
ni przez nie zajmowanych, mo¿na zauwa¿yæ wyraŸn¹ przewagê m³odych i œredniowieko-
wych drzewostanów pomiêdzy 20. i 59. rokiem ¿ycia (rys. 5). 
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Rys. 4. Zasobnoœæ drzewostanów (m3/ha) i bie¿¹cy przyrost mi¹¿szoœci (m3/ha/rok)

Rys. 5. Rozk³ad powierzchni i zasobnoœci drzewostanów w klasach wieku



Wiarygodne informacje dotycz¹ce u¿ytkowania lasu w ostatnich latach s¹ dostêpne je-
dynie w odniesieniu do lasów landowych, dlatego ¿adne z przytaczanych danych nie doty-
cz¹ wszystkich lasów. Od 2000 roku roczne pozyskanie drewna w lasach landu wynosi³o
3,3–3,6 mln m3/ha, czyli ok. 60% rocznego przyrostu mi¹¿szoœci drzewostanów. Najwiêkszy
udzia³ (84%) w pozyskanym surowcu ma drewno sosnowe. 

Struktura sortymentowa drewna sprzedawanego przez lasy pañstwowe odzwierciedla
z jednej strony ró¿ne proporcje klas wieku, z drugiej – zapotrzebowanie przemys³u drzew-
nego na drewno okreœlonych sortymentów. Na ca³kowit¹ wielkoœæ sprzedanego drewna
sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce sortymenty: 
q drewno wysokiej jakoœci – 0,2%,
q surowiec sklejkowy – 5,5% (w tym sosna 4%),
q drewno k³odowe – 27% (w tym sosna 25,3%),
q drewno przemys³owe krótkie – 63% (w tym sosna 54%),
q drewno stosowe – 3%.

3. Formy ochrony przyrody w lasach

Wybór i ustanawianie obiektów chronionych na obszarach leœnych odbywa siê na eta-
pie planowania urz¹dzeniowego. Zgodnie z prawem federalnym i landowym, urz¹dzanie
obejmuje lasy wszystkich kategorii w³asnoœci. Poza funkcj¹ ochronn¹, rozpatrywane s¹ tak-
¿e funkcje rekreacyjna i produkcyjna. Mog¹ one byæ ze sob¹ powi¹zane na okreœlonych ob-
szarach leœnych, co musi zostaæ uwzglêdnione w gospodarce leœnej. Szczególnie du¿e za-
potrzebowanie na rekreacyjne i ochronne funkcje lasu wynika z centralnej lokalizacji Berlina
z jego 3,4 mln mieszkañców (rys. 6).

Podkreœla to równie¿ du¿y udzia³ lasów, w których trzy wymienione funkcje traktowane
s¹ równorzêdnie (25%). Oko³o jednej trzeciej powierzchni leœnej zajmuj¹ lasy produkcyjne.
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Rys. 6. Udzia³ lasów wed³ug dominuj¹cych funkcji w ca³kowitej powierzchni leœnej



Lasy ochronne s¹ podzielone na nastêpuj¹ce kategorie:
q lasy wodochronne – 14%,
q lasy glebochronne – 2%,
q lasy uzdrowiskowo-klimatyczne – 4%,
q lasy chroni¹ce dziedzictwo kulturowe – 8%,
q inne lasy ochronne – 7%,
q lasy ochrony rezerwatowej – 65%.

Wœród lasów ochrony rezerwatowej mo¿na dodatkowo wyró¿niæ obszary chronionego
krajobrazu, rezerwaty przyrody i œcis³e rezerwaty przyrody. S¹ one po³o¿one na ogó³ na te-
renach chronionych o wiêkszym obszarze: w parku narodowym „Unteres Odertal”, trzech
rezerwatach biosfery (Spreewald, Schorfheide-Chorin, Flusslandschaft Elbe) i 11 parkach
przyrody o ca³kowitej powierzchni 271 571 ha. 

4. Struktura w³asnoœci lasów

Oko³o 27% powierzchni leœnej Brandenburgii jest w³asnoœci¹ landu (290 720 ha), 
6% (70 683 ha) to lasy komunalne, a 8% (88 300 ha) – lasy federalne. Dominuj¹c¹ form¹
w³asnoœci s¹ lasy prywatne, zajmuj¹ce 50% powierzchni leœnej (535 590 ha), przy czym
udzia³ ten zwiêksza siê w wyniku prywatyzacji lasów nale¿¹cych do Niemieckiej Agencji Pry-
watyzacyjnej, która wci¹¿ posiada w Brandenburgii 9% lasów, czyli 103 277 ha (rys. 7).

Administracja Lasów Krajowych Brandenburgii zarz¹dza powierzchni¹ leœn¹ równ¹
254 600 ha (2002). Lasy te nie s¹ równomiernie rozmieszczone na terytorium landu. 

Lasy komunalne to w Brandenburgii niemal wy³¹cznie lasy gminne. Zgodnie z now¹
ustaw¹ dotycz¹c¹ praw w³asnoœci, wprowadzon¹ po zmianach politycznych w Niemczech,
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Rys. 7. Struktura w³asnoœci lasów w Brandenburgii (stan na 31.12.2002 r.)



w³asnoœæ gminna, która istnia³a przed rokiem 1945, zosta³a (o ile by³o to mo¿liwe) zwróco-
na gminom. 31 grudnia 2002 r. w Brandenburgii by³o zarejestrowanych 439 gmin posiada-
j¹cych lasy, z czego 42 gospodarstwa leœne obejmowa³y obszar ponad 200 ha, a 21 – po-
nad 1000 ha. Najwiêksze gminne gospodarstwo leœne w Brandenburgii zarz¹dza lasami
o powierzchni 4677 ha. Przeciêtna wielkoœæ lasu gminnego wynosi 133 ha. 

Zarz¹dzaniem lasami gminnymi zajmuje siê personel zatrudniony przez gminy lub ad-
ministracja lasów pañstwowych na podstawie zawieranych kontraktów. Gminy, które maj¹
niewiele lasów, nale¿¹ czêsto do stowarzyszeñ w³aœcicieli lasów i prowadz¹ gospodarkê
leœn¹ za poœrednictwem tych organizacji. Regu³¹ jest, ¿e jedynie gminy dysponuj¹ce znacz-
n¹ powierzchni¹ leœn¹ zatrudniaj¹ swój w³asny personel, w³¹czaj¹c w to robotników leœ-
nych. Na pocz¹tku roku 2004 w gminnych gospodarstwach leœnych o powierzchni ponad
200 ha ka¿da i ³¹cznej ok. 50 tys. ha zatrudnionych by³o 17 leœników z wy¿szym wykszta³-
ceniem, 66 robotników leœnych i 5 sta¿ystów. Do realizacji niezbêdnych prac leœnych w³a-
dze gminne czêsto anga¿uj¹ prywatne zak³ady us³ug leœnych.

Wœród lasów prywatnych w Brandenburgii mo¿na, z jednej strony, wyró¿niæ takie, któ-
re istnia³y ju¿ przed 1945 r., takie, które powsta³y w wyniku reformy gruntowej w latach
1945–1946, z drugiej zaœ – równie¿ takie, które wywodz¹ siê z procesów prywatyzacyjnych
i reprywatyzacyjnych po zmianach politycznych w roku 1990. W Brandenburgii zosta³o spry-
watyzowanych lub by³o reprywatyzowanych oko³o 300 tys. ha lasów nale¿¹cych w wiêkszo-
œci do du¿ych posiad³oœci ziemskich, zabranych w³aœcicielom na mocy reformy gruntowej
w latach 1945–1946. 

Podstaw¹ wszelkich dzia³añ prywatyzacyjnych i reprywatyzacyjnych jest specjalna usta-
wa. Do jej realizacji utworzono spó³kê skarbu pañstwa do spraw administracji i wykorzysta-
nia gruntów. W wyniku jej dzia³alnoœci w Brandenburgii powsta³y du¿e prywatne przedsiê-
biorstwa leœne, czêœciowo bêd¹ce w³asnoœci¹ rodzin dawnych w³aœcicieli gruntów, a czêœ-
ciowo – nowych gospodarzy. 

W 2003 roku na terenie landu by³o oko³o 100 tys. w³aœcicieli lasów prywatnych, a prze-
ciêtna wielkoœæ posiadanego lasu wynosi³a nieco ponad 5 ha.

Wiêkszoœæ w³aœcicieli (73%) gospodaruje samodzielnie, 27% jest zorganizowanych
w stowarzyszeniach.

Nowo powsta³e prywatne gospodarstwa leœne praktycznie nie dysponuj¹ w³asn¹ baz¹
techniczno-materia³ow¹ do prowadzenia gospodarki leœnej i nie zatrudniaj¹ ¿adnego per-
sonelu. W ca³ej Brandenburgii w lasach prywatnych zatrudnionych jest ok. 160 pracowni-
ków. Stowarzyszenia w³aœcicieli lasów organizuj¹ planowanie i realizacjê zadañ gospodar-
czych czêsto za poœrednictwem us³ugodawców op³acanych ze wspólnej kasy. 

W Brandenburgii jest obecnie oko³o 100 zak³adów us³ug leœnych, zatrudniaj¹cych prze-
ciêtnie od 4 do 10 pracowników zajmuj¹cych siê pozyskaniem i transportem drewna, wyko-
nywaniem zabiegów pielêgnacyjnych i zalesianiem. Dodatkowo pewn¹ odpowiedzialnoœæ
za zarz¹dzanie i gospodarkê leœn¹ w lasach prywatnych i gminnych bior¹ na siebie eksper-
ci leœni, którzy opracowuj¹ odpowiednie projekty.
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5. Zasady korzystania z lasu przez spo³eczeñstwo

Ustawa leœna Brandenburgii gwarantuje wszystkim obywatelom prawo wstêpu do la-
sów ka¿dej kategorii w³asnoœci. Pañstwowa administracja leœna i w³aœciciele lasów prywat-
nych jedynie kontroluj¹ i ukierunkowuj¹ ruch turystyczny przez organizacjê punktów edu-
kacji leœnej. 

6. Formy stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasów

Stowarzyszenia w³aœcicieli lasów prywatnych (i odpowiadaj¹ce im zwi¹zki przedsiê-
biorstw leœnych, towarzystw leœnych i w³aœcicieli lasów gminnych) s¹ bardzo potrzebne
w warunkach Brandenburgii, poniewa¿ pomagaj¹ przezwyciê¿aæ niedogodnoœci gospoda-
rowania w tych lasach, zwi¹zane ze znaczn¹ fragmentacj¹ kompleksów leœnych. Dlatego
coraz wiêcej w³aœcicieli przy³¹cza siê do istniej¹cych i aktywnie dzia³aj¹cych stowarzyszeñ
gospodarstw leœnych. Jest to metoda korzystniejsza i efektywniejsza ni¿ zak³adanie nowych
stowarzyszeñ.

1 stycznia 2004 r. w Brandenburgii by³y zarejestrowane 404 stowarzyszenia, które obej-
mowa³y ³¹czny obszar 152 tys. ha i liczy³y 21 300 cz³onków. Najwiêksze stowarzyszenie za-
rz¹dza lasami o powierzchni 3995 ha, a œredni obszar zarz¹dzany przez stowarzyszenie
mieœci siê pomiêdzy 200 a 600 ha. Zmiany zmierzaj¹ce do zwiêkszenia tego wskaŸnika s¹
bardzo powolne.

Inn¹ drog¹ poprawy efektywnoœci gospodarki leœnej s¹ towarzystwa leœne. S¹ to zare-
jestrowane federacje stowarzyszeñ gospodarstw leœnych. G³ównym zadaniem towarzystw
jest praca na rzecz harmonizacji produkcji leœnej z wymaganiami rynku. Szczególne zna-
czenie ma w tym wypadku koordynacja sprzeda¿y drewna. Obecnie na terenie landu dzia-
³aj¹ dwa towarzystwa leœne. 

Lasy prywatne s¹ wspierane przez pañstwo, poniewa¿ pe³ni¹ tak¿e funkcje publiczne.
W ramach tej pomocy co roku przeznaczane s¹ fundusze na pomiary lasów prywatnych.
Dostêpne s¹ równie¿ inne œrodki pomocowe, zarówno z bud¿etu pañstwa, jak i z Unii Eu-
ropejskiej, m.in. na rozwój terenów wiejskich i ochronê strefy przybrze¿nej. Istotnym wyra-
zem wspierania prywatnej gospodarki leœnej jest tak¿e kierowanie towarzystwami leœnymi. 

W ramach wspierania w³aœcicieli lasów prywatnych Administracja Lasów Krajowych ofe-
ruje bezp³atne doradztwo oraz p³atn¹ pomoc techniczn¹ przy wykonywaniu zadañ gospo-
darczych w lasach. Na podstawie przepisów dotycz¹cych p³atnoœci za pomoc ze strony Ad-
ministracji Lasów Krajowych, lasy prywatne i gminne mog¹ byæ wspierane w zarz¹dzaniu
tak¿e przez innych us³ugodawców. 
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7. Struktura i zadania Administracji Lasów Krajowych 

Administracja Lasów Krajowych w Brandenburgii dzia³a na dwóch poziomach. Najwy¿-
sz¹ w³adz¹ jest Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Przestrzennej.
Ni¿szy szczebel w³adz leœnych tworzy dziesiêæ urzêdów leœnych, w ramach których dzia³a-
j¹ zespo³y ekspertów i nadleœnictwa prowadz¹ce gospodarkê leœn¹. Te z kolei podzielone
s¹ na leœnictwa. Urzêdy leœne z 72 nadleœnictwami i 504 leœnictwami w pe³ni realizuj¹ zada-
nia lokalnej administracji leœnej. 

Pod koniec 2003 roku w Administracji Lasów Krajowych w Brandenburgii pracowa³y
2782 osoby, ale liczba ta zosta³a zmniejszona. Na pocz¹tku 2006 roku by³o ju¿ tylko 1052
pracowników sta³ych, a 1134 pracowników musia³o ca³kowicie zrezygnowaæ z pracy, za³o-
¿yæ w³asne przedsiêbiorstwa us³ugowe lub pe³niæ podobne do dotychczasowych obowi¹z-
ki z zakresu administracji poza strukturami lasów pañstwowych.

Instytut Leœny Eberswalde, jako instytucja niezale¿na, jest integraln¹ czêœci¹ Administra-
cji Lasów Krajowych.

Administracja Lasów Krajowych jest odpowiedzialna za wykonywanie nastêpuj¹cych
zadañ:
q doradztwo dla lasów prywatnych i wspólnotowych;
q inne formy wspierania lasów prywatnych i wspólnotowych;
q sporz¹dzanie planów urz¹dzenia lasu z uwzglêdnieniem opinii w³adz, instytucji i repre-

zentantów w³aœcicieli lasów; 
q nadzór i zarz¹dzanie, szczególnie kontrola przestrzegania przepisów i ograniczeñ praw-

nych przez w³aœcicieli lasów prywatnych w celu w³aœciwej ochrony i hodowli lasu oraz
unikania szkód w lasach;

q ochrona lasu;
q monitoring ochrony lasu w lasach wszystkich w³asnoœci.

Ponadto administracja leœna musi zapewniæ realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: 
q gospodarowanie w lasach pañstwowych,
q monitoring ekosystemów leœnych,
q edukacjê leœn¹.

Od 2002 r. Administracja Lasów Krajowych nie generuje zysku. Oznacza to, ¿e wydatki
i dochody s¹ na tym samym poziomie. Struktura bud¿etu ukazuje potencjalne Ÿród³a zysku
Administracji Lasów Krajowych. S¹ one podzielone na szeœæ dzia³ów: 
1) gospodarka w lasach pañstwowych;
2) funkcje ochronne lasu;
3) funkcje rekreacyjne;
4) doradztwo dla lasów prywatnych, zarz¹dzanie jedn¹ trzeci¹ ich powierzchni;
5) inne formy nadzoru;
6) nieruchomoœci.

Gospodarka w lasach pañstwowych jest najwa¿niejszym Ÿród³em zarówno przychodów,
jak i wydatków. Oko³o jednej trzeciej bud¿etu pochodzi z innych Ÿróde³. 
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8. Edukacja leœna

Studia wy¿sze

W Brandenburgii istnieje bogata tradycja nauk leœnych. W 1838 r. w Eberswalde rozpo-
czê³a dzia³alnoœæ tzw. Höhere Forstlehranstalt (Wy¿sza Szko³a Leœna) pod kierownictwem
Wilhelma Pfeila. Równie¿ w Eberswalde powsta³a w 1871 roku G³ówna Pruska Stacja Ba-
dawcza – „Hauptstation für das forstliche Versuchswesen in Preußen”.

Po kilkudziesiêciu latach przerwy w edukacji leœnej na szczeblu akademickim, w 1992
roku w Eberswalde za³o¿ono Uniwersytet Nauk Stosowanych, który podlega brandenbur-
skiemu Ministerstwu Nauki, Badañ i Kultury. Uczelnia ma cztery wydzia³y: leœny, architektu-
ry krajobrazu i ochrony przyrody, technologii i nauki o drewnie oraz ekonomiczny. Na wy-
dzia³ach tych kszta³ci siê ok. 1500 studentów.

Na Wydziale Leœnym wyró¿niono nastêpuj¹ce kierunki:
q czteroletni kurs dyplomowy z zakresu leœnictwa. Po zdaniu egzaminów koñcowych stu-

denci otrzymuj¹ dyplom i stopieñ in¿yniera leœnictwa. Mog¹ znaleŸæ zatrudnienie miê-
dzy innymi w pañstwowej administracji leœnej oraz prywatnych i gminnych gospodar-
stwach leœnych (np. jako leœniczowie). Kurs koñczy ok. 50 osób rocznie. Na prze³omie
lat 2005/2006 planowane jest przekszta³cenie kursu dyplomowego w licencjacki;

q kurs licencjacki, trwaj¹cy 3 lata, który mo¿e koñczyæ do 50 osób rocznie. Kurs miêdzy-
narodowy „Zarz¹dzanie ekosystemem leœnym” powsta³ w 1998 roku i oprócz semestrów
o tematyce praktycznej obejmuje jeden semestr nauki za granic¹. Jêzykiem wyk³ado-
wym jest w 70% jêzyk angielski. Celem kursu jest przybli¿enie studentom wiedzy i za-
gadnieñ praktycznych z zakresu leœnictwa innych krajów;

q angielskojêzyczny kurs magisterski „Zastosowanie technologii informatycznej w ekosy-
stemach leœnych” dzia³a od 2002 r. Rocznie koñczy go do 35 studentów. Kurs trwa dwa
lata, a po jego ukoñczeniu absolwenci maj¹ wiele mo¿liwoœci zatrudnienia i sprawdze-
nia swojej wiedzy w praktyce, m.in. w krajach rozwijaj¹cych siê. 

Edukacja wykwalifikowanych robotników leœnych

Kandydaci na robotników leœnych s¹ kszta³ceni w Zawodowej Szkole Leœnej Kunster-
spring, podlegaj¹cej Administracji Lasów Krajowych Brandenburgii. Szkolenie obejmuje za-
równo naukê przedmiotu, jak i kursy praktyczne. 

Co roku do pracy przyjmowanych jest 70 uczniów tej szko³y, w tym 55 zatrudnia Admi-
nistracja Lasów Krajowych, a 15 – w³adze lokalne i prywatne przedsiêbiorstwa. W 2004 r.
dziesiêæ urzêdów leœnych, piêæ samorz¹dów, trzy prywatne gospodarstwa leœne i tyle samo
spó³ek drzewnych mia³o licencje na prowadzenie praktycznych szkoleñ zawodowych.

Nauka w szkole zawodowej trwa zwykle trzy lata. W wyj¹tkowych wypadkach mo¿e byæ
skrócona do dwóch lat. G³ówne zadanie szkoleñ zawodowych to dostarczenie wiedzy prak-
tycznej i teoretycznej na temat zalesieñ, pielêgnacji drzewostanów, pozyskania drewna,
ochrony przyrody i krajobrazu oraz budownictwa drewnianego. Podczas trzeciego roku
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nauki uczniowie szczególnie uzdolnieni i zainteresowani zagadnieniami technicznymi maj¹
mo¿liwoœæ ukoñczenia dodatkowego kursu operatora maszyn leœnych. 

Szanse wykwalifikowanych robotników leœnych na rynku pracy s¹ stosunkowo du¿e.
Statystyki z ostatnich 10 lat wykazuj¹, ¿e oko³o 90% z nich znajduje pracê w zawodzie. 

9. Badania w leœnictwie

Badaniami leœnymi w Brandenburgii zajmuje siê kilka instytucji: 
q Instytut Leœny w Eberswalde, podlegaj¹cy Ministerstwu Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Przestrzennej, zajmuje siê doradztwem i wdro¿eniami we wszystkich dzie-
dzinach leœnictwa. Finansowany jest przede wszystkim z bud¿etu Brandenburgii. Mo¿e
mieæ równie¿ zewnêtrznych sponsorów – w ostatnich latach ok. 8% bud¿etu pochodzi-
³o z innych Ÿróde³ finansowania. W 2004 roku w instytucie by³o zatrudnionych 121 osób,
w tym 34 z dyplomem uczelni wy¿szej, 54 osoby z pionu techniczno-naukowego (po
wy¿szych szko³ach zawodowych), 27 pracowników pionu technicznego i 6 – administra-
cyjnego. 

q Instytut Ekologii Leœnej i Urz¹dzania Lasu w Eberswalde jest czêœci¹ Federalnego Cen-
trum Badawczego Leœnictwa i Gospodarki Drewnem w Hamburgu, który podlega Fede-
ralnemu Ministerstwu Ochrony Konsumentów, ¯ywnoœci i Rolnictwa. Instytut zajmuje siê
g³ównie zagadnieniami:
– ekologii,
– urz¹dzania lasu,
– gospodarki ³owieckiej.
Zatrudnia 30 pracowników, w tym 8 naukowych i 3 in¿ynierów leœnictwa. 

q Instytut Genetyki i Nasiennictwa Leœnego, po³o¿ony w Waldsieversdorfie, równie¿ pod-
lega Federalnemu Centrum Badawczemu Leœnictwa i Gospodarki Drewnem. Zatrudnia
25 osób, w tym szeœciu naukowców. 

q Projekty z zakresu leœnictwa s¹ te¿ realizowane na Uniwersytecie Nauk Stosowanych
w Eberswalde, na Uniwersytecie Technicznym Brandenburgii w Cottbus, w Centrum Ba-
dawczym Rolnictwa i Wykorzystania Gruntów „Leibniz” w Münchebergu, w poczdam-
skim Instytucie Badañ Klimatu oraz w Instytucie Badawczym Terenów Przemys³owych
w Finsterwalde. Instytut Leœny w Eberswalde wspó³pracuje z tymi instytucjami w ramach
ró¿nych kontraktów. 

T³um. Wojciech Gil
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1. Powierzchnia leœna, sk³ad gatunkowy, lesistoœæ 

W Dolnej Saksonii lasy zajmuj¹ 1,16 mln ha, co stanowi 24% powierzchni tego landu.
Ponad po³owa tej powierzchni to lasy prywatne, przy czym typowe s¹ ma³e gospodarstwa
leœne. 18% lasów prywatnych to gospodarstwa wielkoœci od 1 do 5 ha, 46% ma powierzch-
niê mniejsz¹ ni¿ 20 ha.
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Dolna Saksonia i Szlezwik-Holsztyn Regina Petersen

Niedersachsen, powierzchnia 47,4 tys. km2, ludnoœæ 8 mln mieszkañców,
stolica Hanower.
Schleswig-Holstein, powierzchnia 15,8 tys. km2, ludnoœæ 2,8 mln miesz-
kañców, stolica Kilonia.

Dolna Saksonia Szlezwik-Holsztyn (2002)
% ha % ha

Lasy prywatne 44 508 640 50 81 000
Lasy komunalne, lasy spó³ek 15 173 400 15 24 300
Lasy federalne 4 46 240 4 6 480
Lasy pañstwowe 34 393 040 31 50 220
Lasy koœcielne 3 34 680 – –
Ogó³em 1 156 000 162 000

Tabela 1. W³asnoœæ leœna

Lasy w Szlezwiku-Holsztynie zajmuj¹ powierzchniê 162 tys. ha. Udzia³ lasów w ogólnej
powierzchni landu wynosi zatem 10,3%. Po³owê wszystkich lasów stanowi¹ lasy prywatne
(tab. 1 i 2).

W obydwu landach dominuj¹ drzewa iglaste. Rozleg³e pustkowia powojenne, tereny po-
huraganowe i zdewastowane by³y odnawiane œwierkiem i sosn¹ zwyczajn¹. Mieszane lasy
liœciaste s¹ natomiast typowe dla wiêkszoœci obszarów górskich. W Górach Harcu i Solling
przewa¿a œwierk (tab. 3 i 4).

W obu landach dominuj¹ drzewostany m³ode (I–III klasa wieku), zajmuj¹ce ponad 60%
powierzchni leœnej. Taka struktura jest wynikiem powojennych zalesieñ (tab. 5).
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Hektary
Dolna Saksonia Szlezwik-Holsztyn

% %

1–20 46 46

21–50 14 4

51–100 10 5

101–200 10 9

201–500 10 8

501–1000 4 12

>1000 6 16

Tabela 2. Wielkoœæ lasów prywatnych

Wiek
Dolna Saksonia Szlezwik-Holsztyn

% iglaste (%) liœciaste (%) %

1–20 9 33 67 13

21–40 25 68 32 19

41–60 28 79 21 29

61–80 14 63 37 11

81–100 10 54 46 7

101–120 6 43 57 8

121–140 4 40 60 6

141–160 3 33 67 3

>160 1 27 73 4

Tabela 3. Udzia³ poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach

Gatunek
Dolna Saksonia Szlezwik-Holsztyn

% %

D¹b 11 15

Buk 14 19

Klon, jesion etc. 3 8

Brzoza, olsza etc. 15 19

Œwierk 20 19

Daglezja 2 1

Sosna 30 2

Modrzew 5 9

Jod³a 8

Tabela 4. Udzia³ klas wieku 



2. Zasobnoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów

Œrednia zasobnoœæ drzewostanów wynosi w Dolnej Saksonii 267 m3/ha, a szacowany
przyrost bie¿¹cy to 10,6 m3/ha. W Szlezwiku-Holsztynie wielkoœci te wynosz¹ odpowiednio:
297 m3/ha i 11,3 m3/ha.
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Dolna Saksonia (%) Szlezwik-Holsztyn (%)
Iglaste 30 17
Iglaste z udzia³em liœciastych 28 24
Liœciaste 24 40
Liœciaste z udzia³em iglastych 18 20

Tabela 5. Kategorie drzewostanów

Gatunek Dolna Saksonia (m3/ha/rok) Szlezwik-Holsztyn (m3/ha/rok)
D¹b 8,7 8,2
Buk 11,3 13,0
Brzoza i in. 6,7 7,3
Jesion i in. 10,4 10,4
Œwierk 14,7 16,0
Sosna 9,8 10,2
Daglezja 15,7 16,5
Modrzew 13,1 12,4
Jod³a – 14,3

Tabela 6. Przyrost mi¹¿szoœci poszczególnych gatunków drzew

3. Pozyskanie drewna, g³ówne kierunki przerobu drewna

Ogó³em w Dolnej Saksonii pozyskuje siê 4,5 mln m3 drewna rocznie, tj. 4,3 m3/ha/rok,
w Szlezwiku-Holsztynie – 0,762 mln m3, tj. 5,1 m3/ha/rok. Oznacza to, ¿e w Dolnej Saksonii
pozyskuje siê oko³o 40% przyrostu, a w Szlezwiku-Holsztynie – oko³o 45% szacowanego
przyrostu, co jest spowodowane udzia³em drzewostanów m³odych.

Tabela 7. G³ówne kierunki przerobu drewna w Dolnej Saksonii

Drewno iglaste (m3) Drewno liœciaste (m3) % 

Tartaki 1 485 000 167 000 54

Okleina i sklejka 68 000 8 000 2

P³yty wiórowe 352 000 173 000 17

P³yty pilœniowe 800 000 18 000 26

Papier 31 000 1



4. Ochrona przyrody w lasach

Procentowy udzia³ obszarów chronionych w lasach obu landów jest zbli¿ony, ró¿ne s¹
jednak kategorie ochronnoœci. W Szlezwiku-Holsztynie najwiêcej jest naturalnych rezerwa-
tów leœnych, w Dolnej Saksonii zaœ lasów zagospodarowanych w sposób bliski naturze.
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Tabela 8. G³ówne kierunki przerobu drewna w Szlezwiku-Holsztynie

Drewno 

(m3) %

Tartaki 108 000 20

Okleina, sklejka, p³yty wiórowe i pilœniowe 104 400 26

Papier 91 800 17

Budownictwo 97 200 18

Eksport 102 600 19

Kategoria ochrony
Dolna Saksonia Szlezwik-Holsztyn

ha % ha %

Naturalne rezerwaty leœne 18 700 6,0 8 600 19,0

Lasy zagospodarowane w sposób bliski naturze 61 300 18,0

Lasy chroni¹ce siedlisko 5 700 2,0

Lasy chroni¹ce pami¹tki historyczne i kulturalne 500 0,2

Siedliska specjalne 9 100 3,0 1 425 3,0

Tereny leœne niezalesione 2 600 5,0

Ogó³em 95 300 29,2 12 625 27,0

Tabela 9. Kategorie obszarów chronionych

5. Prawne i organizacyjne formy gospodarstw leœnych 

Zarówno w Dolnej Saksonii, jak i w Szlezwiku-Holsztynie najwiêcej jest lasów prywat-
nych. Lasy pañstwowe landów s¹ drugim co do wielkoœci rodzajem w³asnoœci (tab. 10).

Wszystkie lasy s¹ otwarte dla ludnoœci do celów rekreacyjnych. Prawo federalne i pra-
wo leœne Dolnej Saksonii okreœlaj¹ wyj¹tki i priorytety. Okreœlone s¹ cele lasu i sposoby pie-
lêgnowania oraz zagospodarowania lasu obowi¹zuj¹ce wszystkich w³aœcicieli. Szczegól-
nym przypadkiem s¹ lasy federalne – przeznaczone do æwiczeñ wojskowych. 

W Szlezwiku-Holsztynie pieszy wstêp do lasu jest ogólnie dozwolony wszystkimi rodza-
jami dróg leœnych. Szczególnie w lasach rekreacyjnych (5360 ha – 3,5%) dozwolony jest
nieograniczony wstêp do lasu. 



Rz¹dowy program LÖWE-1991 w Dolnej Saksonii okreœla zasady leœnictwa bliskiego na-
turze g³ównie dla drzewostanów liœciastych i mieszanych. Dziêki temu programowi udzia³
gatunków liœciastych wzroœnie w przysz³oœci do 65%.

Zasady leœnictwa bliskiego naturze to:
q ochrona gleby i dobór gatunków stosownie do siedliska;
q powiêkszenie powierzchni lasów liœciastych i mieszanych;
q preferencja odnowienia naturalnego;
q ulepszenie struktury drzewostanów;
q pozyskanie wed³ug pierœnicy docelowej;
q zachowanie starych drzew, ochrona rzadkich i zagro¿onych gatunków flory i fauny;
q utworzenie sieci lasów chronionych;
q zabezpieczenie specjalnych funkcji lasu;
q pielêgnacja stref ekotonowych;
q ekologiczna ochrona lasu;
q gospodarka ³owiecka dostosowana do ekosystemu;
q technologie leœne odpowiednie dla ekosystemu.

Subsydiowanie lasów prywatnych

Rz¹d federalny i rz¹d Dolnej Saksonii p³ac¹ subsydia, aby umo¿liwiæ prywatnym w³aœci-
cielom lasu osi¹gniêcie ustawowych i prywatnych celów. Subsydia te polepszaj¹ sytuacjê
ekonomiczn¹ tak, ¿e w³aœciciele lasu mog¹ utrzymaæ, a nawet powiêkszyæ swoj¹ w³asnoœæ
leœn¹. Obecnie dotacje s¹ ukierunkowane na przebudowê monokultur iglastych w drzewo-
stany mieszane oraz na trzebie¿e. 

Wsparcie finansowe w 2003 r. w Dolnej Saksonii wynios³o 15,53 mln euro, w 2002 r.
w Szlezwiku-Holsztynie – 3,85 mln euro (tab. 11 i 12).
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Rodzaj w³asnoœci
Dolna Saksonia Szlezwik-Holsztyn

% ha % ha

Lasy prywatne 44 508 640 50 81 000

Lasy komunalne, lasy spó³ek 15 173 400 15 24 300

Lasy federalne 4 46 240 4 6 480

Lasy pañstwowe 34 393 040 31 50 220

Lasy koœcielne 3 34 680

Ogó³em 1 156 000 162 000

Tabela 10. Struktura w³asnoœciowa



6. Struktura administracji leœnej w Dolnej Saksonii

Lasy prywatne 

Organizacja leœnictwa prywatnego w Dolnej Saksonii ma ju¿ swoj¹ historiê. Jest tu tylko
kilka wielkich posiad³oœci. Przewa¿aj¹ ma³e i rozdrobnione lasy prywatne, administrowane
i wspomagane przez dwie izby rolnicze. Wielu w³aœcicieli lasu przystêpuje do stowarzyszeñ,
chc¹c poprawiæ swoj¹ sytuacjê ekonomiczn¹ i rynkow¹. 
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Tabela 11. Wsparcie finansowe leœnictwa w 2003 roku w Dolnej Saksonii (mln euro)

Subsydia federalne i landu Dolna Saksonia (ujednolicone granty)

Razem 15,53

Zabiegi hodowlane 6,61
Przeciwdzia³anie zanieczyszczeniom 1,40
Przegrupowanie w³asnoœci 0,71
Budowa dróg 1,79
Zalesianie 1,86
Ogó³em 12,37

Granty z pañstwowego bud¿etu landu Dolna Saksonia 
Wsparcie zagospodarowania lasu 1,70
Ochrona lasu 0,07
Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe 0,61
Dotacje na regulacjê stosunków wodnych 0,76
Umowy dla leœnictwa 0,02
Ogó³em 3,16

Tabela 12. Wsparcie finansowe w Szlezwiku-Holsztynie œrednio na rok, udzielone 
w latach 1998–2002 (mln euro)

Wsparcie zalesieñ 1,28
Wsparcie zabiegów hodowlanych 2,10
Przeciwdzia³anie szkodom nowego rodzaju* 0,30
Wsparcie stowarzyszeñ leœnych 0,17
Ogó³em 3,85

* Szkody nowego rodzaju (neuartige Waldschäden) – uszkodzenie i obumieranie drzew i drzewostanów przypisywane g³ównie za-
nieczyszczeniom powietrza (red.).

Izba rolnicza

Hanover Weser-Ems

Centralnie administrowane obszary lasu zagospodarowanego 375 000 122 000

Liczba nadleœnictw 12 3

Liczba leœnictw 107 42

Tabela 13. Organizacja izb rolniczych w Dolnej Saksonii (ha)



Lasy komunalne i lasy spó³ek 

Organizmy grupowe, takie jak gminy, powiaty oraz spó³ki leœne, mog¹ wybieraæ, czy
chc¹ zatrudniæ swój w³asny personel, czy poprosiæ o nadzór i doradztwo innych. 

Lasy koœcielne 

W Dolnej Saksonii s¹ dwie fundacje koœcielne maj¹ce lasy, mianowicie: hanowerska fun-
dacja zakonna i edukacyjna oraz po³¹czona brunszwicka fundacja zakonna i edukacyjna.

7. Administracja lasów pañstwowych

Administracja lasów federalnych

Federalne Ministerstwo Finansów odpowiada za zarz¹dzanie niemieckimi lasami fe-
deralnymi. Maj¹ one w³asny personel. W Dolnej Saksonii dzia³aj¹ cztery nadleœnictwa 
z 34 leœnictwami.

Administracja lasów krajowych Dolnej Saksonii

Dolnosaksoñskie lasy pañstwowe s¹ zarz¹dzane na kilku szczeblach. Lasy publiczne s¹
nadzorowane przez Ministerstwo Obszarów Wiejskich, Wy¿ywienia, Rolnictwa i Ochrony
Konsumenta i kontrolowane przez Radê Administracyjn¹. Zarz¹dzaj¹ nimi nastêpuj¹ce wy-
dzia³y:
q zarz¹d obszaru pó³nocnego,
q zarz¹d obszaru po³udniowego,
q zastêpca zarz¹dcy do spraw produkcji i marketingu,
q wydzia³ „Las i œrodowisko”,
q wydzia³ finansowy,
q wydzia³ kadr i prawny.

Przy lasach pañstwowych dzia³aj¹ trzy oœrodki:
q stacja badawcza,
q wydzia³ planowania,
q oœrodek informacji i szkolenia.

Lasy te s¹ zarz¹dzane przez 26 nadleœnictw i 274 leœnictwa. 

Struktura administracji leœnej w Szlezwiku-Holsztynie

Administracja leœna w Szlezwiku-Holsztynie jest zorganizowana podobnie jak w Dolnej
Saksonii. Lasy prywatne s¹ administrowane przez izbê rolnicz¹ – wydzia³ leœnictwa. Odpo-
wiada on za doradztwo, nadzór i rozwój ekonomiczny lasów. Zarz¹dza 14 jednostkami te-
renowymi (ogó³em 47 tys. ha).
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Na obszarze 49,8 tys. ha, w lasach komunalnych i w lasach prywatnych prowadzona jest
niezale¿na gospodarka. Lasy federalne (ogó³em 6200 ha) maj¹ w³asny personel. Lasy pañ-
stwowe landu Szlezwik-Holsztyn s¹ administrowane przez Ministerstwo Œrodowiska, Ochro-
ny Przyrody i Rolnictwa, Wydzia³ Leœnictwa. Na obszarze 52 tys. ha lasami zarz¹dza 7 nad-
leœnictw z 47 leœnictwami.

8. Edukacja leœna 

Las daje zatrudnienie albo bezpoœrednio w lesie, albo w przemyœle drzewnym. Wiêk-
szoœæ pracowników leœnictwa jest zaanga¿owana do pracy w lesie i pracy administracyjnej.
Zasady ekonomii wymagaj¹ redukcji zatrudnienia, liczebnoœæ personelu zatem maleje.
W 1960 r. by³o 9 razy wiêcej pracowników ni¿ obecnie. Zmniejsza siê te¿ liczba leœników
i urzêdników pañstwowych. 

Magister leœnictwa 

Po co najmniej czterech i pó³ roku studiów uniwersyteckich, absolwent (magister) przez
2 lata odbywa praktykê w lasach pañstwowych, koñcz¹c j¹ egzaminem pañstwowym
i uzyskuj¹c tytu³ asesora leœnego (Forstassessor), co kwalifikuje go do objêcia funkcji nad-
leœniczego, a nawet wy¿szej. Lasy pañstwowe oferuj¹ jednak ma³o miejsc pracy. 

Dyplomowany in¿ynier leœnictwa

Dyplom oznacza zawodowe wykszta³cenie leœne w wy¿szej szkole technicznej. Aby otrzy-
maæ zatrudnienie w sektorze publicznym, wymagane jest dodatkowe roczne szkolenie prak-
tyczne. Klasyczne stanowisko dla tak wyszkolonych osób to inspektor leœny (Forstinspektor)
odpowiedzialny za leœnictwo (leœniczy) lub wykonuj¹cy funkcje specjalne w leœnictwie. S¹ rów-
nie¿ inne przedsiêbiorstwa i instytucje bêd¹ce potencjalnymi pracodawcami dla takich osób. 

Robotnicy leœni – mê¿czyŸni i kobiety 

Robotnicy leœni maj¹ wyszkolenie zawodowe: praktyczne szkolenie w lesie i kszta³cenie
w Oœrodku Informacji i Edukacji, zakoñczone egzaminem pañstwowym. Dodatkowe kszta³-
cenie zawodowe pozwala uzyskaæ tytu³ „mistrza prac leœnych”. Wszyscy pracownicy s¹
w sta³ym kontakcie z przyrod¹ i pracuj¹ samodzielnie.

9. Badania w leœnictwie 

Dolnosaksoñska Leœna Stacja Badawcza zatrudnia ogó³em 82 pracowników, w tym 
10 robotników. Badania prowadzone s¹ w czterech wydzia³ach: przyrost i zasobnoœæ,
ochrona lasu, genetyka leœna, monitoring œrodowiska.
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Wydatki w 2003 r. (mln euro) by³y nastêpuj¹ce:
q personel – 4,427,
q inne wydatki administracyjne – 0,964,
q inwestycje – 0,149,
q œrodki zewnêtrzne – 0,831.

Leœna Stacja Badawcza wspomaga leœnictwo wszystkich rodzajów w³asnoœci w Dolnej
Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie z uwzglêdnieniem specjalnych potrzeb praktycznych.
Obecnie trwaj¹ negocjacje w sprawie po³¹czenia Leœnych Stacji Badawczych Dolnej Sak-
sonii, Hesji i Saksonii-Anhalt w celu zredukowania administracji. Celem po³¹czenia ma byæ:
q zwiêkszenie wydajnoœci prac badawczych,
q wzmocnienie administracji,
q obni¿enie kosztów,
q utrzymanie wydajnego kompetentnego personelu.

Dotychczas za³o¿ono dwie du¿e serie powierzchni doœwiadczalnych jako wspólny pro-
jekt badawczy Leœnej Stacji Badawczej i Wydzia³ów Leœnych w Getyndze i Solling w celu
zbadania efektów ró¿nych rodzajów rêbni (zrêby zupe³ne, pasowe, pozyskanie wed³ug
okreœlonej pierœnicy) w zakresie u¿ytkowania i odnowienia równowiekowych drzewostanów
œwierkowych. Próby te pomog¹ w podjêciu w³aœciwych decyzji w praktyce leœnej i dadz¹
podstawê do nastêpnych badañ. 

Specjalnym wyzwaniem dla wydzia³u ochrony lasu stacji by³a gradacja korników w cza-
sie wyj¹tkowego lata 2003 roku. 

T³um. Gustaw Matuszewski



Powsta³y po drugiej wojnie œwiatowej kraj zwi¹zkowy Hesja opisywany jest jako kraina
leœna. Jego wschodni region jest dziœ znany jako Leœna Hesja i przybra³ nazwê Buchonia,
wywodz¹c¹ siê z czasów rzymskich i zwi¹zan¹ z dominuj¹cym udzia³em buka w drzewo-
stanach. Jeszcze dziœ Hesja jest landem o najwiêkszym udziale buka, a 90% wszystkich
siedlisk leœnych to potencjalne siedliska zespo³ów bukowych (rys. 1).
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Hessen, 
powierzchnia 21,1 tys. km2, 
ludnoœæ 5,8 mln mieszkañców, 
stolica Wiesbaden.

Rys. 1. Leœne zbiorowiska naturalne. 1 – las bukowy kosmatkowy, 2 – las bukowy marzankowy, 3 –
las bukowy wydmuchrzycowy, 4 – las bukowo-turzycowy, 5 – las bukowo-dêbowy (d¹b szypu³kowy),
6 – las brzozowo-dêbowy (d¹b szypu³kowy), 7 – las grabowo-dêbowy (d¹b szypu³kowy), 8 – las ³ê-
gowo-olszowy, 9 – las olszowo-jesionowy, 10 – las jesionowy przypotokowy, 11 – ols i las bagienny,
12 – las liœciasty na rumoszu skalnym



1. Powierzchnia leœna, ca³kowita mi¹¿szoœæ 
i przyrost mi¹¿szoœci 

Hesja, podobnie jak Nadrenia-Palatynat, ma najwiêksz¹ lesistoœæ (42%), znacz¹co wiêk-
sz¹ ni¿ Republika Federalna Niemiec (przeciêtnie 31%). Lasy pañstwowe zajmuj¹ 40% po-
wierzchni, lasy komunalne 35%, a lasy prywatne 25%. Jedn¹ trzeci¹ lasów prywatnych sta-
nowi¹ lasy drobnej w³asnoœci o powierzchni mniejszej ni¿ 50 ha, dwie trzecie to gospodar-
stwa ponadpiêædziesiêciohektarowe. Ogólna powierzchnia leœna, ³¹cznie z powierzchniami
pomocniczymi, wynosi 895 tys. ha. Zapas grubizny na pniu zwiêkszy³ siê w lasach pañstwo-
wych w latach 1960–2005 z 215 m3/ha do 300 m3/ha. Wielkopowierzchniowa inwentaryza-
cja wykaza³a zapas grubizny w wysokoœci 319 m3/ha, tj. nieco wiêcej ni¿ wynika to z danych
urz¹dzania lasu. Roczny przyrost mi¹¿szoœci grubizny wynosi oko³o 10 m3/ha, z czego
w minionym piêtnastoleciu u¿ytkowano 85%.

Przyrost mi¹¿szoœci grubizny w poszczególnych grupach rodzajowych drzew przekra-
cza wartoœci z tablic zasobnoœci: u dêbu (7 m3/ha) i buka (8,5 m3/ha) o 0,5 m3/ha, u œwier-
ka (16 m3/ha) o 5 m3/ha, a u sosny (11 m3/ha) o 2,5 m3/ha (rys. 3).

242

Niemcy • Hesja Volker Grundmann, Stefan Nowack

Rys. 2. Zasoby drzewne wed³ug grup rodzajowych drzew i klas gruboœci pierœnic



2. Struktura gatunkowa i wiekowa drzewostanów

Po³¹czenie drzew w grupy rodzajowe stwarza bardziej czytelny obraz. Do grupy Db w³¹-
czono wszystkie gatunki dêbu. Do grupy Bk wszystkie pozosta³e gatunki liœciaste, do gru-
py Œw w³¹czono daglezjê, wejmutkê, a do grupy So równie¿ modrzewie. Udzia³ grup rodza-
jowych drzew by³ w 1990 r. nastêpuj¹cy (± 1%): Db – 11%, Bk – 35%, Œw – 31%, So – 23%,
a stosunek drzew liœciastych do drzew iglastych wynosi³ 46:54.

Obecnie udzia³ grup rodzajowych drzew jest nastêpuj¹cy: Db – 13%, Bk – 43%, Œw –
28%, So – 16%, a stosunek drzew liœciastych do drzew iglastych wynosi 56:44 (rys. 4).

U podstaw tak dynamicznej zmiany struktury gatunkowej drzewostanów le¿¹ trzy przy-
czyny:
1. Zmiana celów hodowlanych z preferencj¹ rodzimych gatunków drzew.
2. Szkody spowodowane przez wiatry wywalaj¹ce w drzewostanach iglastych, poczynaj¹c

od 1984 r. i odnowienie terenów poklêskowych z przewag¹ gatunków liœciastych.
3. Dobry urodzaj nasion buka (czêstoœæ lat nasiennych) w prawie dwuletnim cyklu, po-

cz¹wszy od 1989 r.
Udzia³ grup rodzajowych drzew wed³ug dwudziestoletnich klas wieku obrazuje rys. 5.

Warta podkreœlenia jest zmiana relacji drzewostanów bukowo-œwierkowych w I i II klasie
wieku i stosunkowo du¿y udzia³ drzewostanów bukowych w starszych klasach wieku.

Przeciêtny wiek grup rodzajowych drzew zwiêksza³ siê w ostatnich dziesiêcioleciach,
podobnie jak w ostatnich trzech stuleciach. Wynosi on dla Db nieco ponad 100 lat, dla Bk
– 90 lat, dla Œw – 90 lat, a dla So – 80 lat. Z gospodarczego punktu widzenia znajduje to
wyraz w zmniejszaj¹cej siê wartoœci u¿ytkowej, np. fa³szywa twardziel u buka czy grubowy-
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Rys. 3. Porównanie przyrostu wed³ug inwentaryzacji wielkoobszarowej z przyrostem wed³ug tablic
zasobnoœci 



miarowoœæ i zgnilizna u œwierka. Z punktu widzenia ochrony przyrody ta tendencja rozwojo-
wa znajduje jednak pe³n¹ aprobatê. 

Lasy Hesji rozpatrywane wed³ug struktury w³asnoœciowej nie wykazuj¹ znacz¹cych ró¿-
nic w statystycznej charakterystyce.
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Rys. 4. Udzia³ powierzchniowy grup rodzajowych drzew wed³ug inwentaryzacji wielkoobszarowej

Rys. 5. Struktura klas wieku wed³ug inwentaryzacji wielkoobszarowej



3. Funkcje lasów

Poza funkcj¹ produkcyjn¹ las spe³nia wiele innych przypisanych mu funkcji, m.in. ekolo-
giczne i socjalne. Najwa¿niejsze z nich to: glebo- i wodochronne, ochrony przyrody (np. Na-
tura 2000, rezerwaty przyrody, rezerwaty biosfery, parki narodowe), kulturowe, naukowe (po-
wierzchnie doœwiadczalne), turystyczne (m.in. osobliwoœci przyrodnicze i historyczne),
rekreacyjne i wypoczynkowe. 70% powierzchni leœnej Hesji spe³nia tego rodzaju funkcje
z 1,9-krotnym nak³adaniem siê poszczególnych funkcji (przy nak³adaniu siê funkcji nie
uwzglêdniono terenów chronionego krajobrazu i parków natury, poniewa¿ dla gospodarki
leœnej nie maj¹ one wiêkszego znaczenia). Najwiêcej funkcji nak³ada siê w lasach aglome-
racji miejsko-przemys³owej Ren-Men.
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Funkcja lasu ha % powierzchni leœnej
Park narodowy 5 724 0,6
Rezerwat biosfery 23 356 2,6
Rezerwat przyrody 23 846 2,7
Natura 2000 208 962 23,3
Teren ochrony ptaków 310 899 34,7
Teren chronionego krajobrazu 493 495 55,1
Ostoja zwierzyny 11 075 1,2
Rezerwat lasu naturalnego 1 240 0,1
Biotop leœny 33 523 3,7
Lasy kszta³tuj¹ce krajobraz 24 910 2,8
Naturalna osobliwoœæ geologiczna 1 241 0,1
Rezerwat glebowy 3 447 0,4
Leœna powierzchnia doœwiadczalna 2 398 0,3
Strefa ochrony wód (strefa I+II) 21 484 2,4
Strefa ochrony wód (strefa III) 247 917 27,7
Strefa ochrony wód (w fazie projektowej) 32 505 3,6
Strefa ochrony wód leczniczych 38 446 4,3
Teren zagro¿ony powodzi¹ 2 494 0,3
Las chroniony w myœl § 22 zwi¹zkowej ustawy o lasach 23 415 2,6
Las naturalny 18 691 2,1
Las z funkcj¹ ochrony klimatu (lokalnie) 45 837 5,1
Las z funkcj¹ ochrony klimatu (regionalnie) 231 104 25,8
Las chroni¹cy przed ha³asem 26 745 3,0
Las ochronny widokowy 14 555 1,6
Las chroni¹cy przed imisj¹ (lokalnie) 10 809 1,2
Las glebochronny 186 546 20,8
Park natury 345 809 38,6
Las rekreacyjny 22 408 2,5
Las z funkcj¹ wypoczynkow¹ (strefa I) 95 291 10,6
Las z funkcj¹ wypoczynkow¹ (strefa II) 220 275 24,6

Tabela 1. Przegl¹d funkcji realizowanych w lasach Hesji



Parki narodowe i rezerwaty przyrody wy³¹czone s¹ z regu³y z gospodarki leœnej i stano-
wi¹ przedmiot konserwatorskiej ochrony przyrody. Szczególn¹ rolê w relacjach „las – ochro-
na przyrody” spe³nia iloœæ i rodzaj martwego drewna. Podczas gdy w minionych stuleciach,
z powodu intensywnego u¿ytkowania lasu na zaspokojenie potrzeb ludzkich, drewno mar-
twe praktycznie nie wystêpowa³o, o tyle dzisiaj pozostaje go w lesie coraz wiêcej. Od dwóch
lat iloœæ drewna martwego szacowana jest podczas prac urz¹dzeniowych w ka¿dym drze-
wostanie. Federalna inwentaryzacja stanu lasu zinwentaryzowa³a posusz i okreœli³a iloœæ
drewna martwego na 12 m3/ha, w tym 8 m3/ha posuszu stoj¹cego i le¿aniny w relacji 1:2
oraz 4 m3/ha pniaków (rys. 6).

4. Prawo leœne 

Ustawa o lasach w Hesji

Zgodnie z federaln¹ ustaw¹ o lasach, problematyka leœnictwa le¿y w gestii krajów zwi¹z-
kowych. Ramowe zasady polityki leœnej okreœla jednak federalna ustawa o lasach. Ustawa
o lasach w Hesji zawiera wiele interesuj¹cych regulacji, m.in.:
1. Lasy pañstwowe s¹ zagospodarowywane przez krajowe, bud¿etowe gospodarstwo leœ-

ne, które równie¿ innym w³aœcicielom lasów oferuje gospodarowanie na zasadzie sto-
sownej odp³atnoœci. Krajowe gospodarstwo leœne realizuje gospodarkê leœn¹ w wiêk-
szoœci lasów komunalnych i w lasach stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasów oraz
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Rys. 6. Drewno martwe w lasach Hesji



czêœciowo w lasach prywatnych. Formalnoprawne aspekty tworzenia i przystêpowania
do stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasów reguluje federalna ustawa o lasach. Lasy
pañstwowe powinny byæ zagospodarowywane ze szczególnym uwzglêdnieniem socjal-
no-spo³ecznych potrzeb obywateli. Do kompetencji krajowego gospodarstwa leœnego
nale¿y równie¿ wspieranie lasów komunalnych i prywatnych, œredniookresowe planowa-
nie urz¹dzeniowe w lasach, w których realizuje siê gospodarkê leœn¹, badania leœne
o praktycznym znaczeniu, kszta³cenie zawodowe i doskonalenie kwalifikacji poza uni-
wersytetami i wy¿szymi szko³ami zawodowymi, dzia³alnoœæ edukacyjna, a czêœciowo
równie¿ z zakresu nadzoru pañstwowego.

2. Podstawowe obowi¹zki w³aœciciela lasu w zakresie gospodarki leœnej z uwzglêdnieniem
spo³ecznych oczekiwañ s¹ jednoznacznie sformu³owane.

3. Wstêp do lasu, jeŸdziectwo, jazda rowerem w celach rekreacyjnych jest podstawowym
bezp³atnym prawem obywateli, które w okreœlonych wypadkach jest lub mo¿e byæ ogra-
niczane.
Finansowe wspieranie w³aœcicieli lasu nastêpuje w miarê mo¿liwoœci z UE, rz¹du fede-

ralnego i kraju zwi¹zkowego. Œrodki finansowe wspomagaj¹ce gospodarkê leœn¹ kszta³to-
wa³y siê w ostatnich latach w wysokoœci oko³o 2 mln euro, co w porównaniu z latami dzie-
wiêædziesi¹tymi XX w. oznacza du¿o mniejsze dotacje.

5. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

Gospodarstwo krajowe Lasy Hesji zosta³o utworzone 1 stycznia 2001 r. i zrestrukturyzo-
wane 1 stycznia 2005 r. Odt¹d sk³ada siê z dyrekcji (zarz¹du), 41 nadleœnictw i 440 leœnictw,
jednostki us³ugowej do spraw urz¹dzania lasu, technologii informatycznej, doœwiadczalnic-
twa leœnego i banku danych z zakresu ochrony przyrody, jednostki doradczo-projektowej
z zakresu u¿ytkowania lasu i budownictwa drogowego, wy³uszczarni nasion i wielkoobsza-
rowej szkó³ki leœnej, trzech oœrodków kszta³c¹cych leœników (po 2006 r. pozostanie tylko je-
den), trzech mobilnych jednostek szkoleniowych dla rolników (z zakresu zagospodarowa-
nia lasu) oraz zarz¹du parków narodowych (2 obiekty terenowe).

Jedna trzecia obecnego stanu zatrudnienia (oko³o 3000 etatów) powinna byæ do
prze³omu lat 2007/2008 zredukowana przez naturalne ubytki, z powodu wczeœniejszych
emerytur, u³atwienia przejœcia do innych zawodów oraz innych dzia³añ, jednak bez zwolnieñ.
Nowe zamierzenia restrukturyzacyjne s¹ zapowiedziane lub s¹ do przewidzenia. 

Etat ciêæ u¿ytków g³ównych w lasach pañstwowych wynosi 2 mln m3 grubizny. W lasach
nadzorowanych stanowi podobn¹ wielkoœæ. U¿ytkowanie w Hesji wynosi 10% ogólnego
u¿ytkowania lasu w Republice Federalnej Niemiec, co stanowi trzecie co do wielkoœci u¿yt-
kowanie po Badenii-Wirtembergii i Bawarii. Hesja ma najwiêksz¹ poda¿ drewna bukowego
i dêbowego. Jest te¿ eksportowym krajem zwi¹zkowym, co oznacza, ¿e poda¿ drewna
przekracza mo¿liwoœci jego przerobu w ramach kraju zwi¹zkowego. Oko³o trzy czwarte do-
chodów pochodzi ze sprzeda¿y drewna, jedna trzecia z u¿ytków ubocznych, myœlistwa,
dzier¿awy terenów i innych œwiadczeñ.

247

Niemcy • Hesja Volker Grundmann, Stefan Nowack



6. Badania stosowane i doœwiadczalnictwo leœne

Badania stosowane na rzecz lasów w Hesji s¹ realizowane przez jednostkê us³ugow¹.
G³ówn¹ problematyk¹ s¹ zagadnienia hodowli lasu, lasów naturalnych, leœnych zasobów
genowych, ochrony lasu i ochrony œrodowiska.

Najstarsza bukowa powierzchnia doœwiadczalna ma 160 lat, a od 120 lat prowadzone
s¹ na niej obserwacje.

Osobliwoœci¹ z zakresu badañ nad bioró¿norodnoœci¹ jest w Hesji program naturalnych
rezerwatów leœnych – 31 naturalnych leœnych rezerwatów o powierzchni 1240 ha oraz do-
datkowo zagospodarowywane powierzchnie porównawcze, wœród których 26 poddawa-
nych jest intensywnym obserwacjom hodowlanym i inwentaryzacji gatunków tam wystêpu-
j¹cych. Jako leœne rezerwaty naturalne wybrano g³ównie lasy bukowe na typowych dla Hesji
siedliskach. Wyniki wykonanych w nich badañ faunistycznych przekroczy³y wszelkie ocze-
kiwania. W rezerwacie „Niddahänge” o powierzchni 74 ha Instytut Badawczy Senckenberg
(Frankfurt) szacuje wystêpowanie do 6000 gatunków, z których blisko po³owa zosta³a do-
tychczas opisana. W liczbie tej oko³o 500 gatunków jest „godnych rejestracji”, tzn. zagro¿o-
nych, z czerwonej listy albo równorzêdnych. Inwentaryzacja kolejnych rezerwatów wskazu-
je na zbli¿one bogactwo ze zró¿nicowanym spektrum gatunkowym w zale¿noœci od warun-
ków siedliskowych. Unikatowe s¹ równie¿ badania sukcesji rozwoju grzybów w drewnie na
wielkopowierzchniowych wiatro³omach w innym rezerwacie.

Równie wa¿ne s¹ badania z zakresu „forest focus” i leœnej gospodarki wodnej. Najstar-
sze niemieckie obszary badañ hydrologicznych, na których od ponad 30 lat badane s¹
aspekty iloœciowe i jakoœciowe oraz powierzchnie badawcze z zakresu zagospodarowania
lasów, zlokalizowane s¹ w Hesji.

Niedoceniana czêsto sfera ró¿norodnoœci biologicznej – ró¿norodnoœæ genetyczna –
ma byæ w przysz³oœci intensywnie badana. Dotychczasowe wyniki z drzewostanów buko-
wych dokumentuj¹ bardzo du¿e zró¿nicowanie w obrêbie drzewostanów i znikom¹ ró¿no-
rodnoœæ miêdzy drzewostanami. W naturalnych leœnych rezerwatach i na powierzchniach
porównawczych ma byæ zbadany szczegó³owo wp³yw gospodarki leœnej na zró¿nicowanie
genetyczne.

Kolejnym przysz³oœciowym problemem badawczym jest reakcja ciep³olubnych szkodni-
ków leœnych na ocieplanie klimatu, w powi¹zaniu z rozwojem strategii zwalczania i zalece-
niami do odnowienia lasu. Sprawdziæ nale¿y równie¿, czy z wyników na starych powierzch-
niach proweniencyjnych uzyskaæ mo¿na nowe informacje zwi¹zane z ociepleniem klimatu.
Du¿e zró¿nicowanie warunków siedliskowych na powierzchniach doœwiadczalnych stwarza
szansê pomyœlnej realizacji badañ w tym kierunku.

Redukcja personelu w s³u¿bach leœnych objê³a równie¿ doœwiadczalnictwo leœne. Powo-
duje to koniecznoœæ zintegrowania doœwiadczalnictwa kilku krajów zwi¹zkowych oraz usil-
nego szukania ró¿nych form kooperacji i specjalizacji, gdzie tylko jest to mo¿liwe i celowe.
Doœwiadczalnictwo leœne krajów zwi¹zkowych Hesji, Dolnej Saksonii i Saksonii-Anhalt ma
byæ zintegrowane w 2006 r., a kompetentny personel ma zostaæ utrzymany, mimo przewi-
dywanej 25-procentowej redukcji. Efekt synergiczny bêdzie oczywiœcie mniejszy ni¿ oczeki-
wano. Trzy po³¹czone instytucje doœwiadczalnictwa leœnego realizowa³y w du¿ej mierze po-
dobne badania, jednak nie takie same.
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Nowy Pó³nocno-Zachodni Instytut Doœwiadczalnictwa Leœnego (NW-FVA) bêdzie dys-
ponowa³ 125 etatami, z tego 1/3 dla pracowników naukowych. Instytut bêdzie finansowany
wed³ug okreœlonego klucza (koszty osobowe i materia³owe) przez poszczególne kraje
zwi¹zkowe – za³o¿ycieli. Koszty materia³owe stanowi¹ 1/3 kosztów osobowych. Inne naby-
te œrodki s¹ w dyspozycji nowo powsta³ej jednostki (NW-FVA). Bêdzie ona kszta³towa³a swój
rozwój wspólnie z odpowiednimi trzema krajowymi ministerstwami zwi¹zkowymi i trzema
krajowymi gospodarstwami leœnymi.

T³um. Jerzy Smyka³a
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Meklemburgia-Pomorze Przednie Herbert Rolf Schäfer

1. Powierzchnia leœna, sk³ad gatunkowy, struktura wiekowa 

Ca³kowita powierzchnia leœna Meklemburgii-Pomorza Przedniego (MPP) wynosi
503 280 ha i zajmuje niewiele ponad jedn¹ pi¹t¹ (22%) powierzchni landu. Pomimo znacz-
nych wylesieñ w przesz³oœci, obecnie lesistoœæ landu zwiêksza siê dziêki wielkoobszaro-
wym zalesieniom (tab. 1). Tylko w latach 1997–2001 zalesiono 3465 ha gruntów. Pod wzglê-
dem zalesieñ MPP zajmuje czo³ow¹ pozycjê w Republice Federalnej Niemiec.

Mecklenburg-Vorpommern, 
powierzchnia 23,6 tys. km2, 
ludnoœæ 1,7 mln mieszkañców, 
stolica Schwerin.

Tabela 1. Zmiany w powierzchni leœnej w Meklemburgii

1997 2001

500 261 ha 503 280 ha

W wyniku obowi¹zuj¹cego w przesz³oœci modelu gospodarki leœnej, w lasach MPP do-
minuj¹ obecnie gatunki iglaste (59% powierzchni leœnej). Najbardziej charakterystycznym
ich sk³adnikiem jest sosna zwyczajna, która panuje na 44% ca³kowitej powierzchni leœnej.
Inne wa¿ne gatunki iglaste to œwierk z 9-procentowym udzia³em, modrzew i daglezja. Z ga-



tunków liœciastych najliczniej reprezentowany jest buk (12%) i dêby (7%). Olsza czarna, ro-
sn¹ca na glebach zasobnych, panuje w 7% drzewostanów. Brzoza i inne gatunki liœciaste
„miêkkie”, jak wierzba, osika i topole, istotnie uzupe³niaj¹ strukturê gatunkow¹, z ³¹cznym
udzia³em ok. 8% powierzchni leœnej (tab. 2). W nadchodz¹cym stuleciu, w celu poprawie-
nia stabilnoœci lasów, planowane jest zwiêkszenie udzia³u gatunków liœciastych z obecnych
37% do ok. 56%. 

Lasy Meklemburgii-Pomorza Przedniego charakteryzuj¹ siê struktur¹ wzglêdnie zbli¿o-
n¹ do struktury lasu naturalnego. 42% drzewostanów to drzewostany mieszane, w których
gatunkowi g³ównemu towarzyszy jeden lub wiêcej gatunków wspó³panuj¹cych. Wœród tych
drzewostanów przewa¿aj¹ takie, w których gatunkiem dominuj¹cym jest drzewo liœciaste.
Na 18% powierzchni leœnej wystêpuj¹ drzewostany dwupiêtrowe, w których drugie piêtro
pochodzi czêœciowo z naturalnego odnowienia. Podrost, o ile reprezentuje dobr¹ jakoœæ ho-
dowlan¹ i roœnie na w³aœciwym siedlisku, mo¿e w przysz³oœci utworzyæ górne piêtro drzew,
jeœli drzewa dojrza³e zostan¹ usuniête w sposób nie czyni¹cy szkody w podroœcie. W drze-
wostanach bukowych o strukturze wielopiêtrowej mo¿e wystêpowaæ nawet kilka generacji
drzew pochodz¹cych z naturalnego odnowienia. 

Na strukturê wiekow¹ drzewostanów sosnowych i œwierkowych (rys. 1 i 2) wp³ywa nie-
dostatek starych drzew i drzewostanów. Z drugiej strony, struktura wiekowa drzewostanów
bukowych (rys. 3) wydaje siê wyrównana, o znacznym jednak niedoborze drzewostanów
najm³odszych. 
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Tabela 2. Udzia³ procentowy gatunków drzew w ca³kowitej i zredukowanej powierzchni leœnej (dla
drzewostanu g³ównego)

Gatunki/grupy gatunków Udzia³ (%) w pow. leœnej (2001 r.)

Sosna (wszystkie gatunki) 44

Modrzew (Larix europaea i L. kaempferi) 4

Œwierk (wszystkie gatunki) 9

Pozosta³e gatunki iglaste (np. daglezja, jod³y) 2

Iglaste razem 59

D¹b (bez dêbu czerwonego) 7

Buk 12

Inne gatunki liœciaste „twarde” (np. jesion, klony) 6

Olsza czarna 7

Topola 1

Pozosta³e gatunki 8

Liœciaste razem 41

Razem 100
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Rys. 1. Struktura wiekowa drzewostanów sosnowych (wszystkie gatunki)

Rys. 2. Struktura wiekowa drzewostanów œwierkowych (wszystkie gatunki)

Rys. 3. Struktura wiekowa drzewostanów bukowych



2. Zasobnoœæ drzewostanów i przyrost mi¹¿szoœci

Przeciêtna zasobnoœæ drzewostanów wynosi 282 m3/ha. Szczególnie zasobne s¹ drze-
wostany bukowe, osi¹gaj¹ce przeciêtny zapas 397 m3/ha (tab. 4). Bie¿¹cy przyrost mi¹¿-
szoœci wynosi 7 m3/ha/rok.
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Tabela 4. Przeciêtna zasobnoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów wed³ug gatunków g³ównych

Gatunki/grupy gatunków Zasobnoœæ drzewostanów (m3/ha) Bie¿¹cy przyrost (m3/ha/rok)

Sosna 278 8,4

Modrzew 220 7,1

Œwierk 295 8,9

Pozosta³e iglaste 237 9,3

D¹b 268 6,0

Buk 397 10,2

Pozosta³e liœciaste „twarde” 299 6,3

Olsza czarna 238 6,2

Topola 205 5,2

Pozosta³e liœciaste „miêkkie” 213 5,3

Mo¿liwoœci pozyskania drewna

Teoretyczne mo¿liwoœci pozyskania drewna w drzewostanach MPP wynosz¹ 2,4 mln
m3/ha rocznie, jednak ekonomicznie uzasadniony poziom pozyskania oceniany jest na
ok. 1,7 mln m3/ha rocznie. Porównuj¹c udzia³ poszczególnych gatunków w strukturze pozy-
skania w MPP ze œredni¹ dla RFN, daj¹ siê zauwa¿yæ nastêpuj¹ce prawid³owoœci: 
q du¿y udzia³ drewna gatunków liœciastych twardych (42%),
q du¿y udzia³ drewna innych gatunków liœciastych (22%),
q wyraŸna dominacja sosny w strukturze pozyskania (39%),
q du¿y udzia³ drewna przemys³owego w pozyskaniu (49%), szczególnie w wypadku ga-

tunków liœciastych twardych.
Mo¿liwoœci pozyskania surowca tartacznego w lasach poszczególnych kategorii w³a-

snoœci przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 
q lasy pañstwowe (landowe i federalne) – 49%,
q lasy prywatne (³¹cznie z lasami nadzorowanymi) – 4%,
q pozosta³e lasy niepañstwowe – 7%.

W latach 1997–2001 w Meklemburgii pozyskiwano ok. 1,3 mln m3/ha rocznie, czyli
ok. 76% ekonomicznie uzasadnionego za³o¿onego poziomu pozyskania.

Uwarunkowania sprzeda¿y produktów leœnych

Z powodu stosunkowo du¿ego udzia³u w pozyskaniu gatunków o ma³ej produkcyjnoœci,
warunki rozwoju rynku drzewnego w Meklemburgii s¹ nieco gorsze ni¿ w przeciêtnym kraju



zwi¹zkowym, niemniej sprzeda¿ drewna jest podstawowym Ÿród³em dochodu gospodarki
leœnej (ok. 90%). Wydajnoœæ miejscowego przemys³u drzewnego znacznie wzros³a w ostat-
nim czasie, szczególnie w wypadku przerobu drewna przemys³owego (tab. 5).

Niesatysfakcjonuj¹ce zarobki w³aœcicieli lasów wszystkich kategorii w³asnoœci maj¹ ró¿-
ne przyczyny ekonomiczne. Najwa¿niejsze z nich to niewielki rozmiar gospodarstw leœnych
i niekorzystne naturalne warunki produkcji. Pewne znaczenie ma równie¿ niedostateczny
rozwój infrastruktury i koniecznoœæ dostosowania lasu do wype³niania spo³ecznych funkcji.
Rz¹d krajowy i rz¹d federalny wspieraj¹ wszelkie przedsiêwziêcia realizowane w lasach po-
zarz¹dowych, zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji w tym zakresie. Mimo takiej sytuacji, docho-
dy ze sprzeda¿y drewna maj¹ najwiêkszy, ponaddziewiêædziesiêcioprocentowy udzia³ w zy-
skach przedsiêbiorstw leœnych. 

Rozwój rynku drzewnego

Du¿a wydajnoœæ miejscowego przemys³u drzewnego powoduje, ¿e niezbêdne jest uzu-
pe³nianie poda¿y drewna importem. Z powodu istniej¹cego w tartacznictwie trendu koncen-
tracji (tab. 6) sytuacja ma³ych i œrednich tartaków staje siê z roku na rok coraz trudniejsza.
W Meklemburgii wci¹¿ dominuj¹ niewielcy odbiorcy drewna, dlatego sprzeda¿ surowca na
cele energetyczne odgrywa podrzêdn¹ rolê. Pañstwowa s³u¿ba leœna wspiera projekty ba-
dawcze zajmuj¹ce siê okreœlaniem mo¿liwoœci wykorzystania drewna w tym zakresie. 
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Sektor
Liczba 

przedsiêbiorstw
Wydajnoœæ 

produkcji (tys. m3)
Liczba 

przedsiêbiorstw
Wydajnoœæ 

produkcji (tys. m3)

1998 1998 2001 2001

Przerób drewna okr¹g³ego

Drewno iglaste 16 300 16 1635

Drewno liœciaste 5 50 8 288

Razem 21 350 24 1923

Wtórny przerób drewna (p³yty drewnopochodne)

MDF 0 0 1 500

OSB 0 0 1 600

Razem 0 0 2 1100

Tabela 5. Rozwój przemys³u drzewnego

Tabela 6. Struktura przemys³u tartacznego (wed³ug wielkoœci przerobu)

Kategoria Liczba tartaków Roczna wydajnoœæ produkcji (tys. m3) Udzia³ w produkcji (%)

Ponad 100 000 m3 4 1740 90

30 000–100 000 m3 1 40 2

10 000–30 000 m3 7 87 5

Mniej ni¿ 10 000 m3 12 56 3

Razem 24 1923 100



Nasiennictwo leœne 

Nasiona drzew leœnych s¹ wa¿nym produktem ubocznym w gospodarce leœnej. Zbiór
nasion zaspokaja potrzeby w³aœcicieli lasów wszystkich kategorii w³asnoœci (tab. 7). Nasio-
na gatunków drzew, które podlegaj¹ ustawie o leœnym materiale rozmno¿eniowym, mog¹
byæ gromadzone i rozprowadzane tylko wtedy, kiedy pochodz¹ z zarejestrowanych obiek-
tów. Krajowa administracja leœna i administracja du¿ych obiektów chronionych w Meklem-
burgii maj¹ prawo kontroli obrotu materia³em nasiennym.
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Tabela 7. Zbiór nasion drzew leœnych

Rok zbioru*
Gatunek drzewa Iloœæ** 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001

Jawor S 5 221 143 145 

Olsza czarna C 346 754 284

Buk zwyczajny S 4 766 17 551

Jesion S 64 184 34 173 166

D¹b czerwony S 127 229 1 049 1 682 2 656

D¹b szypu³kowy S 370 11 373 3 918

D¹b bezszypu³kowy S 514 83 15 218 14 275

Wi¹z pospolity S 23 5 7

Modrzew europejski C 700 209 40 388

Modrzew japoñski C 61

Œwierk C 4 751

Œwierk sitkajski C 410 180

Sosna C 262 838 6 443 11 232 624

Daglezja C 10 2 860 1 295 

* Rok zbioru nasion – od 1 lipca roku bie¿¹cego do 30 czerwca roku nastêpnego.
** S – kg nasion; C – kg szyszek.

Zak³ady us³ug leœnych

Przedsiêbiorstwa leœne, zarówno publiczne, jak i prywatne, zlecaj¹ wiele zadañ z zakre-
su leœnictwa zak³adom us³ug leœnych. Odnosi siê to do ró¿nych dziedzin leœnictwa. 80% po-
zyskanego drewna jest transportowane przez zak³ady us³ug leœnych, a pozyskanie drewna,
szczególnie na etapie trzebie¿y, zak³ady te wykonuj¹ w 100%, wykorzystuj¹c do tego celu
wielooperacyjne maszyny leœne. Rozwój techniczny tego rodzaju przedsiêbiorstw jest
wspierany przez œrodki bud¿etowe landu i UE (tab. 8).

Tendencja do mechanizacji prac leœnych jest widoczna przede wszystkim w œcince
i zrywce drewna. W hodowli lasu d¹¿y siê do zmechanizowania takich czynnoœci, jak sadze-
nie, ciêcia pielêgnacyjne i ochrona lasu. 



3. Las i spo³eczeñstwo 

Krajowa ustawa o lasach z 8 lutego 1993 r. definiuje pojêcie lasu i jego rolê w polityce
i ekonomii kraju zwi¹zkowego. Lasy w istotny sposób kszta³tuj¹ krajobraz Meklemburgii. Te-
reny leœne musz¹ byæ zachowywane i powiêkszane nie tylko ze wzglêdu na funkcjê produk-
cyjn¹, ale przede wszystkim – na funkcje ochronne i rekreacyjne. Miêdzy innymi dlatego la-
sy ochronne wzd³u¿ wybrze¿a Morza Ba³tyckiego (o d³ugoœci 340 km) zajmuj¹ obecnie po-
wierzchniê 4000 ha, a przed zanieczyszczeniami powietrza – ok. 88 ha.

Zagro¿enia i obci¹¿enia lasów

Zapotrzebowanie na grunty roœnie wraz z rozwojem ekonomicznym landu. W pewnym
stopniu tendencja ta dotyka równie¿ lasów (tab. 9). Ca³kowita rekompensata utraconych
wartoœci przyrodniczych w wyniku tej ingerencji jest niemo¿liwa. Leœnicy staraj¹ siê ograni-
czyæ jedynie negatywne zmiany w ekosystemach leœnych.
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1998 1999

Œrodki finansowe z bud¿etu UE 431,7 517,1

Œrodki finansowe z bud¿etu landu 123,4 147,8

Ogólna suma dofinansowanych inwestycji 1 233,6 1 477,6

Tabela 8. Wsparcie finansowe przedsiêbiorstw leœnych (w tys. DM)

Forma u¿ytkowania gruntu 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Drogi 0,23 17,69 5,18 2,17 2,79 20,06

Trasy rowerowe 2,17 0,71 2,09 26,96 1,45 33,38

Autostrady 2,60 5,51 10,13 22,17 40,41

Linie podzia³ów gruntów 4,33 1,13 0,01 5,47

¯wirownie 3,97 3,26 2,73 9,96

Budownictwo 15,23 7,76 9,32 14,91 100,77 147,99

Inne formy 7,61 4,63 6,72 33,57 4,04 56,57

Razem 36,14 40,69 33,44 80,34 131,23 313,84

Tabela 9. Utrata powierzchni leœnej w zwi¹zku ze zmian¹ formy u¿ytkowania gruntów (w ha)

4. Koncepcja leœnictwa zbli¿onego do natury

Model leœnictwa zbli¿onego do natury zawiera w sobie holistyczne spojrzenie na las ja-
ko dynamiczny ekosystem. Model ten jest podstaw¹ koncepcji rozwoju leœnictwa w Me-
klemburgii. Cele i zasady leœnictwa ekologicznego s¹ obligatoryjne dla administracji lasów
krajowych. Szczególn¹ uwagê zwraca siê na:



q zwiêkszenie udzia³u gatunków liœciastych w sk³adzie gatunkowym drzewostanów oraz
udzia³u mieszanych drzewostanów o z³o¿onej strukturze pionowej;

q wykorzystanie odnowienia naturalnego;
q regulacjê pog³owia zwierzyny do poziomu, przy którym szkody przez ni¹ wyrz¹dzane s¹

gospodarczo znoœne;
q zwiêkszenie udzia³u drzewostanów starszych klas wieku i zachowanie drewna martwe-

go w lesie;
q ochronê roœlin i zwierz¹t ¿yj¹cych w ekosystemach leœnych;
q zapewnienie pe³nienia przez las funkcji ochronnych i rekreacyjnych.

W dalszej przysz³oœci planuje siê przebudowê znacznej czêœci drzewostanów w drzewo-
stany mieszane i liœciaste. 

5. Ochrona przyrody w lasach

Ponad po³owa lasów Meklemburgii pe³ni funkcje ochronne. Oko³o 35% lasów po³o¿o-
nych jest na obszarach ochrony krajobrazu. Kolejne 7% lasów to rezerwaty przyrody.
7% jest te¿ objête kategori¹ biotopów specjalnie chronionych. Lasy w parkach narodowych
Meklemburgii zajmuj¹ ok. 31 357 ha, co odpowiada 6% ca³kowitej powierzchni leœnej 
i 11% lasów pañstwowych (tab. 10). Pod tym wzglêdem land nale¿y do przoduj¹cych (œred-
nia dla RFN – 1%).
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Tabela 10. Powierzchnia leœna w parkach narodowych

Park narodowy Powierzchnia (ha) W tym lasy (ha)
Müritz 32 200 23 180
Vorpommersche Boddenlandschaft 80 500 6 054
Jasmund 3 003 2 123
Razem 115 703 31 357

Dodatkowo, w ramach programu badañ lasów naturalnych, planuje siê wyznaczenie
w lasach pañstwowych 2000 ha (ok. 1%) rezerwatów. Na tych obszarach nie wykonuje siê
¿adnych zabiegów gospodarczych, a rozwój ekosystemów leœnych przebiega samorzutnie.
Do koñca roku 2004 istnia³y 32 obszary tego typu o ³¹cznej powierzchni 1200 ha. 

Administracja leœna realizuje program SEBASTRA, którego celem jest zachowanie rzad-
kich gatunków drzew i krzewów leœnych. W lasach rezerwatowych zarejestrowano ponad
40 tys. martwych drzew stoj¹cych. Bardzo wa¿na w tym systemie jest tak¿e ochrona miejsc
gniazdowania ptaków drapie¿nych (580 obszarów). 

6. Struktura w³asnoœci

Lasy landu s¹ zlokalizowane wy³¹cznie w regionie Meklemburgii Zachodniej.
„Lasy pruskie” to lasy (45 710 ha) i tereny rolnicze (17 453 ha), nale¿¹ce w przesz³oœci

do Prus, po³o¿one w regionie Pomorza Zachodniego. Zosta³y one przejête przez land i na-
le¿¹ obecnie do lasów pañstwowych. 



Lasy federalne. Rz¹d federalny, oprócz landu, jest najwiêkszym w³aœcicielem lasu
w MPP. Lasami tymi administruje szeœæ federalnych urzêdów leœnych. Dominuj¹ca czêœæ la-
sów federalnych ma specjalne przeznaczenie, np. militarne. Niezale¿nie od pe³nionych
przez las funkcji, w lasach federalnych nadrzêdn¹ rangê ma zagospodarowanie zbli¿one do
natury i ochrona ekosystemów leœnych.

Lasy niepañstwowe (z wy³¹czeniem prywatnych). Podobnie jak lasy nale¿¹ce do lan-
du, lasy te pe³ni¹ funkcje publiczne, na przyk³ad w wielu lasach gminnych wa¿n¹ rolê od-
grywa funkcja rekreacyjna. Wiele miast posiadaj¹cych lasy ma w³asn¹ s³u¿bê leœn¹ w celu
zapewnienia ich pielêgnacji. Hanzeatyckie miasto Rostok jest jednym z najbogatszych w la-
sy miast w Niemczech i jedyn¹ gmin¹ w landzie maj¹c¹ w³asny urz¹d leœny.

Lasy prywatne. W tej kategorii w³asnoœci przewa¿aj¹ lasy ma³e i bardzo ma³e, o œred-
niej powierzchni ok. 2 ha. Unia w³aœcicieli lasów jest wspierana przez bud¿et landu. Do koñ-
ca 2001 r. nale¿a³y do niej 64 spó³ki i 3288 cz³onków zarz¹dzaj¹cych wspólnie 19 475 ha la-
sów. Oprócz bezp³atnego poradnictwa, krajowa administracja leœna oferuje w³aœcicielom la-
sów kontraktow¹ pomoc techniczn¹. 

Lasy powierzone to lasy przeznaczone do prywatyzacji, upañstwowione w wyniku re-
formy rolnej w dawnej NRD. Dzisiaj s¹ one w³asnoœci¹ Republiki Federalnej Niemiec i suk-
cesywnie s¹ prywatyzowane za poœrednictwem agencji reprywatyzacyjnej BVVG (tab. 11).
Do czasu przekazania w³aœcicielom, lasy te s¹ administrowane i zarz¹dzane przez krajow¹
administracjê leœn¹, przy czym dzia³alnoœæ ta obecnie nie jest dofinansowywana z bud¿etu
federalnego.
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Rys. 4. Powierzchnia lasów wed³ug kategorii w³asnoœci

Tabela 11. Zmiany w powierzchni lasów prywatnych

Rok 1998 1999 2000 2001

Pow. leœna (ha) 77 941 93 145 95 966 98 138



7. Udostêpnienie lasów 

Rekreacja, edukacja przyrodnicza i turystyka w lasach

Oko³o 24 tys. ha lasów Meklemburgii ma pierwszorzêdne znaczenie ze wzglêdu na pe³-
nione funkcje rekreacyjne. Przez lasy przebiega 885 km szlaków pieszych i 760 km œcie¿ek
rowerowych. Zgodnie z krajow¹ ustaw¹ o lasach, jazda konna i poruszanie siê pojazdami
silnikowymi po lesie jest dozwolone jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Do koñ-
ca 2001 roku w lasach wyznaczono 4732 km tras do jazdy konnej i dróg samochodowych.
Du¿e znaczenie ma rozwój wspó³pracy przygranicznej z Polsk¹ w zakresie turystyki i leœnic-
twa (Program interregionalny IIIA). 

Edukacja leœna i „zielone szko³y” 

Wiele uwagi poœwiêca siê tak¿e rozwojowi wspó³pracy ze szko³ami. Szczególnie inten-
sywn¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie prowadz¹ „zielone szko³y”. Ponad 16 500 dzieci i m³o-
dzie¿y podczas pobytów w tych placówkach pozna³o bli¿ej las i leœnictwo. 

8. Krajowe prawo leœne

Prawo leœne Meklemburgii sformu³owane jest na podstawie prawa federalnego w tym
zakresie, ale uwzglêdnia lokalne warunki gospodarowania. Kieruje siê zasad¹ trwa³ej i zrów-
nowa¿onej gospodarki leœnej i zawiera zasady gospodarki leœnej zbli¿onej do natury, in-
strukcje u¿ytkowania lasu, pielêgnacji drzewostanów, zarówno dla poszczególnych gatun-
ków drzew, jak i np. dla parków narodowych, instrukcje urz¹dzania lasu i przepisy dotycz¹-
ce wdra¿ania ustawy o leœnym materiale rozmno¿eniowym. Wiele z tych dzia³añ wymaga
wsparcia ze strony pañstwa. W tab. 12 przedstawiono dane dotycz¹ce dofinansowania go-
spodarki leœnej w MPP.

258

Niemcy • Meklemburgia-Pomorze P. Herbert Rolf Schäfer

Rodzaj przedsiêwziêcia
Wysokoœæ subwencji (tys. euro)

1997 1998 1999 2000 2001

Hodowla lasu 4 444 3 645 2 576 3 374 1 848

Budowa dróg 258 0 0 0 0

Wsparcie stowarzyszeñ w³aœcicieli lasów 271 245 215 216 32

Premie zalesieniowe 483 619 732 855 879

Usuwanie szkód w lasach 0 27 0 0 0

Razem 5 456 4 536 3 523 4 445 2 759

Tabela 12. Dofinansowanie gospodarki leœnej



9. Administracja leœna

Ministerstwo ¯ywnoœci, Rolnictwa, Leœnictwa i Rybo³ówstwa w Schwerin jest jednostk¹
nadzoruj¹c¹ administracjê leœn¹, a nadrzêdn¹ jednostk¹ samej administracji leœnej jest
Krajowy Urz¹d Leœnictwa i Obszarów Chronionych Meklemburgii w Malchin. Kieruje on (od
1 lipca 2001 r.) 33 urzêdami regionalnymi i 235 nadleœnictwami. W tab. 13 przedstawiono
dane dotycz¹ce zatrudnienia w leœnictwie krajowym.
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Stanowisko 1997 1998 1999 2000 2001

Starsza s³u¿ba leœna 120 124 131 131 123

Wy¿sza s³u¿ba leœna 585 570 561 551 507

Œrednia s³u¿ba cywilna 172 171 174 174 149

Ni¿sza s³u¿ba leœna 3 3 4 4 4

Kandydaci do starszej s³u¿by leœnej 12 11 11 11 11

Kandydaci do wy¿szej s³u¿by leœnej 18 18 18 18 18

Kwalifikowani robotnicy leœni (lasy landu) 925 925 925 925 925

Kwalifikowani robotnicy leœni (lasy powierzone) 485 462 419 355 303

Razem liczba robotników leœnych 1 410 1 387 1 344 1 280 1 228

Inni zatrudnieni (niepe³ny etat) 14 14 9 9 8

Sta¿yœci 60 60 60 60 60

Razem 2 394 2 358 2 312 2 238 2 108

Tabela 13. Zmiany zatrudnienia w krajowej administracji leœnej 

Subwencjonowanie leœnictwa 

W ostatnich kilku latach przedsiêbiorstwa leœne i regionalne urzêdy leœne by³y zmuszo-
ne ograniczyæ swoje wymagania dotycz¹ce dofinansowania dzia³alnoœci, chocia¿ dochody
z tytu³u reprywatyzacji lasów powierzonych znacznie siê zmniejszy³y. W wyniku tych zmian
wielkoœæ subwencji w latach 1997–1999 zmniejszy³a siê, podobnie jak powierzchnia lasów
powierzonych, które wymaga³y zarz¹dzania. Ten trend nie mo¿e byæ jednak kontynuowany
z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku drzewnym, postêpuj¹cej prywatyzacji lasów po-
wierzonych oraz z³ej sytuacji na rynku pracy po roku 2000. 

10. Leœnictwo na terenach wiejskich

Nadzór leœny

Zadaniem administracji leœnej jest zachowanie lasów i zapewnienie pe³nienia przez nie
ró¿nych funkcji, niezale¿nie od formy w³asnoœci. W tym celu sformu³owano wiele przepisów
porz¹dkuj¹cych zasady zachowania, ochrony, zarz¹dzania i odnawiania lasów we wspó³-
pracy z innymi dziedzinami gospodarki. 



W latach 1998–2000 planowaniem urz¹dzeniowym by³o objête 10 600 ha lasów. Zosta-
³y wówczas zweryfikowane i zaktualizowane na 10 lat istniej¹ce plany urz¹dzenia, ponow-
nie wykonano te¿ inwentaryzacjê lasu. W roku 2000 rozpoczêto program urz¹dzania lasów
landowych na lata 2000–2009 (z wyj¹tkiem rezerwatów przyrody), a ukoñczono go w roku
2001. Gospodarowanie w lasach nale¿¹cych do landu jest wiêc u³atwione w porównaniu
z gospodark¹ leœn¹ w lasach innych kategorii w³asnoœci. Podstaw¹ planowania s¹ zasady
leœnictwa bliskiego naturze, zawieraj¹ce m.in. ustalenia dotycz¹ce ochrony przyrody.

Doradztwo i pomoc techniczna dla w³aœcicieli lasów 
niepañstwowych

W Meklemburgii regionalne urzêdy leœne, oprócz swoich podstawowych zadañ, zajmu-
j¹ siê tak¿e pomoc¹ skierowan¹ do w³aœcicieli lasów niepañstwowych. W ich gestii le¿y rów-
nie¿ promowanie stowarzyszeñ w³aœcicieli lasów. Celem tej dzia³alnoœci jest stworzenie wa-
runków do ekonomicznie op³acalnej gospodarki leœnej, czemu przeszkadzaj¹ m.in.: ma³a
powierzchnia lasów prywatnych i przeciêtnie niekorzystny kszta³t wydzieleñ oraz s³aba do-
stêpnoœæ terenów leœnych. 

Przedsiêbiorstwa rolne i leœne, w³aœciciele lasów prywatnych i stowarzyszenia w³aœcicie-
li mog¹ byæ dofinansowani z bud¿etu landu na podstawie „Zasad promocji leœnictwa w Me-
klemburgii-Pomorzu Przednim” z 12 grudnia 2000 r. W latach 1991–2001 dofinansowanie
promocji leœnictwa w Meklemburgii wynios³o 33 502 tysi¹ce euro.

Struktura niewielkich lasów prywatnych utrudnia ich w³aœciwe zagospodarowanie. Orga-
nizowanie siê w³aœcicieli w stowarzyszenia umo¿liwia efektywn¹ gospodarkê leœn¹ i sku-
teczny marketing. 

11. Gospodarka leœna

Prezentowane w tab. 14 dane dotycz¹ zabiegów hodowlanych wykonywanych w latach
1997 i 2000 w lasach nale¿¹cych do landu, lasach powierzonych, lasach federalnych i la-
sach nadzorowanych przez krajow¹ administracjê leœn¹. Dane te nie uwzglêdniaj¹ lasów
wszystkich kategorii w³asnoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e rozmiar wykonanych zabiegów ho-
dowlanych w analizowanym okresie znacznie siê zmniejszy³.

Rynek drzewny

Administracja leœna ma obecnie najwiêkszy udzia³ w krajowym rynku drzewnym. Wyniki
prezentowane w tab. 15 dotycz¹ sprzeda¿y drewna w tym sektorze, ale mog¹ s³u¿yæ jako
wskaŸnik sytuacji na ca³ym rynku drzewnym w Meklemburgii.

Us³ugi leœne 

Zakres prac leœnych wykonywanych przez jednostki lasów pañstwowych sukcesywnie
siê zmniejsza (do roku 2009 o 25%) jako wynik redukcji zatrudnienia. Jednoczeœnie opty-
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malizowane jest wykorzystanie maszyn do prac leœnych. Niezale¿nie od zadañ w³asnych
i zadañ zwi¹zanych z nadzorem, sprzêt ten jest wykorzystywany tak¿e na potrzeby innych
w³aœcicieli lasów. Jest to uzale¿nione od zapotrzebowania, dlatego niekiedy maszyny pra-
cuj¹ w ustalonej kolejnoœci w lasach nale¿¹cych do kilku nadleœnictw.

Aktywacja niewielkich gospodarstw leœnych jest niezmiernie istotna z punktu widzenia
wzrostu zatrudnienia i produkcji drewna, zajmuje zatem wa¿ne miejsce w polityce leœnej.
Pomoc w wykonywaniu prac leœnych w lasach prywatnej w³asnoœci le¿y w interesie publicz-
nym, poniewa¿ przyczynia siê do poprawy warunków ¿ycia na terenach wiejskich. 
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Tabela 14. Zadania hodowlane (ha)

1997 2000

Odnowienia i zalesienia, w tym: 2725 2128

– zalesienia 844 680

– odnowienia 981 711

– podsadzenia 581 419

– poprawki 66 55

– wprowadzanie domieszek 253 263

Wprowadzanie podszytów 412 141

Czyszczenia 2432 1755

Trzebie¿e, w tym: 7696 5368

– trzebie¿e wczesne 3136 2354

– trzebie¿e póŸne 4560 3014

Podkrzesywanie 2214 1811

Gatunkek/grupy gatunków 1997 2001

D¹b 41 47

Buk 178 200

Inne liœciaste „twarde” 38 26

Inne liœciaste „miêkkie” 32 46

Liœciaste razem 289 319

Sosna 467 355

Modrzew 50 32

Œwierk 194 105

Pozosta³e iglaste 19 9

Iglaste razem 730 501

Razem 1019 820

Tabela 15. Sprzeda¿ drewna w lasach pañstwowych (lasy landu i lasy powierzone – tys. m3)



12. Szkolenia zawodowe w leœnictwie

Wiêkszoœæ programów szkoleniowych dostêpnych dla pracowników krajowej administra-
cji leœnej, w³aœcicieli lasów i innych zainteresowanych osób to kursy bezp³atne. Szkolenie
obejmuje 14 przedmiotów, m.in. hodowlê i ochronê lasu, marketing drzewny, technologie leœ-
ne. Krajowa administracja leœna ma do dyspozycji nastêpuj¹ce programy szkoleniowe: 

– szkolenie zawodowe dla starszej s³u¿by leœnej. Co roku absolwenci studiów leœ-
nych trafiaj¹ do pracy w s³u¿bie cywilnej i mog¹ odbyæ dwuletnie szkolenie do objêcia sta-
nowiska w starszej s³u¿bie leœnej Meklemburgii (tab. 16). Wy¿sze wykszta³cenie leœne jest
warunkiem przyst¹pienia do tego szkolenia;

– szkolenie zawodowe dla wy¿szej s³u¿by leœnej. Mianowanie na pracownika s³u¿by
cywilnej umo¿liwia tak¿e dalsze kszta³cenie w celu zdobycia uprawnieñ wy¿szej s³u¿by leœ-
nej. Warunkiem wstêpnym jest w tym wypadku ukoñczenie technicznej szko³y leœnej. Szko-
lenie trwa 1 rok;

– kurs zawodowy na wykwalifikowanego robotnika leœnego. W ostatnich 10 latach
œrednio 25 pracowników rocznie odbywa³o szkolenia w tym kierunku. W ostatnich 5 latach
œrednio w roku piêæ takich osób zatrudniano w krajowej administracji leœnej, a ok. czterech
wykwalifikowanych robotników leœnych trafia rocznie do prywatnych przedsiêbiorstw leœ-
nych (tab. 17);

– szkolenie dla specjalistów z zakresu ochrony œrodowiska i konserwatorskiej
ochrony przyrody. W ostatnich trzech latach trwania kursu uprawnienia w tym kierunku
zdoby³o oko³o 20 pracowników krajowej administracji leœnej i administracji obiektów chro-
nionych; 

– zaawansowane szkolenie na specjalistê z leœnictwa. Obecnie kursy te nie s¹ pro-
wadzone w Meklemburgii, poniewa¿ w poprzednich latach tytu³ takiego specjalisty (upraw-
nienia mistrzowskie) otrzyma³o zbyt wielu pracowników; 

– dodatkowe egzaminy uzupe³niaj¹ce dla niewykwalifikowanych pracowników leœ-
nych. Wielu robotników leœnych, którzy nie ukoñczyli szkolenia zawodowego, podejmuje
starania o uzupe³nienie niezbêdnych egzaminów. Administracja leœna równie¿ jest zaintere-
sowana rozwojem kwalifikacji swoich pracowników. 
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1997 1998 1999 2000 2001

Zatrudnieni w administracji krajowej 20 39 22 16 38

Zatrudnieni w innych sektorach – – – 1 3

Rodzaj szkolenia 1997 1998 1999 2000 2001

Kandydaci do wy¿szej s³u¿by leœnej – 8 9 4 3

Kandydaci do starszej s³u¿by leœnej 5 6 4 5 6

Tabela 16. Liczba osób koñcz¹cych szkolenia zawodowe daj¹ce uprawnienia starszej oraz wy¿szej
s³u¿by leœnej

Tabela 17. Liczba osób koñcz¹cych kursy zawodowe dla wykwalifikowanych robotników leœnych



13. Badania w leœnictwie

Artyku³ 38 ustawy o lasach mówi, ¿e kraj zwi¹zkowy musi zapewniæ rozwój nauk leœnych,
a jeœli wymaga tego sytuacja, mo¿e zlecaæ wykonywanie leœnych prac badawczych instytu-
cjom zagranicznym. Na tej podstawie w Krajowym Urzêdzie Lasów i Obszarów Chronio-
nych utworzono Departament Urz¹dzania Lasu i Badañ Leœnych. Jego mo¿liwoœci s¹ jed-
nak ograniczone z powodu niedoborów finansowych i niewielkiego zatrudnienia.

Monitoring œrodowiska leœnego

Do ci¹g³ej obserwacji zmian zachodz¹cych w ekosystemach leœnych Meklemburgii de-
partament utrzymuje sieæ monitoringu leœnego, w ramach którego mierzone s¹ ró¿ne para-
metry œrodowiska. Dane te s¹ zbierane na poziomie landu, s¹ te¿ czêœci¹ wiêkszego sys-
temu, obejmuj¹cego ca³e pañstwo i Uniê Europejsk¹. Sieæ monitoringu w Meklemburgii
obejmuje 340 punktów pomiarowych, rozmieszczonych w sieci 4x4 km do oceny koron
drzew (poziom I), dodatkowo 57 punktów kontroli warunków œrodowiskowych, 80 punktów
pomiarowych w siatce 8x8 km w celu gromadzenia danych dotycz¹cych zmian warunków
glebowych, a tak¿e dwa punkty do d³ugoletnich pomiarów monitoringowych (poziom II).

System kontroli zagro¿enia obszarów leœnych

Rejestracja i ocena szkód wywo³anych w lasach czynnikami biotycznymi i abiotycznymi
odbywa siê w formie tzw. ksi¹¿ki ochrony lasu. Dokument taki maj¹ wszystkie jednostki ad-
ministracji leœnej, zarówno w odniesieniu do lasów pañstwowych, jak i niepañstwowych. Ko-
ordynacja i ocena zbieranych danych to zadanie Urzêdu Lasów i Obszarów Chronionych
(biuro ochrony lasu w Departamencie Badañ). Biuro ochrony lasu zajmuje siê tak¿e instru-
owaniem administracji leœnej w zakresie oceny zagro¿enia i prowadzenia zabiegów ochron-
nych. Administracja leœna jest ponadto co miesi¹c informowana o zagro¿eniu lasów, a in-
formacje te s¹ publikowane w specjalnej broszurze. 

Badania dotycz¹ce lasów naturalnych, z zakresu hodowli lasu 
i genetyki, badania krajobrazu, produkcyjnoœci lasu 
oraz gospodarka ³owiecka 

Badania, zabiegi, oceny i monitoring w wymienionych dziedzinach s¹ wykonywane
przede wszystkim przez praktykê leœn¹, a to z powodu ograniczeñ sprzêtowych i nieliczne-
go personelu badawczego. Z drugiej strony, w dziedzinie badañ lasów naturalnych nastê-
puje rozwój nauk leœnych dziêki za³o¿onym w tym celu rezerwatom przyrody, w których re-
alizowane s¹ badania entomologiczne, florystyczne i inwentaryzacja drzew martwych (sto-
j¹cych i le¿¹cych). 

T³um. Wojciech Gil

263

Niemcy • Meklemburgia-Pomorze P. Herbert Rolf Schäfer



264

Niemcy • Nadrenia-Palatynat Michael Bücking i Axel Roeder

Nadrenia-Palatynat Michael Bücking i Axel Roeder

CJA

Rheinland-Pfalz, 
powierzchnia 19,8 tys. km2, 
ludnoœæ 4 mln mieszkañców, 
stolica Moguncja.

1. Powierzchnia lasów, sk³ad gatunkowy i lesistoœæ

Powierzchnia lasów w Nadrenii-Palatynacie wynosi 835 558 ha. Lasy stanowi¹ zatem
42% powierzchni ca³ego landu. Dominuj¹ gatunki liœciaste, których udzia³ bêdzie wzrasta³
zgodnie ze strategi¹ hodowli zbli¿onej do natury. Strategia ta zak³ada wzbogacenie jedno-
gatunkowych drzewostanów gatunkami liœciastymi. 79% powierzchni leœnej porastaj¹ drze-
wostany mieszane w ró¿nych klasach wieku (rys. 1).

Dr Michael Bücking kieruje Zak³adem U¿ytkowania Lasu w Instytucie Badawczym Leœnictwa i Eko-
logii Leœnej w Nadrenii-Palatynacie; prof. dr Axel Roeder jest dyrektorem tego instytutu.

Rys. 1. Udzia³ drzewostanów litych i mieszanych 



Obecnie lasy charakteryzuje wzrost ró¿norodnoœci gatunkowej drzew. Spoœród 40 ga-
tunków wiêksze znaczenie maj¹ te, które zosta³y przedstawione na rys. 2.

Œwierk pospolity (ok. 24%) i buk (22%) to gatunki rejonów górskich. Sosna zwyczajna
(11%) i d¹b bezszypu³kowy (18%) dominuj¹ w po³udniowych czêœciach landu. Celem ho-
dowli zbli¿onej do natury jest zwiêkszenie udzia³u starszych drzewostanów, które s¹ wartoœ-
ciowe ze wzglêdów gospodarczych i ekologicznych. Ukierunkowana hodowla przynios³a ju¿
efekty – jest nim wiêkszy udzia³ drzew w starszych klasach wieku (rys. 3).

265

Niemcy • Nadrenia-Palatynat Michael Bücking i Axel Roeder

Rys. 2. Sk³ad gatunkowy drzew w ca³kowitej powierzchni leœnej – wzrasta liczba gatunków liœciastych
(ALH – inne gatunki liœciaste docelowe, ALN – inne gatunki pionierskie) 

Rys. 3. Udzia³ drzewostanów w ró¿nych klasach wieku 



2. Mi¹¿szoœæ drzewostanów i przyrost mi¹¿szoœci

Œredni¹ mi¹¿szoœæ drzewostanów w lasach gospodarczych szacuje siê obecnie na oko-
³o 293 m3/ha dla wszystkich gatunków drzew i lasów, niezale¿nie od formy w³asnoœci. Za-
pas drzewostanów Nadrenii-Palatynatu wynosi oko³o 240 mln m3. Mimo powa¿nych kata-
strof, takich jak potê¿ne huragany z 1990 roku, zaobserwowano w ostatnich 15 latach
wzrost mi¹¿szoœci w przeliczeniu na hektar o 22%. Zamierzeniem administracji leœnej jest
sta³e zwiêkszanie zapasu przez promowanie drzewostanów mieszanych.
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Rys. 4a. Mi¹¿szoœæ drzewostanu (w m3) dla dêbu, buka i innych liœciastych d³ugowiecznych w ró¿-
nych klasach wieku w ca³kowitej powierzchni leœnej
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Rys. 4b. Mi¹¿szoœæ drzewostanu (w m3) dla innych liœciastych krótkowiecznych, œwierka, jod³y i sos-
ny w ró¿nych klasach wieku w ca³kowitej powierzchni leœnej



Dopuszczalne ciêcia, okreœlone w procentach bie¿¹cego przyrostu, w skali kraju wyno-
sz¹ w ostatnich latach od 65% do 70%. W rzeczywistoœci, w lasach pañstwowych i komu-
nalnych, w stosunku do przeciêtnego przyrostu, wynosz¹cego 6,7 m3/ha/rok, wycina siê od
70% do 75%. Jest to niewiele wiêcej ponad wyznaczony procent dopuszczalnych ciêæ.
W lasach prywatnych brak danych odnoœnie do ciêæ. 

3. Pozyskiwanie i g³ówne kierunki przerobu drewna

W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. roczna iloœæ drewna dostêpnego na rynku by³a zró¿-
nicowana, g³ównie z powodu katastrof, i wynosi³a w 1991 r. 4,46 mln m3, a w 1997 r. 
2,3 mln m3. Dane te odnosz¹ siê do drewna pochodz¹cego z lasów pañstwowych, komu-
nalnych oraz lasów prywatnych drobnej w³asnoœci. Drewno gatunków iglastych stanowi³o
70% ca³ego zapasu drewna rynkowego w 2003 r. (rys. 5).

Taka sytuacja by³a wynikiem pozyskiwania drewna w drzewostanach œrednich klas wie-
ku o du¿ym przyroœcie drewna, które dominuj¹ w lasach Nadrenii-Palatynatu. Poda¿ drew-
na miêkkiego dotyczy g³ównie drewna o ma³ych i œrednich rozmiarach. Z danych dotycz¹-
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Rys. 4c. Mi¹¿szoœæ drzewostanu (w m3) dla daglezji i modrzewia w ró¿nych klasach wieku w ca³ko-
witej powierzchni leœnej



cych sprzeda¿y w latach 1996–1999 wynika, ¿e œredniorocznie oko³o 2,4 mln m3 litego
drewna odbiera³ przemys³ tartaczny (rys. 6, tab. 1).

Przemys³ drzewny, gdzie dokonuje siê przerobu drewna w iloœci powy¿ej 1 mln m3, na-
le¿y do najwa¿niejszych klientów pañstwowych przedsiêbiorstw leœnych. Skupuje od nich
oko³o 42% drewna. Pozosta³e przedsiêbiorstwa tartaczne reprezentowane s¹ przez liczne
ma³e firmy. Handel drewnem prowadzony przez profesjonalne spó³ki ma udzia³ na poziomie
ponad 20% w pañstwowym sektorze leœnym. Grupa ta sprzedaje obecnie 50% drewna na
u¿ytek przemys³owy. Brak przedsiêbiorstw produkuj¹cych okleinê i fornir sprawia, ¿e niewie-
le jest obecnie firm papierniczych i celulozowych na terenie landu. 
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Rys. 5. Poda¿ drewna (drewno lite w m3) w 2003 r.

Rys. 6. Wykorzystanie drewna



4. Formy ochrony przyrody w lasach

Ochrona krajobrazowa i gatunkowa oraz polityka leœna w jednakowym stopniu koncentru-
j¹ siê na ró¿norodnoœci biologicznej, która jest prawnie chroniona, objêta odpowiednimi regu-
lacjami i wskazaniami. Procedury dotycz¹ce planowania i zarz¹dzania musz¹ uwzglêdniaæ
ochronê przyrody, krajobrazu i ochronê gatunkow¹. Rzadkie i zagro¿one ekosystemy leœne s¹
chronione w ramach prawa ochrony przyrody. Specyficzne tereny leœne, takie jak bagna, w¹-
wozy i torfowiska s¹ objête ochron¹ prawn¹. Udzia³ lasów w obszarach chronionych jest zna-
cz¹cy, a w rezerwacie biosfery w Pfälzerwald lasy s¹ dominuj¹cym ekosystemem (tab. 2).

Obszary leœne, które wchodz¹ w sk³ad ekosystemów leœnych, s¹ objête ochron¹ jako
naturalne rezerwaty leœne i podlegaj¹ pañstwowemu prawu leœnemu. Obszary te s¹ wy³¹-
czone prawie zupe³nie z dzia³alnoœci cz³owieka i poddane jedynie procesom naturalnym
(„dziewicze lasy jutra”). Oprócz wymienionych obszarów istniej¹ tak¿e obszary leœne, które
s¹ chronione bez specjalnych przepisów prawnych. Jest to odpowiedŸ na planowan¹ wie-
lofunkcyjnoœæ lasów, realizowan¹ przez odpowiednie zarz¹dzanie. W Nadrenii-Palatynacie
ochrona lasów obejmuje:
q ochronê gleby,
q ochronê wody,
q ochronê klimatu,
q zapobieganie ha³asowi,
q ochronê przed imisjami przemys³owymi,
q ochronê przed wyrêbem,
q ochronê dróg.

Priorytety s¹ zró¿nicowane regionalnie i lokalnie. Ochrona klimatu leœnego ma du¿e zna-
czenie w regionach uprawy winoroœli i owoców, poniewa¿ las zapobiega czêsto nap³ywowi
zimnego powietrza w doliny. Najwa¿niejsza jest jednak ochrona wody i gleb leœnych. Prawo
wymaga, aby sporz¹dzane plany leœne œciœle uwzglêdnia³y i opisywa³y funkcje ochronne
(rys. 7).
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Tabela 2. Obszary chronione o specjalnym statusie

Status ochronny Obszar (ha) Udzia³ w powierzchni
landu (%) Obszar leœny (ha) Udzia³ obszarów

chronionych (%)

Rezerwat przyrody 26 141 1 6 578 26

Park krajobrazowy 477 232 24 142 123 30

Parki natury 458 900 23 131 060 29

Rezerwaty biosfery 179 800 9 134 000 75

Tabela 1. Wykorzystanie drewna w wybranych ga³êziach przemys³u (mln m3)

Przemys³ tartaczny 1,6

Wyroby z drewna i przemys³ celulozowy 0,6

Drewno opa³owe i przemys³ energetyczny 0,2



5. Struktura w³asnoœci

Wiêkszoœæ lasów w Nadrenii-Palatynacie to lasy komunalne. Ich udzia³ wynosi 47%. In-
ne formy w³asnoœci maj¹ mniejsze znaczenie (rys. 8)
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Rys. 7. Obszary leœne spe³niaj¹ce funkcje ochronne (funkcje wymienionych obszarów nak³adaj¹ siê
na siebie, nie nale¿y ich sumowaæ)

Rys. 8. Struktura w³asnoœci lasów Nadrenii-Palatynatu



Lasy prywatne i komunalne s¹ w³asnoœci¹ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Bardzo
ma³e przedsiêbiorstwa dominuj¹ we w³asnoœci prywatnej (rys. 9 i 10).
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Rys. 9. Proporcje w³asnoœci leœnej w Nadrenii-Palatynacie

Rys. 10. Liczba prywatnych przedsiêbiorstw leœnych w klasach powierzchni 



6. Ustawodawstwo leœne w Nadrenii Palatynacie

Prawo federalne stanowi przepisy odnoœnie do gospodarki leœnej i instrumentów polityki
leœnej, prawo landu zaœ okreœla specyfikê stosunków pomiêdzy w³aœcicielami, spo³eczeñ-
stwem i lasami. W Nadrenii-Palatynacie obowi¹zuje prawo z 30 listopada 2000 r., na mocy
którego regulowane s¹ wszystkie sprawy zwi¹zane z leœnictwem i jego spo³ecznymi i œrodo-
wiskowymi powi¹zaniami. Podstawowy cel prawa leœnego zapisany zosta³ w paragrafie 1:
(1) Celem prawa jest:

1. Utrzymywanie lasu na zrównowa¿onym poziomie, ochrona i – jeœli zachodzi koniecz-
noœæ – poprawa jego stanu tak, aby móg³ spe³niaæ wiele funkcji, takich jak przynosze-
nie korzyœci gospodarczych (funkcja u¿ytkowa), wk³ad w stan œrodowiska, szczególnie
chodzi tu o kszta³towanie klimatu, równowagê stosunków wodnych, czyste powietrze,
¿yznoœæ gleby, utrzymanie zasobów genetycznych i zachowanie krajobrazu (funkcja
ochronna) oraz funkcje rekreacyjne; idealny jest model gospodarki leœnej na poziomie
zbli¿onym do natury.

2. Wspieranie w³aœcicieli lasów i badañ leœnych, aby osi¹gn¹æ za³o¿enia przedstawione
w punkcie 1.

3. D¹¿enie do kszta³towania interesów spo³ecznych i w³aœcicieli lasów na zrównowa¿o-
nym poziomie.

(2) Wszystkie urzêdy i ich pracownicy s¹ zobowi¹zani do wspierania realizacji celów stawia-
nych przez prawo.
Prawo wymaga, aby w³aœciciele traktowali lasy zgodnie z ustalonymi zasadami i plana-

mi. Przyk³adem takich wymagañ jest zakaz wykonywania zrêbu wiêkszego ni¿ 0,5 ha czy
dobór gatunków do nasadzeñ i stwarzanie warunków do naturalnej regeneracji.

7. Struktura i zadania administracji leœnej

Nadrzêdnym urzêdem leœnym w Nadrenii-Palatynacie s¹ Lasy Krajowe („Landesfor-
sten”). W trójstopniowej strukturze Lasy Krajowe odpowiadaj¹ za gospodarkê leœn¹, us³ugi
i porady dla w³aœcicieli leœnych, których zakres uzale¿niony jest od typu w³asnoœci. Kompe-
tencje tego urzêdu dotycz¹ w³aœcicieli pañstwowych i prywatnych. Jego strukturê przedsta-
wia rys. 11.

G³ówne zadania Lasów Krajowych to:
q œwiadczenie us³ug i udzielanie porad w³aœcicielom lasów komunalnych i prywatnych;

wspieranie gospodarki w lasach komunalnych, pomoc w uzyskiwaniu œrodków finanso-
wych;

q zarz¹dzanie najwiêkszym pañstwowym przedsiêbiorstwem, jakim s¹ lasy pañstwowe;
q sprawowanie funkcji administracji publicznej i pañstwowego sektora, co oznacza prze-

strzeganie regulacji prawnych i uczestnictwo w planowaniu (np. udzia³ przedstawicieli
w³adz leœnych we wszystkich przedsiêwziêciach dotycz¹cych spraw œrodowiskowych
i leœnych);

q pozosta³e zadania to edukacja leœna i przyrodnicza oraz badania leœne. 
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Na szczycie ³añcucha organizacyjnego w³adz leœnych znajduje siê Ministerstwo Œrodo-
wiska i Leœnictwa (Ministerium für Umwelt und Forsten), które ma siedzibê w Mainz. Wydzia³
Leœnictwa pe³ni nadrzêdn¹ rolê administracyjn¹ w sprawach leœnictwa i ³owiectwa. Udziela-
j¹c porad i pe³ni¹c funkcjê kierownicz¹, wydzia³ ten ma wp³yw na ca³okszta³t spraw dotycz¹-
cych leœnictwa. Na obszar oddzia³ywania ministerstwa maj¹ wp³yw rz¹d i parlament zwi¹z-
kowy, w³adze pañstwowe, przedsiêbiorcy i ró¿ne komitety opiniotwórcze. Jego zadaniem
jest wytyczanie kierunków oraz rozwi¹zañ w leœnictwie i ³owiectwie, które poddawane s¹ na-
stêpnie dyskusjom. Na œrednim stopniu ulokowana jest Centralna Administracja Leœna
(„Zentralstelle der Forstwirtschaft”), która jest czêœci¹ w³adz pañstwowych o nazwie: „Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Süd” z siedzib¹ w Neustadt an der Weinstraße. Ma ona du-
¿e kompetencje w zakresie polityki pañstwowych przedsiêbiorstw leœnych, odpowiada tak-
¿e za d³ugoterminowe plany w gospodarce leœnej oraz plany dotycz¹ce kszta³towania œro-
dowiska. Okrêgowe biura leœne spe³niaj¹ wszystkie wspomniane zadania we wszystkich
formach w³asnoœci leœnej i wprowadzaj¹ je w ¿ycie.

8. Zrzeszenia prywatnych w³aœcicieli lasów

G³ówn¹ cech¹ lasów prywatnych jest bardzo du¿e rozdrobnienie (rys. 9). Wiêkszoœæ
z nich ma powierzchniê mniejsz¹ ni¿ 2 ha. Bardzo ma³o jest lasów o powierzchni wiêkszej
ni¿ 1000 ha. Taka struktura sprawia, ¿e niezwykle wa¿ne jest wsparcie pañstwowe i organi-
zacja w³aœcicieli w ramach regionalnych zwi¹zków („Forstbetriebsgemeinschaft”) opartych
na prawie federalnym, obowi¹zuj¹cym towarzystwa hodowli lasu („Waldbauvereine”). Obie
instytucje maj¹ znacz¹cy wk³ad w gospodarkê leœn¹ w ma³ych i bardzo ma³ych obszarowo
lasach prywatnych. Ponadto anga¿uj¹ siê w zwiêkszanie œwiadomoœci w³aœcicieli lasu i ich
integracjê ze œrodowiskiem leœników. 
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Rys. 11. Struktura organizacyjna Lasów Krajowych („Landesforsten”)



Zrzeszenie w³aœcicieli lasu jest zalegalizowanym zwi¹zkiem, w którego statucie zapisa-
na zosta³a pomoc dla w³aœcicieli lasów prywatnych i komunalnych, a szczególnie promowa-
nie nowych rozwi¹zañ i poszerzanie wiedzy leœnej. Najwa¿niejszym zadaniem jest jednak
reprezentowanie interesów w³aœcicieli lasu na poziomie kraju zwi¹zkowego. Do zrzeszenia
nale¿¹ w³aœciciele lasów komunalnych, prywatnych oraz cz³onkowie korporacji leœnych.
Oprócz zrzeszeñ leœników istniej¹ tak¿e zrzeszenia mieszkañców miast („Gemeinde- und
Städtebund”), które reprezentuj¹ interesy komunalnej w³asnoœci leœnej. Zrzeszaj¹ one oko-
³o 2000 w³aœcicieli lasów. Œrednia powierzchnia tych lasów wynosi 200 ha.

9. Edukacja leœna

Wed³ug § 8 (1) prawa leœnego, gospodarka leœna musi byæ w³aœciwie realizowana.
Oznacza to, ¿e nabywanie specjalistycznej wiedzy leœnej odbywa siê przez szkolenia, prak-
tykê i podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych.

Edukacja na poziomie wy¿szej szko³y zawodowej i akademickim podlega regulacjom
obowi¹zuj¹cym w szkolnictwie i sposobach egzaminowania. Wykszta³cenie zawodowe
zdobywa siê po ukoñczeniu 8 semestrów w Wy¿szej Szkole Zawodowej („Fachhochschu-
le”). Nastêpnie uczniowie zobowi¹zani s¹ do odbycia rocznej praktyki i zdania egzaminu
koñcowego.

Wykszta³cenie na poziomie akademickim uzyskuje siê na wydziale leœnym uniwersytetu
po ukoñczeniu 8 semestrów. Aby pracowaæ w pañstwowej s³u¿bie leœnej, konieczne s¹ 2 la-
ta praktyki zakoñczone egzaminem.

Nauczanie i szkolenia wykwalifikowanej kadry leœnej („Forstwirt”) prowadzone s¹ w du-
alnym systemie kszta³cenia – nauka w szkole zawodowej i sta¿ w przedsiêbiorstwach leœ-
nych oraz uczestniczenie w kursach szkoleniowych Pañstwowego Centrum Edukacji Leœnej
w Hachenburgu. Podnoszenie kwalifikacji jest spraw¹ zasadnicz¹ w polityce leœnej. 

10. Badania w leœnictwie

Badania leœne maj¹ wk³ad w rozwi¹zywaniu wielu obecnych i przysz³ych problemów
w leœnictwie. Profesjonalne szkolenia dla kadry leœnej u³atwiaj¹ zrozumienie komplekso-
woœci powi¹zañ w ekosystemie leœnym. Dlatego wspieranie badañ leœnych jest jednym
z g³ównych celów pañstwowego prawa leœnego, jak zapisano w § 1. W § 25 (4) zapisa-
no, ¿e obowi¹zkiem lasów pañstwowych jest wspieranie badañ leœnych. Oœrodkiem po-
wo³anym do prowadzenia badañ jest Instytut Badawczy Ekologii Leœnej i Leœnictwa
w Trippstadt. Obecnie piêæ zak³adów tego instytutu zajmuje siê nastêpuj¹cymi zagadnie-
niami:
q koncepcj¹ hodowli lasu zbli¿onego do natury, skutkami erozji gleby, prewencyjn¹ rol¹ la-

sów przed powodzi¹;
q œrodowiskowymi i gospodarczymi oddzia³ywaniami na bioró¿norodnoœæ genetyczn¹,

zachowaniem i odnow¹ zasobów genetycznych;
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q wp³ywem zanieczyszczeñ powietrza na ekosystemy leœne, badaniem obiegu sk³adników
pokarmowych, ochron¹ przed szkodnikami;

q optymalizacj¹ kosztów operacji leœnych, innowacyjnoœci¹ i marketingiem produktów leœ-
nych;

q monitoringiem w rezerwatach leœnych, leœnych parkach krajobrazowych, ekologi¹ roœlin
i zwierz¹t.
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1. Powierzchnia lasów, lesistoœæ, sk³ad gatunkowy

Wed³ug pañstwowej inwentaryzacji (LWI), lasy w Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii (NRW) zaj-
muj¹ oko³o 915 800 ha, co stanowi prawie 27% obszaru ca³ego kraju.

277

Niemcy • Nadrenia-Pó³nocna-Westfalia Lutz Falkenried

Nadrenia Pó³nocna-Westfalia Lutz Falkenried

Nordrhein-Westfalen, 
powierzchnia 34,1 tys. km2, 
ludnoœæ 18 mln mieszkañców, 
stolica Düsseldorf.

Obszar zalesiony 878 400

Tereny niezalesione 5 300

Zadrzewienia 883 700

Tereny bez zadrzewieñ 32 100

Obszar leœny 915 800

Tabela 1. Obszar leœny w Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii (stan na 15.12.1999 r.) – w ha

Dane te wskazuj¹, ¿e w gêsto zaludnionej Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii na jednego
mieszkañca przypada niewiele wiêcej ni¿ 500 m2 terenów leœnych (œrednia dla Niemiec wy-
nosi 1300 m2). Najmniejsza lesistoœæ charakteryzuje tereny dolnego Renu i okrêgu Neuss,
gdzie lasy zajmuj¹ mniej ni¿ 7%. Najwiêksz¹ lesistoœæ ma okrêg Siegen-Wittgenstein, w któ-
rym oko³o 65% powierzchni zajmuj¹ lasy.

W ca³kowitej powierzchni leœnej NRW gatunki liœciaste stanowi¹ 52,7%, a iglaste 47,3%
(w skali kraju udzia³ tych gatunków wynosi odpowiednio 34% i 66%). Obserwowane jest
zmniejszanie siê udzia³u œwierka, podczas gdy udzia³ gatunków liœciastych docelowych
(ALH, np. jesion, klon) i pionierskich (ALN, np. brzoza, wierzba) wci¹¿ roœnie.

W ostatnim okresie niektóre powierzchnie z udzia³em œwierka zosta³y przekszta³cone
w lasy liœciaste. Odnowienia i zalesienia gruntów porolnych wykonywane s¹ obecnie g³ów-
nie gatunkami liœciastymi. Celem w³adz landu jest zwiêkszenie lesistoœci do 30% i równo-
czeœnie udzia³u gatunków liœciastych do 55%. 



2. Klasy wieku drzewostanów

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ powojennych wylesieñ w Niemczech by³ brak opa³u i reparacje
na rzecz aliantów, co doprowadzi³o do wyrêbu du¿ych powierzchni, które nastêpnie inten-
sywnie zalesiano. Sytuacja ta wp³ynê³a na strukturê wiekow¹ drzewostanów – du¿y udzia³
drzewostanów w wieku od 20 do 60 lat. Najlepiej widaæ to na przyk³adzie œwierka, który
w tamtych latach by³ gatunkiem najczêœciej stosowanym w zalesieniach (rys. 2d).

Struktura wiekowa lasu ma du¿y wp³yw na ró¿norodnoœæ biologiczn¹, u¿ytkowanie su-
rowca drzewnego oraz na jakoœæ i stabilnoœæ drzewostanu.

Konsekwencj¹ powojennych wylesieñ jest ma³a liczba powierzchni z udzia³em starych drze-
wostanów iglastych. Wiêkszy udzia³ drzew liœciastych w najm³odszej klasie wieku wskazuje no-
wy trend w zalesieniach, gdzie priorytetem jest zwiêkszenie udzia³u gatunków liœciastych.
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Rys. 1. Sk³ad gatunkowy drzewostanów

Rys. 2a. Udzia³ dêbu w lasach NRW wed³ug struktury wiekowej
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Rys. 2b. Udzia³ buka, ALH – gatunków liœciastych docelowych oraz ALN – gatunków liœciastych pio-
nierskich w lasach NRW wed³ug struktury wiekowej
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Rys. 2c. Udzia³ topoli, sosny i modrzewia w lasach NRW wed³ug struktury wiekowej



3. Struktura w³asnoœciowa w lasach i przedsiêbiorstwa leœne

Lasy w NRW maj¹ wielu w³aœcicieli, przy czym 64% nale¿y do w³aœcicieli prywatnych. Tak
du¿y udzia³ lasów prywatnych jest wyj¹tkiem w Republice Federalnej Niemiec (rys. 3).

Lasy prywatne zajmuj¹ obszar 592 tys. ha i znajduj¹ siê w rêkach ponad 150 tys. w³aœ-
cicieli. Gospodarstwa leœne odgrywaj¹ specjaln¹ rolê, uzupe³niaj¹c przychody z rolnictwa
i oferuj¹c mo¿liwoœci up³ynniania rezerw inwestycyjnych przez pozyskiwanie drewna („bank
oszczêdnoœciowy” to jedna z funkcji lasu). Szacuje siê, ¿e 18 400 przedsiêbiorstw rolni-
czych ma udzia³ we w³asnoœci leœnej; na jedno przedsiêbiorstwo przypada œrednio 8,6 ha
lasu (tab. 2).

Obszary leœne nale¿¹ce do korporacji obejmuj¹ 178 tys. ha. Lasy te nale¿¹ do powia-
tów, koœcio³ów, fundacji i instytucji. Lasy pañstwowe zajmuj¹ 114,7 tys. ha powierzchni.
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Rys. 2d. Udzia³ œwierka i daglezji w lasach NRW wed³ug struktury wiekowej



S¹ te¿ lasy nale¿¹ce do fundacji podlegaj¹cych Ministerstwu Finansów (w gestii funda-
cji i BLB pozostaje 4150 ha; dodatkowe 1469 ha terenów nieu¿ytkowanych rolniczo i tere-
nów leœnych BLB przeznacza na sprzeda¿). 
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Rys. 3. Formy w³asnoœci w lasach NRW w 1999 r. (wielkoobszarowe lasy prywatne – w³asnoœæ wiêk-
sza ni¿ 500 ha, lasy prywatne œredniej wielkoœci – w³asnoœæ pomiêdzy 50 a 500 ha, lasy prywatne
o ma³ym obszarze – w³asnoœæ pomiêdzy 5 a 50 ha, bardzo ma³e lasy prywatne – w³asnoœæ mniejsza
ni¿ 5 ha)

Rozmiar powierzchni leœnej (ha) Liczba przedsiêbiorstw Obszar leœny (ha)

10–50 1 666 32 824

51–200 555 56 083

201 i wiêcej 367 444 600

Ogó³em 2 588 533 507

Tabela 2. Przedsiêbiorstwa, w których leœnictwo jest g³ówn¹ ga³êzi¹ gospodarcz¹* (2001 r.)

* Przedsiêbiorstwa prywatne i korporacyjne z udzia³em powierzchni leœnej wiêkszym ni¿ 10 ha i obszarem rolniczym mniejszym
ni¿ 10 ha (porównanie z wczeœniejszym okresem nie jest mo¿liwe, poniewa¿ gospodarstwa te przed 1999 r. by³y uwzglêdniane ju¿
od wielkoœci 1 ha).

4. Ca³kowita mi¹¿szoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów

Zapas drewna we wszystkich lasach NRW wynosi 194 435 000 m3, okreœlany jest trady-
cyjnie w m3 drewna œciêtego bez kory1.

1 Wed³ug danych z Pañstwowej Inwentaryzacji Leœnej z 1999 r.



Œrednia zasobnoœæ drzewostanów wynosi 221 m3/ha. W porównaniu ze œredni¹ krajow¹
z 1986 r., wykazan¹ przez Pañstwow¹ Inwentaryzacjê Leœn¹, ca³kowity wzrost zapasu
w ci¹gu 11 lat wyniós³ œrednio 26 m3/ha, co mimo u¿ytkowania drewna daje wzrost w skali
roku o oko³o 2,4 m3/ha. Mo¿liwoœæ pozyskania drewna w NRW zwiêksza siê rocznie 
o 1,9 mln m3. Udzia³ gatunków drzew leœnych w zapasie drewna wyraŸnie wskazuje na du¿e
znaczenie œwierka (rys. 4).

A¿ 67% wszystkich ciêæ wykonuje siê w lasach prywatnych. Udzia³ lasów pañstwowych
w tych czynnoœciach wynosi oko³o 18%, a lasów komunalnych 14% (rys. 5 i 6).

W 2000 r. na skutek huraganu znacz¹co zredukowano ciêcia w lasach. W kolejnych
dwóch latach powróci³y one jednak do poziomu sprzed klêski. Taki kierunek mo¿e ozna-
czaæ, ¿e ograniczone zosta³y ciêcia wykonywane przez prywatne spó³ki i kontrahentów,
wzros³a natomiast sprzeda¿ drewna okr¹g³ego na pniu.

283

Niemcy • Nadrenia-Pó³nocna-Westfalia Lutz Falkenried

Rys. 4. Mi¹¿szoœciowy udzia³ gatunków drzew leœnych w NRW w 1999 r. 

Rys. 5. Rozmiar pozyskania drewna w latach 1996–2002 w NRW, w tys. m3



5. Edukacja leœna

Centrum Edukacji Leœnej (Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten)
w Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii jest odpowiedzialne za edukacjê leœn¹.

Dualny system kszta³cenia zawodowego 

Niemiecki system oœwiaty stwarza ró¿ne mo¿liwoœci zdobycia wykszta³cenia. Po cztero-
letnim etapie szko³y podstawowej mo¿na wybraæ dalsz¹ naukê w jednej z czterech typów
szkó³: zawodowej, œredniej ni¿szego i wy¿szego stopnia oraz w ogólnokszta³c¹cej.

Kszta³cenie zawodowe w Niemczech ma bardzo wysok¹ rangê i jest œciœle zwi¹zane
z rynkiem pracy. Zdecydowana wiêkszoœæ zawodów zdobywana jest w systemie dualnym
(kszta³cenie odbywa siê i w szkole, i w zak³adzie pracy), który w naturalny sposób wymusza
wspó³pracê oœwiaty i pracodawców. Zrzeszeni w piêciu izbach bran¿owych (przemys³owo-
-handlowej, rolnej, prawnej, lekarskiej i rzemieœlniczej) pracodawcy maj¹ wp³yw na program
kszta³cenia, organizuj¹ praktyczn¹ naukê zawodu i s¹ odpowiedzialni za organizacjê egza-
minów zawodowych w swoich bran¿ach. Wiêkszoœæ absolwentów wykszta³conych w tym
systemie pracuje jako wykwalifikowany personel, np. robotnicy leœni. Wielu z nich ma mo¿-
liwoœæ dalszego kszta³cenia zawodowego. W okreœlonych sytuacjach absolwenci wymie-
nionego systemu kszta³cenia maj¹ wolny wstêp na studia.

284

Niemcy • Nadrenia-Pó³nocna-Westfalia Lutz Falkenried

Rys. 6. Iloœæ drewna pozyskiwanego rocznie w lasach pañstwowych NRW



W dualnym systemie kszta³cenia po³¹czenie wiedzy teoretycznej z praktyk¹ prowadzi do
nabycia okreœlonych umiejêtnoœci. Zadania szko³y i zak³adów pracy nie s¹ sztywno podzie-
lone, tzn. szko³a nie przekazuje tylko teorii, a w zak³adach uczniowie ucz¹ siê znacznie wiê-
cej ni¿ tylko prostych, praktycznych czynnoœci. Odpowiedzialnoœæ za nauczanie jest równo-
miernie roz³o¿ona na szko³ê i zak³ady pracy. Uczniowie w tygodniu spêdzaj¹ w szko³ach
technicznych jeden lub dwa dni, a w zak³adach pracy – trzy lub cztery dni. W wypadku leœ-
nictwa, NRW obowi¹zuj¹ w tej sprawie zasady regionalne. Ka¿dy kraj zwi¹zkowy ustanawia
je samodzielnie. Rocznie o zawód leœnika ubiega siê oko³o 80 uczniów szkó³ technicznych. 
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Liczba uczniów przygotowywanych do pracy w leœnictwie (2003)

Kraj zwi¹zkowy Liczba

Badenia-Wirtembergia 425

Brandenburgia 217

Nadrenia Pó³nocna-Westfalia 212

Saksonia-Anhalt 179

Dolna Saksonia 172

Bawaria 158

Hesja 121

Niemcy – ca³y kraj 1484

Kolejne etapy nauczania

W Niemczech istnieje 19 oœrodków edukacji leœnej. Odpowiedzialny za edukacjê jest
Departament 42 LÖBF w Arnsberg-Neheim.

Zadaniem centrów edukacji leœnej jest wspieranie leœnych zak³adów pracy w nauczaniu
i prowadzeniu æwiczeñ dla uczniów szkó³ technicznych, które przygotowuj¹ do zawodu leœ-
nika. W ramach dualnego systemu kszta³cenia pomagaj¹ one szko³om w lekcjach praktycz-
nych. Zajmuj¹ siê tak¿e dokszta³caniem starszych pracowników. Poza tym maj¹ du¿o in-
nych obowi¹zków, jak np.:
q organizacjê warsztatów, na których mo¿na zdobyæ umiejêtnoœci wykonywania konstruk-

cji drewnianych, obs³ugi maszyn leœnych, leczenia drzew, zrywki konnej, obs³ugi ci¹gni-
ków zrywkowych i wyci¹garek;

q przygotowanie pracowników leœnych do egzaminów koñcowych na studiach;
q kszta³cenie ludzi zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody;
q prowadzenie zajêæ dla prywatnych w³aœcicieli lasów z zakresu BHP;
q organizacjê seminariów i wycieczek;
q doradztwo w zakresie „pracy leœnej”.

Centrum Edukacji Leœnej w NRW jest jednym z czterech oœrodków w Niemczech, które
przygotowuj¹ do wykonywania zawodu operatora maszyn leœnych. W minionych 10 latach
opracowano specjalne symulacje komputerowe, które u³atwiaj¹ kontakty z przedsiêbiorca-
mi leœnymi.



Centrum Edukacji Leœnej oferuje zakwaterowanie i wy¿ywienie dla 72 osób. Przebywa
w nim oko³o 60 studentów dziennie.

E-learning – nowy kierunek edukacyjny

Ochrona pracy i ergonomia s¹ wa¿nymi przedmiotami w edukacji leœnej. Niestety, œrod-
ki na nauczanie tych przedmiotów s¹ ograniczone. Aby podnieœæ poziom edukacji z zakre-
su ochrony pracy i ergonomii, Centrum Edukacji Leœnej NRW uruchomi³o w 2003 r. kszta³-
cenie przez Internet. Informacje na ten temat mo¿na znaleŸæ na stronie: www.waldarbeits-
schule.de. Aby otrzymaæ has³o i nazwê u¿ytkownika, nale¿y wys³aæ e-mail pod adresem:
jens.nier@loebf.nrw.de.

Nauczanie na poziomie akademickim

Wszyscy chêtni do zdobycia wy¿szego wykszta³cenia w zakresie leœnictwa mog¹ studio-
waæ na jednym z czterech uniwersytetów lub w jednej z piêciu wy¿szych szkó³ zawodowych.
Po studiach uniwersyteckich uzyskuje siê dyplom magistra, a dalsze poszerzanie wiedzy
jest mo¿liwe na studiach doktoranckich.

Wy¿sze szko³y zawodowe oferuj¹ zajêcia powi¹zane z praktyk¹, które pozwalaj¹ na uzy-
skanie tytu³u licencjackiego. W³aœciciele prywatni oraz pracownicy zatrudnieni w lasach pry-
watnych, miejskich i pañstwowych mog¹ korzystaæ z bezp³atnych seminariów organizowa-
nych przez LÖBF. Co roku oko³o 1000 osób uczestniczy w jednym lub wiêcej ni¿ jednym
spoœród 60 seminariów z zakresu pracy w leœnictwie, ekologii i kreowania wizerunku przed-
siêbiorstw leœnych.

6. Badania w leœnictwie

Zadania Departamentu Ekologii Leœnej, Leœnictwa i £owiectwa LÖBF NRW nale¿¹ do
bardzo z³o¿onych. Wsparcie naukowe dzia³añ prowadzonych w leœnictwie NRW powinno
zaowocowaæ korzystnymi rozwi¹zaniami na wy¿szym poziomie. 

Do g³ównych zadañ w tym zakresie nale¿¹:
q wykonywanie inwentaryzacji zasobów leœnych i ekspertyz z zakresu ekologii leœnej,
q opracowanie nowych technik dla przedsiêbiorstw leœnych, ochrona i ergonomia pracy,

promowanie technik leœnych, chroni¹cych las i glebê leœn¹.
Departament odpowiada tak¿e za projekty badawcze z zakresu ochrony zwierzyny ³ow-

nej i zapobiegania szkodom od zwierzyny. Wykonywaniem wymienionych zadañ zajmuje siê
oko³o 100 osób, wœród których 25% ma wy¿sze wykszta³cenie leœne lub przyrodnicze. 

T³um. Dorota Hilszczañska
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1. Powierzchnia lasów, sk³ad gatunkowy, lesistoœæ

Powierzchnia lasów Saary wynosi 98 459 ha, co stanowi 37,9% ca³kowitej powierzchni
landu. Udzia³ lasów liœciastych w Saarze jest wiêkszy od przeciêtnej w Niemczech (tab. 1).

Przeciêtny roczny przyrost mi¹¿szoœci, wed³ug ostatniej inwentaryzacji lasu, wynosi
6,5 m3/ha. Roczny etat u¿ytkowania lasu to 4 m3/ha, przeciêtny zapas grubizny oszacowa-
no na 265 m3/ha (tab. 2)).
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Saara Stefan Panka

Saarland, 
powierzchnia 2,6 tys. km2, 
ludnoœæ 1,1 mln mieszkañców, 
stolica Saarbrücken.

Tabela 1. Sk³ad gatunkowy drzewostanów (wg inwentaryzacji wielkoobszarowej)

Gatunki drzew Powierzchnia (ha) %

D¹b 18 397 19,1

Buk 16 722 17,4

Inne gatunki liœciaste 30 775 30,5

Œwierk 13 992 14,6

Jod³a 30 0,0

Daglezja 3 547 3,7

Sosna 5 631 5,9

Modrzew 3 037 3,2

Razem gatunki iglaste 26 237 27,3

Razem gatunki liœciaste 65 894 68,6

Halizny 2 768 2,9

Grunty leœne niezalesione 1 186 1,2

Stefan Panka jest pracownikiem Fachhochschule, Eberswalde.



W stosunku do poprzedniej inwentaryzacji nast¹pi³y du¿e zmiany w sk³adzie gatunko-
wym – uby³o drzewostanów œwierkowych, przyby³o natomiast liœciastych, w tym g³ównie dê-
bu i buka (rys. 1). 

W strukturze wiekowej lasów te¿ nast¹pi³y du¿e zmiany. Zmniejszy³ siê zapas drzewosta-
nów IV i VII klasy wieku, znacznie zwiêkszy³ siê w klasach III, VI i starszych, poza VII (rys. 2). 
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Tabela 2. Zapas drzewny w rozbiciu na poszczególne gatunki

Gatunek m3

D¹b 5 618 073,42

Buk 5 745 073,50

Pozosta³e gatunki liœciaste 4 625 525,98

Œwierk 5 378 932,57

Sosna 2 074 429,39

Daglezja 1 005 123,10

Modrzew 984 710,53

Gatunki iglaste 9 443 195,59

Gatunki liœciaste 15 988 672,90

Wszystkie gatunki 25 431 868,49

Rys. 1. Zmiany w zapasie grubizny wed³ug gatunków



2. Podstawy gospodarki 

Po reformie z 1988 r. dla gospodarki leœnej przyjêto nastêpuj¹ce priorytety:
q przebudowa lasów iglastych przez dalsze stopniowe zwiêkszanie udzia³u gatunków liœ-

ciastych w sk³adzie gatunkowym, co bêdzie prowadziæ do wzrostu udzia³u lasów mie-
szanych i lepszego wykorzystania mo¿liwoœci produkcyjnych;

q zwrócenie uwagi na obecne i przysz³e mo¿liwoœci u¿ytkowania gatunków drzew,
z uwzglêdnieniem regionalnych struktur odbiorców;

q naturalny sposób odnowienia lasu na ma³ych powierzchniach zamiast sztucznego od-
nawiania przez sadzenie lub siew.
W lasach Saary, niezale¿nie od formy w³asnoœci, wprowadzono bezwzglêdne wymaga-

nie bezzrêbowej gospodarki leœnej. Zaleca siê, aby wielkoœæ przyrostu oraz rozmiar u¿ytko-
wania kszta³towa³y siê na zbli¿onym poziomie. Wymagania te uwzglêdnia siê przede
wszystkim w planowaniu rozmiaru pozyskania, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia
realizacji celów zarówno gospodarczych, jak i ekologicznych. Obecnie rozmiar pozyskania
drewna odbiega od wielkoœci przyrostu. Zgodnie z now¹ strategi¹ gospodarki leœnej, ze-
zwolono na zwiêkszenie pozyskania ze wzglêdu na du¿y udzia³ przyrostu w strukturze za-
pasu rosn¹cego.

W trakcie inwentaryzacji urz¹dzeniowej w 1994 r. rozmiar pozyskania wynikaj¹cy z po-
trzeb hodowlanych okreœlono na 4,1 m3/ha/rok. Faktyczny rozmiar pozyskania kszta³towa³
siê du¿o poni¿ej bie¿¹cego rocznego przyrostu mi¹¿szoœci, ustalonego na 7,4 m3/ha/rok
i od 1993 r. wynosi³ œrednio 3,9 m3/ha/rok. Przyjmuj¹c zatem pozyskanie na poziomie 
oko³o 5 m3/ha/rok, mo¿na uzyskaæ w jednym dziesiêcioleciu wzrost zapasu rosn¹cego
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Rys. 2. Zmiany w zapasie drzewnym w klasach wieku



o ponad 10%. W ostatnich trzech latach rozmiar pozyskania drewna w ramach ciêæ pielê-
gnacyjnych przekroczy³ planowan¹ wielkoœæ o oko³o 10%. Wynika³o to g³ównie z osi¹gniê-
cia przez pojedyncze drzewa po¿¹danej gruboœci. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e bêdziemy
mieli do czynienia z dalszym wzrostem zapasu na pniu, poniewa¿ pozyskanie roczne jest
o ponad 20% mniejsze od rocznego przyrostu.

Polityka dotycz¹ca ochrony œrodowiska realizowana jest m.in. przez uwzglêdnianie
aspektów ekologicznych w u¿ytkowaniu lasu i wprowadzanie ró¿nych form ochrony lasu.
Ochrona prawna dotyczy obszarów o du¿ej ró¿norodnoœci przyrodniczej, z udzia³em
zw³aszcza gatunków rzadko wystêpuj¹cych oraz zagro¿onych wyginiêciem.

Obecnie na terenie Saary, na ogólnej powierzchni 9600 ha (3,67% powierzchni kraju) ist-
nieje 116 obszarów chronionych (stan na listopad 2005 r.). Do 2010 r. liczba obszarów chro-
nionych powinna siê zwiêkszyæ o kolejne 20 obiektów. 

3. Prawo leœne 

Wa¿niejsze akty prawne Saary, dotycz¹ce ochrony œrodowiska i sposobów zagospoda-
rowania lasu, to:
1. Ustawa nr 1097 o ochronie przyrody i krajobrazu (Saar SNG).
2. Ustawa nr 1069 o lasach (Krajowe Prawo Leœne – LWaldG) z 26 wrzeœnia 1977 r., ostat-

nio zmieniona przez ustawê z 9 lipca 2003 r.
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Rys. 3. Pozyskanie ogó³em w latach 2000–2002



3. Ustawa nr 1407 o zachowaniu gatunków dzikich zwierz¹t i u¿ytkowaniu ³owieckim (usta-
wa o ³owiectwie – SJG).

4. Ustawa o rybo³ówstwie (SFischG), og³oszona w komunikacie z 16 lipca 1999 r.
5. Ustawa o gospodarce wodnej (SWG) z 30 lipca 2004 r.

4. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

Obecnie obowi¹zuj¹cy system administracji leœnej jest efektem licznych zmian, które od
roku 1988 radykalnie wp³ywa³y na strukturê administracji w Saarze. Przyczyn¹ zapocz¹tko-
wania reform by³a ekologizacja leœnictwa, objawiaj¹ca siê miêdzy innymi rezygnacj¹ ze sto-
sowania rêbni zupe³nej oraz d¹¿eniem do ró¿nowiekowej i ró¿nogatunkowej struktury lasu.
Od tego czasu leœnictwo by³o ukierunkowane na zrównowa¿on¹ gospodarkê leœn¹, realizo-
wan¹ m.in. przez propagowanie naturalnych lasów mieszanych, hodowanych na odpowied-
nim siedlisku. 

Szeœæ lat póŸniej, w 1994 r., nast¹pi³y kolejne zmiany. Tym razem z przyczyn ekonomicz-
nych jako rezultat rosn¹cych wymagañ ze strony bud¿etu pañstwa. W wyniku po³¹czenia lo-
kalnej leœnej administracji i leœnictw, jak równie¿ przez racjonalizacjê procesu pozyskania
surowca drzewnego oraz na³o¿enia na prywatnych w³aœcicieli lasów obowi¹zku prowadze-
nia gospodarki ekologicznej, zapotrzebowanie na pracowników zmniejszy³o siê do 600 eta-
tów. Skutkiem tego by³o obni¿enie kosztów w leœnictwie.

Za cel ostatniej reformy, wprowadzanej w latach 1999–2000, przyjêto oddzielenie funk-
cji zarz¹dzania od pozosta³ych funkcji gospodarstwa leœnego. Ten nowatorski, nigdy wcze-
œniej nie stosowany w Niemczech kierunek dzia³añ propagowa³ odst¹pienie od dotychcza-
sowej struktury administracyjnej w lasach. 3 lutego 1999 r., na podstawie ustawy nr 1424,
nast¹pi³a reorganizacja administracji leœnej. Rozwi¹zano 7 dotychczasowych urzêdów leœ-
nych (nadleœnictw), Leœne Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Urz¹d Planowania Leœnego,
a na ich miejsce powo³ano Krajowe Gospodarstwo Leœne Saary (Saar Forst Landesbetrieb)
o statusie przedsiêbiorstwa pañstwowego, zajmuj¹cego siê zarazem zadaniami zwi¹zany-
mi z w³asnoœci¹ oraz zarz¹dzaniem w leœnictwie. 

Jednoczeœnie Ministerstwo Œrodowiska sprawuje funkcje, które wczeœniej przypisywano
lasom w³asnoœci pañstwa. WyraŸne rozgraniczenie zarz¹dzania od pozosta³ych funkcji ad-
ministracji sprawi³o, ¿e przedsiêbiorstwo pañstwowe mog³o siê staæ konkurencyjne wobec
innych tradycyjnych przedsiêbiorstw, a tak¿e funkcjonowaæ zgodnie z zasad¹, by nie podej-
mowaæ ¿adnych decyzji bez rozpatrzenia ich ekonomicznych konsekwencji.

Taka strategia umo¿liwi³a stopniow¹ redukcjê deficytu rocznego Krajowego Gospodar-
stwa Leœnego Saary, czyli ograniczenie dop³at p³yn¹cych z bud¿etu. Jednoczeœnie przyjê-
to za cel osi¹gniêcie zrównowa¿onego bilansu finansowego bez wsparcia z bud¿etu pañ-
stwa.

Dotychczasowy sposób prowadzenia interesów w leœnictwie, przyjmuj¹cy zaopatrzenie
rynku w surowiec drzewny za jedyne Ÿród³o dochodów, jest stopniowo modyfikowany w sto-
sunku do sumy obrotów przedsiêbiorstwa. Dodatkowo zosta³y stworzone nowe obszary biz-
nesu, umo¿liwiaj¹ce uzyskiwanie dochodów. Przyk³adem jest sektor us³ug leœnych, który
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odgrywa coraz wiêksz¹ rolê w leœnictwie. By wspomóc ten rozwój, w 2000 roku zosta³o zbu-
dowane centrum us³ug z dyrekcj¹ w Eppelborn, które jest odpowiedzialne jedynie za tego
rodzaju dzia³alnoœæ. 

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ bud¿etu pañstwa, Krajowe Gospodarstwo Leœne Saary od
1 stycznia 2006 roku nie korzysta z dop³at. Ponadto, ze wzglêdu na nieustannie zmieniaj¹-
cy siê rynek, przyjêty dotychczas system podzia³u kompetencji w lasach zosta³ odrzucony.
Oznacza to, ¿e w przysz³oœci leœnicy nie bêd¹ odpowiedzialni za wszystkie dzia³ania prowa-
dzone na terenach leœnych. Utworzona zostanie natomiast funkcja specjalisty, który w sta-
³ych kontaktach z klientami bêdzie prowadzi³ wszelk¹ dzia³alnoœæ na rynku. Po raz pierwszy
zostanie utworzone stanowisko pracownika leœnego, odpowiedzialnego za œwiadczenie
profesjonalnych us³ug leœnych dla zainteresowanych, szczególnie us³ug niezwi¹zanych
z biologiczn¹ i techniczn¹ produkcj¹ (leœnictwo, hodowla lasu i pozyskanie surowca drzew-
nego). Obecnie, ze wzglêdu na niekorzystne ceny surowca na rynku miêdzynarodowym, je-
dynie 50% dochodów z lasów jest uzyskiwanych ze sprzeda¿y drewna. Pozosta³e 50% po-
chodzi z takich Ÿróde³, jak us³ugi leœne, ³owiectwo i rybo³ówstwo oraz zarz¹dzanie nierucho-
moœciami.

Lasy publiczne zajmuj¹ ponad 70% powierzchni leœnej. Sk³adaj¹ siê na nie lasy federal-
ne, krajowe i gminne.
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Rodzaj w³asnoœci
Powierzchnia Mi¹¿szoœæ

ha % tys. m3

Lasy federalne 791 0,8 340 442

Lasy landu 47 450 48,2 13 083 166

Lasy gminne 21 748 22,1 5 566 204

Lasy prywatne 28 470 28,9 6 442 055

Wszystkie rodzaje w³asnoœci 98 459 100,0 25 431 867

Tabela 3. Struktura w³asnoœciowa lasów Saary (wg inwentaryzacji z 2002 roku)

Krajowe Gospodarstwo Leœne Saary pe³ni nadzór nad gospodark¹ leœn¹ niezale¿nie od
formy w³asnoœci. Odpowiada za zagospodarowanie lasów pañstwowych, uwzglêdnienie
w planach zagospodarowania lasu aspektów spo³ecznych oraz za prowadzenie gospodar-
ki w lasach gminnych i komunalnych. Gospodarstwo sporz¹dza tak¿e ramowe plany doty-
cz¹ce funkcjonowania leœnictwa dla lasów prywatnych i komunalnych oraz zapewnia nad-
zór leœny – okreœlony prawem leœnym (ustawa nr 1069 o lasach landu Saary z 26 wrzeœnia
1977 r.). Krajowe Gospodarstwo Leœne Saary zobowi¹zane jest do wspierania przedsiê-
wziêæ lasów prywatnych w ramach programu „Poprawa struktury rolnictwa” (GAK) z 3 paŸ-
dziernika 1969 r.

Podstawowymi zadaniami Krajowego Gospodarstwa Leœnego Saary s¹:
q zagospodarowanie lasów pañstwowych zgodnie z wymaganiami trwa³ej i zrównowa¿o-

nej gospodarki leœnej;
q zapewnienie doradztwa w zakresie zagospodarowania lasów komunalnych;



q realizacja zadañ zwi¹zanych z dba³oœci¹ o œrodowisko, które wynikaj¹ z obowi¹zku kra-
ju, okreœlonego w ramach ustawy federalnej o lasach i innych federalnych postanowieñ
prawnych (np. § 28);

q opracowanie zaleceñ i propozycji, których celem jest optymalizacja rekreacyjnego za-
gospodarowania lasu.
Uprawnienia dotychczasowych urzêdów leœnych w zakresie nadzoru pañstwowego zo-

sta³y przekazane Ministerstwu Œrodowiska. Poszczególne gospodarstwa krajowe (Landes-
betriebe) podlegaj¹ administracji leœnej i nie s¹ w sensie prawnym jednostkami samodziel-
nymi, chocia¿ z regu³y, ale nieobligatoryjnie, zosta³y ukierunkowane na wypracowywanie
dochodów. Dzia³alnoœæ gospodarstw na terenie federacji regulowana jest ustalonymi prze-
pisami bud¿etowymi; w Saarze obowi¹zuje regulacja prawna 26 LHO.

Obecnie w Saarze istniej¹ cztery regionalne gospodarstwa. Ich administracja zosta³a
zdecentralizowana, a zakres dzia³añ podzielono na osobne sektory dzia³alnoœci gospodar-
czej: ³owiectwo, zarz¹d nieruchomoœciami, produkcja drewna, us³ugi leœne. 

Œredni obszar rewiru leœnego (leœnictwa) zosta³ powiêkszony do 5 tys. ha. Ka¿dym z re-
wirów kieruje dwóch leœniczych. Jeden zajmuje siê koordynacj¹ produkcji drewna, drugi –
us³ugami leœnymi œwiadczonymi w³aœcicielom lasów. Za dzia³ania podejmowane na ca³ej
powierzchni rewiru odpowiada inspektor leœny wraz z w³aœcicielami leœnymi.

Krajowe Gospodarstwo Leœne Saary zatrudnia 118 robotników leœnych, 49 urzêdników
mianowanych i 22 pracowników umys³owych, którzy s¹ przyporz¹dkowani poszczególnym
sektorom dzia³alnoœci: nieruchomoœci (6), ³owiectwo (10), us³ugi leœne (73), produkcja
drewna (78), administracja (22).

Krajowe Gospodarstwo Leœne Saary dzieli siê na dwa wydzia³y. Zadaniem Wydzia³u L1
jest koordynacja dzia³añ zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹, reprezentacja gospodarstwa na
zewn¹trz oraz udzielanie informacji prasie i opinii publicznej. Zakres dzia³añ Wydzia³u L2
obejmuje zagadnienia dotycz¹ce bud¿etu, ksiêgowoœci, kosztów i przychodów oraz nadzo-
ru nad sieci¹ informatyczn¹. W ramach tego wydzia³u funkcjonuje dzia³ gospodarki drzewnej
z siedzib¹ w Saarbrücken, zajmuj¹cy siê organizacj¹ pozyskania drewna i jego sprzeda¿¹. 

Lasy pañstwowe Saary s¹ podzielone na 16 rewirów leœnych (leœnictw), które zosta³y za-
gospodarowane zgodnie z kryteriami FSC i PEFC. Wa¿nym elementem dzia³añ s¹ kompe-
tentne porady udzielane komunalnym i prywatnym w³aœcicielom lasu oraz sprawy zwi¹zane
z sektorem us³ug leœnych. Drugim dzia³em w L2 jest sektor us³ug leœnych, który obejmuje
9 rewirów na obszarze ca³ego landu i ma siedzibê w Eppelborn. Leœniczy wraz ze wspó³-
pracownikami jest zobowi¹zany do udzielania porad dotycz¹cych problematyki leœnej. Ist-
nieje mo¿liwoœæ konsultacji ze specjalistami zajmuj¹cymi siê pozyskaniem i pielêgnacj¹
drzew oraz budownictwem drzewnym.

Dzia³ ³owiectwa i rybo³ówstwa ma siedzibê w Karlsbrunn. Jego dzia³ania koncentruj¹ siê
na zagadnieniach ³owieckich, w tym dzier¿awie terenów leœnych do polowañ „podchodem”
i organizacji polowañ indywidualnych. Na terenie Krajowego Gospodarstwa Leœnego Saary
znajduj¹ siê rzeki i stawy, które s¹ dzier¿awione przez miejscowe stowarzyszenia ³owieckie.

Sprawy zwi¹zane z gospodark¹ nieruchomoœciami koordynuje dzia³ z siedzib¹ w Merzig.
Nieruchomoœci s¹ kolejnym obci¹¿eniem dla leœnictwa Saary. Czynnoœci w tym zakresie
sprowadzaj¹ siê do opracowywania zasad dzier¿awy gruntów, wynajmu budynków itp. 
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5. Lasy prywatne

W Saarze wystêpuj¹ ró¿ne formy w³asnoœci leœnej. Wszechstronna aktywnoœæ w³aœcicie-
li gruntów leœnych przyczynia siê do wzrostu gospodarczego. Dzia³a tu Wspólnota W³aœci-
cieli Leœnych, reprezentuj¹ca interesy prywatnych w³aœcicieli lasu. Ma ona formê prywatne-
go stowarzyszenia bez aspektu gospodarczego. Cz³onkostwo we wspólnocie jest dla w³aœ-
ciciela obowi¹zkowe.

Wraz z rozwojem Wspólnoty W³aœcicieli Leœnych postêpuje integracja gospodarki leœnej
lasów prywatnych i komunalnych, co stwarza mo¿liwoœæ wspólnego rozwi¹zywania proble-
mów. Spotkania zwi¹zane z integracj¹ gospodarcz¹ s¹ regularnie organizowane z udzia³em
w³aœcicieli lasów. Bior¹cy udzia³ w spotkaniu cz³onkowie wspólnoty czêsto nale¿¹ do innych
stowarzyszeñ w landzie, dziêki czemu s¹ zaznajomieni z problematyk¹ na poziomie lokalnym.

6. System edukacji leœnej

W Saarze nie ma uczelni leœnej. Najbli¿ej po³o¿on¹ wy¿sz¹ uczelni¹, na której mo¿na
podj¹æ naukê w zakresie leœnictwa jest Uniwersytet we Freiburgu (Badenia-Wirtembergia).
Kszta³cenie na poziomie zawodowym odbywa siê w Szkole Zawodowej dla Robotników
Leœnych w Eppelborn, istniej¹cej od 1955 r. W sk³ad kadry kszta³c¹cej wchodzi 12 nauczy-
cieli, podlegaj¹cych kierownikowi jednostki. W szkole prowadzone s¹ zajêcia z wielu dzie-
dzin leœnictwa, m.in.: BHP, ergonomii i ochrony zdrowia, prac leœnych, techniki leœnej, admi-
nistracji, zagospodarowania lasu, stanowisk pracy. 

Krajowe Leœne Gospodarstwo Saary zachêca do zdobywania kwalifikacji w Szkole Zawo-
dowej dla Robotników Leœnych w Eppelborn, dysponuj¹cej w³asnym leœnictwem szkolnym.

�ród³a:

Bericht der Bundeswaldinventur BWI2 http://www.bundeswaldinventur.de 
Internet Präsentation der PFC in Deutschland http://www.pefc.de 
Internet Präsentation des SaarForst-Landesbetriebes http://www.saarforst-saarland.de
Gesetz Nr. 1097 über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Saarländisches Naturschutzge-

setz – SNG). http://www.umwelt.saarland.de/medien/inhalt/NatSchG_2005-05-10.pdf 
Gesetz Nr. 1069 – Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz – LWaldG) vom 26. Oktober 1977, zu-

letzt geändert durch das Gesetz vom 9. Juli 2003 (Amtsbl. S. 2130). http://www.umwelt.saarland.de/
medien/inhalt/Landeswaldgesetz_2003-07-09(1). PDF.

Gesetz Nr. 1407 zur Erhaltung und jagdlichen Nutzung des Wildes (Saarländisches Jagdgesetz – SJG).
http://www.umweltserver.saarland.de/Landesrecht/7_Quellen/79_Quellen/792_Quellen/792- 1.pdf 

Saarländisches Fischereigesetz (SFischG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 1999.
http://www.umweltserver.saarland.de/Landesrecht/7_Quellen/79_Quellen/793_Quellen/793-1.pdf 

Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 30. Juli 2004. http://www.umwelt.saarland.de/medien/
inhalt/SWG(1).pdf  
Internet Präsentation des Saarländischen Umweltministeriums http://www.umwelt.saarland.de/

T³um. Ma³gorzata Chyb
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1. Powierzchnia leœna, lesistoœæ, sk³ad gatunkowy

Powierzchnia leœna Saksonii wynosi 510 763 ha, tj. 27,7% ogólnej powierzchni landu. W po-
równaniu z lesistoœci¹ ca³ej Republiki Federalnej Niemiec, wynosz¹cej 31%, lesistoœæ Sak-
sonii jest poni¿ej œredniej (tab. 1). 
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Saksonia Jana Gutzer i Andrea Eden

Sachsen, 
powierzchnia 18,3 tys. km2, 
ludnoœæ 4,3 mln mieszkañców, 
stolica Drezno.

Na skutek niekorzystnych zdarzeñ, w ostatnich kilku stuleciach obszar lasów liœcias-
tych i mieszanych, niegdyœ przewa¿aj¹cych w Saksonii, bardzo siê zmniejszy³. Obecnie
udzia³ lasów bukowych i dêbowych jest stosunkowo niedu¿y. W naturalnych warunkach
lasy bukowe i lasy mieszane z udzia³em buka (³¹cznie prawie 60% powierzchni leœnej) de-
cydowa³y o krajobrazie Saksonii. Obecnie stanowi¹ zaledwie 3% wszystkich lasów. Jod³a
pospolita, do XVI wieku dominuj¹ca w mieszanych lasach górskich, obecnie prawie wy-
ginê³a (tab. 2). 

W Saksonii najwiêcej jest drzewostanów œredniowiekowych (41–80 lat) – ich udzia³ wy-
nosi oko³o 40%. Bezpoœrednio po drugiej wojnie œwiatowej Niemcy zosta³y zobowi¹zane do
reparacji wojennych w formie du¿ych dostaw drewna. W wyniku wyrêbów i odnowieñ, na
du¿ych powierzchniach powsta³y lasy równowiekowe. W przysz³oœci udzia³ stosunkowo sta-
rych drzew w lasach Saksonii bêdzie stopniowo wzrasta³ (tab. 3). 

Okrêg Powierzchnia leœna 
(ha)

Lesistoœæ 
(%)

Powierzchnia leœna 
na 1 mieszkañca (ha)

Drezno 247 950 31,1 0,14

Chemnitz 191 697 31,4 0,12

Lipsk 71 116 16,1 0,07

Saksonia 510 763 27,7 0,11

Tabela 1. Lasy Saksonii (stan na 31.12.2003 r.)



2. Zasobnoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów 

Jak wynika z Federalnej Inwentaryzacji Leœnej z lutego 2004 r., zapas drewna w lasach
Saksonii wynosi prawie 126 mln m3 (w korze), czyli 262 m3/ha powierzchni leœnej (bez dróg,
sk³adnic itp.). Przyrost roczny wynosi œrednio 9,8 m3/ha, tj. ok. 5 mln m3 rocznie.

3. Pozyskanie i przerób drewna 

Wiarygodne dane na temat ciêæ s¹ dostêpne tylko dla lasów pañstwowych. Wyj¹tkowo
ma³e pozyskanie w roku 2000 jest wynikiem ograniczeñ ciêæ po huraganie „Lothar” (tab. 4). 
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Tabela 2. Udzia³ gatunków drzew w lasach Saksonii

Gatunek drzewa Udzia³ (%)

D¹b 7,6

Buk 3,4

Inne d³ugowieczne gatunki drzew (klon, jesion, grab, wi¹z) 3,1

Inne krótkowieczne gatunki drzew (brzoza, osika, topola, wierzba) 16,4

Ogó³em liœciaste 30,5

Œwierk 35,3

Jod³a pospolita <0,1

Daglezja 0,2

Sosna 30,6

Modrzew 3,4

Ogó³em iglaste 69,5

Tabela 3. Udzia³ klas wieku w lasach Saksonii

Klasa wieku Udzia³ (%)

I (poni¿ej 20 lat) 15

II (21–40 lat) 17

III (41–60 lat) 23

IV (61–80 lat) 16

V (81–100 lat) 14

VI (101–120 lat) 10

VII (121–140 lat) 3

>VII (ponad 140 lat) 2



Wiêkszoœæ drewna pozyskiwanego w Saksonii jest przerabiana w tartakach, wytwór-
niach celulozy i p³yt w Turyngii i Brandenburgii. S¹ tam bardzo nowoczesne tartaki, przera-
biaj¹ce setki tysiêcy metrów szeœciennych drewna rocznie. Czêsto drewno tartaczne jest
obrabiane dalej przez suszenie, g³adzenie lub uk³adanie w baloty. W Saksonii jest oko³o
30 tartaków, w których przerabia siê g³ównie wysokowartoœciowe drewno tartaczne iglaste
i liœciaste. Ponadto jest jedna du¿a wytwórnia p³yt, przerabiaj¹ca drewno s³abej jakoœci na
tworzywa warstwowe (laminaty) i os³ony œcian. 

4. Ochrona przyrody w lasach

Obszary leœne pod specjaln¹ ochron¹ lub szczególnie zagro¿one s¹ okreœlane jako la-
sy ze specjalnym statusem. Kategoriê ochrony okreœlaj¹ saksoñska ustawa leœna oraz re-
gulacje specjalne. Mo¿e te¿ ona byæ nadana odrêbnie przez prawn¹ regulacjê lub statut. 

A. Lasy ustawowo chronione:
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Rok Powierzchnia lasów 
pañstwowych (ha)

Wielkoœæ ciêæ 
(m3 bez kory)

Wielkoœæ ciêæ 
(m3 bez kory na 1 ha)

1999 187 644 923 500 4,92

2000 189 007 739 479 3,91

2001 190 118 942 458 4,96

2002 193 331 941 203 4,87

2003 192 979 1 001 426 5,19

Tabela 4. Wielkoœæ ciêæ w lasach pañstwowych (1999–2003)

Podstawa Powierzchnia 
leœna (%)

Powierzchnia 
leœna (ha)

Las ochronny zgodnie z § 29, sekcj¹ 1 saksoñskiej ustawy leœnej 4,7 24 208

Siedlisko szczególnie chronione zgodnie z § 26 saksoñskiej ustawy
o ochronie przyrody 3,3 17 230

Pomnik przyrody zgodnie z § 2 saksoñskiej ustawy o ochronie
pomników historii 0,6 3 049

Tabela 5. Lasy ustawowo chronione

B. Lasy chronione przez regulacje prawne i statuty:
a) saksoñska ustawa leœna – jednostki lasu naturalnego (305 ha),
b) saksoñska ustawa o ochronie przyrody – w³¹cznie z terenami chronionymi, tymcza-

sowo zabezpieczonymi (stan na 31.12.2002 r.).



C. Natura 2000:
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Tabela 6. Lasy chronione przez regulacje prawne i statuty

Kategoria ochronna

Powierzchnia 
ogólna Udzia³ lasu* Udzia³ w ogólnej

powierzchni leœnej

ha ha % %

Rezerwat przyrody 48 619 32 137 66,2 6,2

Park narodowy 9 292 8 535 91,9 1,7

Rezerwat biosfery 30 102 14 326 47,6 2,8

Obszar chronionego krajobrazu 532 334 225 080 42,3 43,7

Park natury 185 500 109 876 59,2 21,4

Pomnik przyrody 4 390 3 060 69,7 0,6

Element chronionego krajobrazu brak danych 997 – 0,2

* Dane o powierzchni leœnej s¹ wartoœciami minimalnymi, poniewa¿ uzyskano je czêœciowo z map okreœlaj¹cych funkcje lasu 
(stan z 1998 r.).

Kategoria ochrony
Powierzchnia 

ogólna Udzia³ lasu Udzia³ w ogólnej
powierzchni leœnej

ha ha % %

Obszar ochrony siedlisk flory i fauny (dyrektywa
92/43/EWG) 168 667 96 267 57 18,8

Obszar ochrony ptaków (dyrektywa 79/409/EWG) 78 281 43 718 56 8,6

Tabela 7. Obszary chronione w ramach programu Natura 2000

D. Ustawa o stosunkach wodnych – saksoñska ustawa wodna – w³¹cznie z terenami
chronionymi, tymczasowo zabezpieczonymi (stan na 1.06.2002 r.):

Kategoria ochrony
Powierzchnia 

ogólna Udzia³ lasu Udzia³ w ogólnej
powierzchni leœnej

ha ha % %

Obszar ochrony wód, w tym: 165 704 77 052 46,5 15,0

– obszar ochrony wód leczniczych 6 222 3 448 55,4 0,7

Obszary zagro¿one powodziami brak danych 2 156 – 0,4

Brzegi wód brak danych

Tabela 8. Obszary chronione na podstawie ustawy o stosunkach wodnych – saksoñskiej ustawy
wodnej



5. Struktura w³asnoœci 

W Saksonii jest oko³o 73 tys. w³aœcicieli lasu. Wszystkie obszary leœne s¹ udostêpnione
spo³eczeñstwu do celów rekreacji. W³aœciciele ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za swój las i sa-
mi nim zarz¹dzaj¹. 
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Rodzaj w³asnoœci Powierzchnia (ha) Udzia³ powierzchniowy (%)

Lasy pañstwowe Saksonii 192 979 37,8

Federalne lasy pañstwowe 29 802 5,8

Lasy spó³ek 38 856 7,6

Lasy koœcielne 10 415 2,0

Lasy prywatne 201 993 39,6

Lasy o statusie specjalnym 36 718 7,2

Ogó³em 510 763 100,0

Tabela 9. Udzia³ powierzchniowy rodzajów w³asnoœci

Lasy prywatne

Œrednia wielkoœæ prywatnego gospodarstwa leœnego w Saksonii wynosi 2,8 ha, dlatego
samodzielne gospodarowanie w takim lesie jest trudne. Wielu w³aœcicieli lasu ma te¿ obsza-
ry rolnicze, gdzie gospodarka leœna jest prowadzona g³ównie przez dzier¿awców. Prawie
wszyscy w³aœciciele lasów to osoby pracuj¹ce lub emeryci. Tylko dla bardzo nielicznych
spoœród nich gospodarka leœna jest g³ównym Ÿród³em dochodu.

Lasy spó³ek

W Saksonii prawie wszystkie lasy spó³ek s¹ w³asnoœci¹ gmin jako tzw. lasy komunalne.
Niektóre z nich s¹ zarz¹dzane przez gminnego leœnika, wiêkszoœæ jednak ma podpisan¹
umowê z Saksoñsk¹ Pañstwow¹ S³u¿b¹ Leœn¹. 

Zale¿nie od wielkoœci w³asnoœci leœnej ustalane s¹ ró¿ne cele, uwzglêdniaj¹ce np.
ochronê przyrody lub utrzymanie i rozwój funkcji rekreacyjnych. Im wiêksza jest w³asnoœæ
leœna, tym wiêksze znaczenie ma czynnik ekonomiczny. Gminy same podejmuj¹ decyzje
w tym wzglêdzie, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ i koszty gospodarki leœnej. Z regu³y wszystkie
gminy próbuj¹ ze sprzeda¿y drewna pokryæ przynajmniej w³asne wydatki.

Lasy koœcielne

Lasy bêd¹ce w³asnoœci¹ Koœcio³a lub innych wspólnot religijnych s¹ nazywane lasami
koœcielnymi. Zarz¹dzane s¹ przez w³asn¹ administracjê b¹dŸ przez Saksoñsk¹ Pañstwow¹
S³u¿bê Leœn¹ na podstawie umowy.



Lasy pañstwowe

Lasy pañstwowe s¹ albo w³asnoœci¹ federaln¹ (Bundeswald), albo w³asnoœci¹ landu
(Landeswald). Te ostatnie s¹ zarz¹dzane przez Saksoñsk¹ Pañstwow¹ S³u¿bê Leœn¹ i s³u-
¿¹ interesom publicznym.

Lasy o statusie specjalnym

Podczas reformy rolnej w 1945 r. zabrano lasy wielkiej w³asnoœci prywatnej i przekaza-
no rolnikom. Niektóre z tych obszarów sta³y siê te¿ w³asnoœci¹ pañstwa. Od 1990 r. s¹ one
reprywatyzowane lub s¹ lasami powierniczymi (Treuhandwald). Po zakoñczeniu prywatyza-
cji, struktura w³asnoœci leœnej w Saksonii bêdzie podobna do tej z po³owy XIX wieku. 

Kategoria „lasy o statusie specjalnym” obejmuje Lasy Spó³ki £u¿yckiej i Œrodkowonie-
mieckiej Administracji Górniczej (LMBV mbh), powsta³e g³ównie z rekultywacji terenów po
odkrywkowych kopalniach wêgla brunatnego. 

Przestrzenne rozmieszczenie w³asnoœci leœnej jest zró¿nicowane. Du¿e zwarte obszary
saksoñskich lasów pañstwowych znajduj¹ siê w Górach Kruszcowych (Erzgebirge), Vog-
tlandzie i Szwajcarii Saskiej (Sächsische Schweiz). Na wschodzie Saksonii przewa¿aj¹ lasy
prywatne, komunalne i koœcielne. Lasy na poligonach armii niemieckiej w pó³nocnej Sakso-
nii to pañstwowe lasy federalne, które maj¹ w³asn¹ administracjê.

6. Prawo leœne

Do wa¿niejszych regulacji prawnych dotycz¹cych lasu i leœnictwa nale¿¹:
q federalna ustawa leœna (BWaldG) z 2 maja 1975 r., ostatnia wersja z 26 sierpnia 1998 r.;
q saksoñska ustawa leœna (SächsWaldG) z 10 kwietnia 1992 r., uaktualniona 1 stycznia 2003 r.;
q saksoñska regulacja dotycz¹ca lasów prywatnych i lasów spó³ek (SächsPKWaldVO)

z 16 kwietnia 2003 r.;
q regulacja dotycz¹ca wstêpu do lasu (WaldSpVO) z 16 listopada 1992 r.;
q regulacja dotycz¹ca œcie¿ek konnych (ReitwegeVO) z 14 grudnia 1994 r.;
q instrukcja saksoñskiego Ministerstwa Œrodowiska i Rolnictwa dotycz¹ca rozwoju leœnic-

twa i gospodarki leœnej bliskiej naturze (RL 52/00);
q instrukcja saksoñskiego Ministerstwa Œrodowiska i Rolnictwa dotycz¹ca ekologicznego

zwiêkszania powierzchni leœnej w Saksonii (RL 93/2003).
Ponadto lasy i leœnictwo Saksonii podlegaj¹ œciœle regulacjom prawnym dotycz¹cym

ochrony przyrody i ³owiectwa. 

7. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

Saksoñska Pañstwowa Administracja Leœna (LFV) jest trzystopniow¹ jednolit¹ admini-
stracj¹, podzielon¹ na nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
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q Departament Leœnictwa w saksoñskim Ministerstwie Œrodowiska i Rolnictwa (SMUL),
q zarz¹d Pañstwowej Administracji Leœnej (LFP),
q nadleœnictwa.

Na pocz¹tku 2003 roku dwie regionalne administracje leœne w Chemnitz (Kamienica)
i Bautzen (Budziszyn) zosta³y po³¹czone z Saksoñskim Departamentem Leœnictwa w Grau-
pa, staj¹c siê zarz¹dem Pañstwowej Administracji Leœnej (LFP) z siedzib¹ w Graupa, z lo-
kalnymi oddzia³ami w Chemnitz i Bautzen. Ponadto do LFP zosta³y do³¹czone oœrodki szko-
lenia leœnego Grillenburg i Morgenröthe, bazy techniki leœnej w Crottendorfie i Königstein
oraz wzorcowa szkó³ka leœna w Graupie.

46 pañstwowych nadleœnictw (œrednia wielkoœæ – 10 782 ha lasu) dzieli siê na 329 leœ-
nictw (œrednia wielkoœæ – 1508 ha lasu) zale¿nie od regionu i funkcji. 148 spoœród tych leœ-
nictw zajmuje siê lasami pañstwowymi, 147 zarz¹dza lasami innych w³asnoœci, 34 – lasami
w³asnoœci mieszanej. W trzech nadleœnictwach znajduj¹ siê oœrodki szkolenia leœnego. Na
pocz¹tku 2003 roku park narodowy i Nadleœnictwo Szwajcaria Saksoñska zosta³y po³¹czo-
ne (11 290 ha lasu) i podzielone na dziewiêæ nowych leœnictw.

Niezale¿ne nadleœnictwa komunalne funkcjonuj¹ w Lipsku i Chemnitz. 
Saksoñska Pañstwowa Administracja Leœna (LFV) jest uwa¿ana za skuteczn¹ i fachow¹,

gospodarcz¹ organizacjê zarz¹dzaj¹c¹ oraz za dobrego doradcê we wszystkich proble-
mach lasu i leœnictwa w Saksonii. W przeciwieñstwie do prywatnych przedsiêbiorstw, LFV
nie kieruje siê przede wszystkim celami handlowymi, lecz zmierza do wspólnego dobra.

Zakres pracy LFV jest okreœlony w saksoñskiej ustawie leœnej, § 37. Obejmuje on: 
1. Zagospodarowanie lasów pañstwowych landu Saksonia i zarz¹dzanie pañstwow¹ w³as-

noœci¹ leœn¹.
2. Œwiadczenie us³ug spo³eczeñstwu i w³aœcicielom lasów. 
3. Wype³nianie ustawowych zobowi¹zañ.

31 grudnia 2003 r. administracja leœna Saksonii zatrudnia³a 2019 pracowników na eta-
tach pe³nych, czêœciowych oraz praktykantów. 85% z nich by³o zatrudnionych w nadleœnic-
twach i bazach maszynowych. Pozostali (13%) pracowali w Krajowym Zarz¹dzie Admini-
stracji Lasów Pañstwowych (Landesforstpräsidium; LFP), 2% by³o zatrudnionych w Mini-
sterstwie Œrodowiska i Rolnictwa Saksonii (SMUL). Ponadto 248 osób (12%) by³o zatrudnio-
nych jako praktykanci ró¿nego rodzaju.

Od 1 stycznia 2006 r. LFV jest przedsiêbiorstwem pañstwowym o nazwie Lasy Saksonii
(Sachsenforst). Jest ono samorz¹dne, tak jak ka¿de przedsiêbiorstwo prywatne. W ten spo-
sób wk³ad pañstwa bêdzie siê stopniowo zmniejszaæ. Wszystkie zadania poprzedniej admi-
nistracji leœnej bêd¹ kontynuowane przez przedsiêbiorstwo Lasy Saksonii.

8. Wspólnoty prywatnych w³aœcicieli lasu 

Ochrona i zagospodarowanie ma³ych lasów prywatnych, a tak¿e stosunkowo ma³ych la-
sów komunalnych i koœcielnych w Saksonii stwarza wiele problemów: 
q ponad po³owa wszystkich w³aœcicieli lasu w Saksonii ma mniej ni¿ 1 ha lasu. Skutkiem

tego, a czêsto tak¿e z powodu niekorzystnego ukszta³towania tej w³asnoœci, nastêpuje
zmniejszenie mo¿liwoœci samodzielnej, skutecznej gospodarki; 
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q w wielu wypadkach problem polega na niewystarczaj¹cej lub nieistniej¹cej sieci dróg do
transportu drewna;

q na skutek okreœlonych warunków ¿ycia i braku œrodków technicznych, wielu w³aœcicieli
lasu nie mo¿e sprostaæ samodzielnie zadaniom praktycznym. Wiêkszoœæ z nich to eme-
ryci lub osoby na wczesnej emeryturze i tylko nieliczni pracuj¹ nadal w rolnictwie. Po-
nadto wiêkszoœæ z nich nie mieszka ju¿ na terenie swojej w³asnoœci. 

Wspólnoty leœne s¹ stowarzyszeniami gospodarczymi tworzonymi na podstawie fede-
ralnej ustawy o lasach. Celem tych zwi¹zków jest zmniejszenie strukturalnych wad ma³ych
przedsiêbiorstw leœnych i poprawienie ich sytuacji ekonomicznej. Zadaniem jest wspólna
gospodarka leœna i urynkowienie produkcji. W ten sposób w³aœciciele lasu mog¹ sprostaæ
konkurencji. 

Obecnie w Saksonii istnieje 29 wspólnot leœnych, obejmuj¹cych powierzchniê 20 500 ha.
Oprócz w³aœcicieli prywatnych, nale¿¹ do nich tak¿e w³aœciciele lasów koœcielnych i komu-
nalnych. 

Zale¿nie od modelu organizacyjnego, cz³onkowie ceduj¹ na wspólnotê ró¿ne zadania:
q czasem tylko niektóre czynnoœci, np. sprzeda¿ drewna, podczas gdy ka¿dy las jest za-

rz¹dzany indywidualnie (wybrane rodzaje us³ug);
q dodatkowo (czêœciowo lub w ca³oœci) zagospodarowanie lasu, a przy tym planowanie,

ksiêgowanie wydatków i zysków dla ka¿dego z partnerów (obs³uga ca³kowita);
q przekazanie wspólnocie wszelkich praw do zarz¹dzania, tzn. ca³oœæ lasu wszystkich

cz³onków jest zagospodarowana jako jednolite przedsiêbiorstwo. Dochód jest dzielony
miêdzy cz³onków wspólnoty odpowiednio do przekazanej powierzchni leœnej (wspólna
gospodarka). 

9. Badania w leœnictwie 

W Krajowym Zarz¹dzie Administracji Lasów Pañstwowych (LFP) s¹ realizowane bada-
nia stosowane w zakresie ochrony i trwa³ego u¿ytkowania ekosystemów leœnych. S¹ z tym
zwi¹zane prace nad monitoringiem œrodowiska oraz ekonomicznymi i spo³ecznymi aspek-
tami lasów i leœnictwa Saksonii. 

Wa¿nymi dziedzinami badañ s¹: przebudowa ekologiczna lasu, ochrona genowa,
ochrona lasu i ochrona gleby (w tym celu zak³adano czasowe i sta³e powierzchnie doœwiad-
czalne, których liczba przekracza obecnie 400). Szczególn¹ uwagê zwraca siê na badania
naturalnej, wewnêtrznej dynamiki drzewostanów wy³¹czonych z normalnego u¿ytkowania
i ich porównanie z s¹siaduj¹cymi powierzchniami zagospodarowanymi. Prowadzone s¹
równie¿ badania zasobnoœci drzewostanów i zmian powierzchni leœnej w Saksonii od roku
1900 oraz pilota¿owe studium rozwoju lasu w zalewowym dorzeczu rzeki Müglitz w celu
ochrony przed powodziami. 

W 2003 roku kontynuowano z powodzeniem istotn¹ dla badañ i rozwoju wspó³pracê
z partnerami krajowymi i miêdzynarodowymi przez udzia³ lub realizacjê projektów krajowych
i miêdzynarodowych.
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10. Edukacja leœna

Administracja Leœna Saksonii zapewnia przygotowanie wykwalifikowanych pracowników
leœnictwa oraz wyszkolenie œredniej i wy¿szej kadry leœnej.

Przygotowanie wykwalifikowanych robotników leœnych 

Zawód wykwalifikowanego robotnika leœnego obejmuje uznan¹ umiejêtnoœæ wykonania
wszystkich zabiegów biologicznych i technicznych w lesie. Czynnoœci te obejmuj¹ trzebie¿e,
pielêgnacjê upraw leœnych, czyszczenie m³odników, ochronê siedlisk leœnych, sadzenie, œcin-
kê drzew pi³¹ motorow¹ oraz pracê specjalnymi maszynami, takimi jak harwester i forwarder.

Przygotowanie fachowe wykwalifikowanego robotnika leœnego przebiega w systemie
dualnym. Edukacja zawodowa i szkolenia eksternistyczne odbywaj¹ siê w Leœnym Oœrod-
ku Szkoleniowym Morgenröthe. Za wewnêtrzne szkolenia jest odpowiedzialnych 13 nadleœ-
nictw saksoñskich, wytypowanych do prowadzenia szkoleñ. W 2003 roku 178 osób przygo-
towywanych do zawodu wykwalifikowanego robotnika leœnego (od pierwszego do trzecie-
go roku szkolenia) zatrudniono w Saksoñskiej Administracji Leœnej.

Szkolenie œredniego stopnia

S³u¿ba leœna œredniego stopnia w Saksoñskiej Pañstwowej Administracji Leœnej obej-
muje g³ównie leœniczych. Ponadto istniej¹ takie stanowiska, jak kierownik biura nadleœnic-
twa, kierownik szkó³ki leœnej, kierownik bursy studenckiej, wzglêdnie pracownik Pañstwowej
Administracji Leœnej lub Departamentu Leœnictwa w saksoñskim Ministerstwie Œrodowiska
i Rolnictwa. 
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Tabela 10. Wybrane projekty LFP (organizacja lub uczestnictwo we wspólnych przedsiêwziêciach)

Tytu³ projektu Treœæ projektu

Wspólny projekt BMBF (Federalnego Ministerstwa
Szkolnictwa i Badañ) „Hodowla lasu dla przysz³oœci”

Uczestnictwo w temacie „Sposoby przemiany jednogatunko-
wych drzewostanów œwierkowych i sosnowych w lasy eko-
logicznie zrównowa¿one” dla regionu Rudaw i Niziny Sak-
soñskiej

Wspólny projekt BMVEL (Federalnego Ministerstwa
Ochrony Konsumentów, Wy¿ywienia i Rolnictwa),
podprojekt „Hodowla topoli do produkcji papieru”

Zbadanie przydatnoœci od³ogów do hodowli szybko rosn¹-
cych gatunków topoli w celu produkcji papieru w cyklu dzie-
siêcioletnim 

Projekt DBU „Genetyczne aspekty hodowli lasu –
zalecenia dla praktyki trzebie¿y”

Ocena skutków ró¿nych form trzebie¿y dla genetycznej
struktury drzewostanów bukowych 

Projekt EU „Zarz¹dzanie internetowe – przyczynek
do rozwoju obszarów wiejskich i ponadgranicznej
wspó³pracy Saksonii z Republik¹ Czesk¹”

Przygotowanie i rozszerzenie us³ug internetowych œwiadczo-
nych przez regionalne w³adze leœne dla w³aœcicieli lasów
i obywateli, promocja ponadgranicznego dialogu miêdzy
pañstwow¹ administracj¹ leœn¹ i instytucjami zwi¹zanymi
z lasem, przesy³anie informacji o lasach i na temat ich zago-
spodarowania 



Szkolenie takie jest stacjonarne, realizowane wspólnie z Pañstwow¹ Administracj¹ Leœ-
n¹ Turyngii oraz Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ (Fachhochschule) Schwarzburg, w leœnym
oœrodku szkoleniowym Grillenburg oraz w wytypowanych do szkoleñ 57 saksoñskich leœnic-
twach. Rocznie przyjmuje siê 15 kandydatów.

Szkolenie wy¿szego stopnia 

Szkolenie takie umo¿liwia pracê w charakterze urzêdnika wy¿szego stopnia w admini-
stracji publicznej (nadleœniczy lub zastêpca nadleœniczego, konsultant, kierownik obszaru
wydzielonego, kierownik wydzia³u w Pañstwowej Administracji Leœnej lub w Departamencie
Leœnictwa saksoñskiego Ministerstwa Œrodowiska i Rolnictwa oraz niezale¿ny ekspert leœ-
ny). Saksoñska Pañstwowa Administracja Leœna przyjmuje kandydatów na szkolenia w wy-
mienionym zakresie na dwuletnie praktyki. Warunkiem jest ukoñczenie leœnych studiów
wy¿szych. Szkolenia i koñcowy egzamin pañstwowy s¹ organizowane przez LFV.
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Tabela 11. Nabór na szkolenia leœne, uzyskiwane kwalifikacje i póŸniejsze zatrudnienie (dane na te-
mat szkolenia leœników przez Saksoñsk¹ Pañstwow¹ Administracjê Leœn¹ w roku 2003)

Cel szkolenia Czas 
szkolenia

Liczba 
miejsc

Egzaminy koñcowe

liczba 
kandydatów

liczba 
zdaj¹cych 
pomyœlnie

liczba 
zatrudnio-

nych

S³u¿ba wy¿szego stopnia 2 lata 10 8 8 1 + 3*

S³u¿ba œredniego stopnia 4 lata 14 13 12 3 + 4*

Wykwalifikowany robotnik leœny 3 lata** 63 67 58 5*

* Ograniczenia; ** dwa lata, jeœli jest abiturientem poziomu A.

T³um. Gustaw Matuszewski



1. Powierzchnia leœna, sk³ad gatunkowy, lesistoœæ

Saksonia-Anhalt z lesistoœci¹ 23,2% nale¿y do najmniej zalesionych landów RFN. Zgod-
nie z inwentaryzacj¹ wykonan¹ przez Regionaln¹ Administracjê Leœn¹, powierzchnia leœna
1 stycznia 2004 r. wynosi³a 475 617 ha. Przestrzenne rozmieszczenie lasów jest zmienne 
– od 63% w regionie Harcu do 6% w rejonie Magdeburg Börde (obszar z intensywnym rol-
nictwem). 

Obecne rozmieszczenie gatunków drzew odzwierciedla naturalne warunki wzrostu w da-
nym regionie, jak równie¿ skutki d³ugoletniej gospodarki leœnej. 
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Saksonia-Anhalt Henning Kurth

Sachsen-Anhalt, 
powierzchnia 20,4 tys. km2, 
ludnoœæ 2,5 mln mieszkañców, 
stolica Magdeburg.

Rys. 1. Udzia³ gatunków drzew leœnych w drzewostanach



Zasobnoœæ drzewostanów Saksonii-Anhalt zale¿y g³ównie od sosny, naturalnie porasta-
j¹cej ubo¿sze siedliska. Obecnie zajmuje ona nieco mniejsz¹ powierzchniê ni¿ kiedyœ. 

Udzia³ œwierka wynosi 15%. Roœnie on g³ównie w regionie Harcu, gdzie naturalnie wy-
stêpuje jako gatunek rodzimy w wy¿szych partiach (masyw Brocken). 

D¹b jest najwa¿niejszym gatunkiem liœciastym. Zajmuje 11% powierzchni leœnej i wystê-
puje g³ównie na obszarach z ma³ymi opadami we wschodnim Harcu, na suchych obsza-
rach wy¿yny, w lasach pastwiskowych wzd³u¿ rzek: Elby, Sali i Muldy oraz na ¿yznych i œred-
nio ¿yznych terenach niziny. 

Buk ma obecnie udzia³ 9%, g³ównie w regionie Harcu i w niektórych czêœciach wy¿yny.
W warunkach naturalnych zajmowa³by znacznie wiêksz¹ powierzchniê. Inne gatunki liœcia-
ste, takie jak olsza, brzoza, jarzêbina, topola, lipa, klon, jesion, grab, zajmuj¹ razem oko³o
13% powierzchni leœnej. 

Czynione s¹ wysi³ki w celu zwiêkszenia udzia³u dêbu i buka, z wykorzystaniem natural-
nego odnowienia. Dotychczas wykonano du¿¹ pracê, przekszta³caj¹c monokultury iglaste
w drzewostany mieszane liœciasto-iglaste przez sztuczne odnowienie. W przysz³oœci udzia³
gatunków liœciastych wzroœnie jeszcze bardziej. 

Lasy iglaste Saksonii-Anhalt cechuje du¿y udzia³ drzewostanów m³odych. Wskazuje to
zarówno na wzrost mo¿liwoœci pozyskania w przysz³oœci, jak i na potrzebê wykorzystywania
równie¿ drewna cieñszego. Drzewostanów ponadosiemdziesiêcioletnich jest zbyt ma³o.

Struktura wieku drzewostanów dêbowych i bukowych jest bardziej wyrównana ni¿ iglas-
tych, poniewa¿ obecne s¹ równie¿ starsze klasy wieku (nawet 160 lat). 
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Rys. 2. Struktura wiekowa wed³ug grup gatunków



2. Zasobnoœæ i przyrost mi¹¿szoœci drzewostanów

Dane na temat zasobnoœci i przyrostu mi¹¿szoœci drzewostanów we wszystkich lasach
landu bêd¹ dostêpne dopiero po zakoñczeniu Federalnej Inwentaryzacji Leœnej, rozpoczê-
tej w roku 2004.

Na 130 tys. ha lasów gospodarczych landu1 zapas na pniu wynosi 202 m3 bez kory na
1 ha. Planowe pozyskanie wynosi 4,3 m3 bez kory na 1 ha, przyrost zaœ 6,5 m3 bez kory na 1 ha.

Powierzchnia lasów landu Saksonii-Anhalt zwiêksza siê i jednoczeœnie wartoœæ ekono-
miczna i ekologiczna drzewostanów na pniu wzrasta. Obecnie zapas wynosi oko³o 80%
wielkoœci po¿¹danej. 

3. Bilans powierzchni leœnej 

Ustawa leœna Saksonii-Anhalt, przyjêta 13 kwietnia 1994 r., postuluje, ¿eby las by³ odpo-
wiednio zagospodarowany, stosownie do przyjêtych zasad, w sposób trwa³y, troskliwy i fa-
chowy. Ze wzglêdu na szczególne znaczenie dla dobra spo³ecznego, powierzchnia lasów
powinna siê zwiêkszaæ.
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1 Informacja ta dotyczy tylko lasów nale¿¹cych do landu Saksonia-Anhalt, zarz¹dzanych przez Regio-
nalne Przedsiêbiorstwo Leœne (red.).

Rys. 3. Bilans powierzchni leœnej w Saksonii-Anhalt



Co roku powierzchnia leœna zwiêksza siê o oko³o 205 ha, w tym 159 ha to ponowne za-
lesienia (³¹k) i oko³o 47 ha – zalesienia gruntów ornych. Ubywa natomiast œredniorocznie 
59 ha lasu. Jest to strata na rzecz górnictwa (oko³o 17 ha), inwestycji budowlanych (oko³o
25 ha) i innych sektorów gospodarki (oko³o 16 ha).

W liczbach absolutnych powierzchnia leœna Saksonii-Anhalt wzros³a o oko³o 1300 ha
w ostatnich 9 latach, co odpowiada przyrostowi oko³o 146 ha rocznie. 

4. Pozyskanie drewna 

Trwa³e zagospodarowanie lasów landu, zgodnie z szeœcioma kryteriami MCPFE, jest
podstawow¹ zasad¹ dzia³ania wszystkich poziomów zarz¹dzania w Regionalnym Przedsiê-
biorstwie Leœnym. Jednoczeœnie pozyskanie drewna jest podstawowym czynnikiem trwa³ej
gospodarki leœnej. 

Regionalne Przedsiêbiorstwo Leœne dzia³a na powierzchni operacyjnej 140 tys. ha,
z czego oko³o 130 tys. ha to las. Zapas na pniu wynosi 202 m3 bez kory na 1 ha, planowe
zaœ pozyskanie to 4,3 m3 drewna bez kory na 1 ha. 

Sk³ad gatunkowy lasów nale¿¹cych do landu jest inny ni¿ w ca³ej Saksonii-Anhalt (rys. 4).
Stosunek przyrostu bie¿¹cego do pozyskania, ustalony w planowaniu leœnym, jest pod-

stawow¹ charakterystyk¹ trwa³oœci lasu. Choæ planowe pozyskanie w ostatnich kilku latach
wzros³o wraz z popraw¹ gospodarki w lasach, jest jednak wyraŸnie mniejsze ni¿ przyrost
bie¿¹cy.

Wskutek du¿ej przewagi œrednich klas wieku, rzeczywisty zapas na pniu jest mniejszy od
po¿¹danej wielkoœci, która wynosi 280–300 m3 bez kory na 1 ha.

W roku gospodarczym 2003 oko³o 568 tys. m3 drewna bez kory sprzeda³y nadleœnictwa
Regionalnego Przedsiêbiorstwa Leœnego. By³o to g³ównie drewno sosnowe, stanowi¹ce 42%
sprzeda¿y, nastêpnie œwierk – z udzia³em 27%. Oko³o 75% pozyskania to drewno iglaste. 
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Rys. 4. Sk³ad gatunkowy lasów nale¿¹cych do landu



5. Struktura w³asnoœci i formy organizacyjne 

Saksonia-Anhalt jest w³aœcicielem 31% lasu. 41% powierzchni lasów to lasy prywatne.
Udzia³ ten wzroœnie do ponad 50% przez sprzeda¿ 11% lasów powierzonych BVVG (Agen-
cji Administracji i U¿ytkowania Gruntów). Pozosta³e lasy s¹ w³asnoœci¹ federaln¹ (12%), la-
sami powierzonymi (11%) i wspólnymi (5%). 
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Rys. 5. Wielkoœæ pozyskania w lasach nale¿¹cych do landu w latach 1994–2003

Rys. 6. Sprzeda¿ drewna z lasów landowych, wed³ug gatunków, w roku 2003



6. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

Ministerstwo Rolnictwa i Œrodowiska z siedzib¹ w Magdeburgu jest najwy¿sz¹ w³adz¹ leœ-
n¹ w Saksonii-Anhalt. Administracja leœna jest czêœci¹ Wydzia³u 4, odpowiedzialnego za
ochronê przyrody i leœnictwo. Przewa¿aj¹ca czêœæ struktury organizacyjnej leœnictwa w Sak-
sonii-Anhalt mieœci siê w Regionalnej Administracji Leœnej. Jako jednolita administracja leœna
jest ona odpowiedzialna za lasy wszystkich rodzajów w³asnoœci. Jest jednoczeœnie przedsiê-
biorstwem gospodarczym, spó³k¹ us³ugow¹ i samodzieln¹ administracj¹. 

Zgodnie z krajow¹ ustaw¹ leœn¹ z 13 kwietnia 1994 r., do zadañ administracji leœnej
nale¿¹:
q wspó³dzia³anie publiczne jako organizacji odpowiedzialnej za dobro spo³eczne; 
q administracja i zarz¹dzanie lasami landu; 
q us³ugi doradcze i pomocnicze dla lasów w³asnoœci prywatnej i wspólnej;
q wdra¿anie rz¹dowych programów rozwoju leœnictwa; 
q planowanie zagospodarowania lasów i przygotowanie innych planów leœnictwa, wyzna-

czanie leœnych obszarów chronionych i opieka nad nimi;
q kontrole w lesie i ochrona lasu; 
q podejmowanie decyzji w zakresie zezwoleñ, w wypadkach przewidzianych ustaw¹ leœn¹

i zgodnie z regulacjami wydanymi wed³ug tej ustawy;
q przekazywanie spo³eczeñstwu informacji o utrzymaniu lasów, ich ochronie i wa¿noœci la-

sów dla cz³owieka. 
Ponadto na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy w³adze leœne powinny dora-

dzaæ i wspieraæ w³adze lokalne i ich zgrupowania, w³adze ochrony przyrody, w³adze zarz¹-
dzaj¹ce terenami rolniczymi oraz inne zarz¹dy i w³adze odpowiedzialne za utrzymanie
i upiêkszanie krajobrazu oraz ochronê gruntów rolnych. 
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Rys. 7. Lasy Saksonii-Anhalt wed³ug rodzajów w³asnoœci



Regionalne Przedsiêbiorstwo Leœne

1 stycznia 2002 r. zasadnicza czêœæ Regionalnej Administracji Leœnej zosta³a przekszta³-
cona w Regionalne Przedsiêbiorstwo Leœne (RPL). Przy ogólnej powierzchni leœnej, wyno-
sz¹cej oko³o 476 tys. ha, zadania gospodarcze wykonuje Regionalne Przedsiêbiorstwo Leœ-
ne na obszarze 280 tys. ha, z czego na 140 tys. ha lasów znajduj¹ siê lasy powierzone,
a tak¿e nadzorowane prywatne i wspólne. Na kolejnych 120 tys. ha niepodlegaj¹cych
nadzorowi lasów prywatnych i wspólnych, RPL pe³ni funkcje doradcze i zarz¹dzaj¹ce, a na
50 tys. ha (g³ównie lasów federalnych) – spe³nia funkcje zarz¹dzaj¹ce. 

Œrednia wielkoœæ nadleœnictwa wynosi oko³o 20 tys. ha ogólnej powierzchni leœnej, jed-
nak¿e rzeczywista wielkoœæ lasu krajowego, powierzonego, nadzorowanego prywatnego
i wspólnego wynosi œrednio 13 tys. ha na nadleœnictwo. Wielkoœæ leœnictwa wynosi œrednio
2450 ha, jednak realna wielkoœæ operacyjna to oko³o 1600 ha.
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Rys. 8. Lasy Saksonii-Anhalt



7. Prawo leœne, rz¹dowe programy rozwoju leœnictwa 

Przyjêta 13 kwietnia 1994 r. ustawa leœna Saksonii-Anhalt, uznaj¹c szczególne znacze-
nie lasu dla spo³eczeñstwa, uwzglêdnia nastêpuj¹ce cele: 
q zachowanie lasu ze wzglêdu na jego korzyœci gospodarcze (u¿ytkowanie) i znaczenie

dla œrodowiska, szczególnie d³ugotrwa³¹ skutecznoœæ w utrzymywaniu równowagi eko-
logicznej, znaczenie dla klimatu, bilansu wodnego, oczyszczania powietrza, ¿yznoœci
gleby, krajobrazu, struktury rolnictwa, infrastruktury i rekreacji publicznej (ochrona i re-
kreacja); 

q zwiêkszenie powierzchni leœnej, jeœli jest to niezbêdne, i w sposób trwa³y zapewnienie
jej w³aœciwego u¿ytkowania;

q wspieranie leœnictwa;
q zrównowa¿enie interesu publicznego i w³aœcicieli lasu.

16 kwietnia 1997 r. parlament krajowy przyj¹³ ustawê o regulacjach rolnych i leœnych.
Okreœla ona prawa wstêpu i u¿ytkowania pól i lasów. 23 lipca 2004 r. Saksonia-Anhalt uzy-
ska³a poprawion¹ ustawê dotycz¹c¹ ochrony przyrody i krajobrazu.

Rz¹dowa pomoc dla leœnictwa 

Ze wzglêdu na szczególne znaczenie lasu dla spo³eczeñstwa i jego funkcje ochronne i re-
kreacyjne udostêpnia siê fundusze rozwojowe dla lasów prywatnych i wspólnych w celu przy-
gotowania w³aœciwego i trwa³ego u¿ytkowania lasu i uzupe³niaj¹cego odnowienia (zarz¹dze-
nie reguluj¹ce przydzia³ funduszy na zabiegi gospodarcze w lesie i uzupe³niaj¹ce zalesienia). 
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Rys. 9. Œrodki przeznaczane na wsparcie leœnictwa w Saksonii-Anhalt



Od 1991 roku Saksonia-Anhalt otrzymuje znaczne fundusze na zabiegi hodowlane (za-
lesienia, przebudowê drzewostanów, zak³adanie upraw, pielêgnacjê m³odników i czyszcze-
nia), zabiegi zwi¹zane ze szkodami nowego typu (przedplon, wprowadzanie podszytu, za-
lesianie i pielêgnacja w stadium inicjalnym), budowê dróg leœnych, ochronê lasu i przeciw-
po¿arow¹ ochronê lasu, na stowarzyszenia leœne, a tak¿e na przerób i marketing produk-
tów leœnych. 

8. Stowarzyszenia leœne 

Obecnie w Saksonii-Anhalt 233 tys. ha lasu jest w³asnoœci¹ prywatn¹ lub wspóln¹. Po
prywatyzacji lasu pod egid¹ BVVG, wielkoœæ ta wzroœnie do oko³o 275 tys. ha i bêdzie sta-
nowiæ 57% ogólnej powierzchni leœnej landu.

Rozdrobnione lasy prywatne s¹ ³¹czone we wspólnoty leœne o powierzchni od 25 do
5000 ha. Zrzeszy³o siê ju¿ 47% w³aœcicieli. Obecnie Regionalne Przedsiêbiorstwo Leœne lan-
du ma pod opiek¹ oko³o 110 tys. ha lasów prywatnych i wspólnych. 

Planowane pozyskanie z lasów nadzorowanych wynosi rocznie oko³o 2 m3 drewna bez
kory na 1 ha. Aby móc korzystaæ z kompletnej obs³ugi, w³aœciciele pokrywaj¹ jej koszty
w wysokoœci 32 euro/ha. Gospodarstwa o powierzchni ponad 500 ha p³ac¹ bez zni¿ek.
Mniejsze gospodarstwa maj¹ zni¿ki wynikaj¹ce z ustaleñ polityki leœnej (zarz¹dzenie doty-
cz¹ce lasów prywatnych).

Regionalne Przedsiêbiorstwo Leœne udziela bezp³atnych porad (us³uga zgodnie z § 24/2
krajowej ustawy leœnej). Obecnie w Saksonii-Anhalt jest 139 stowarzyszeñ leœnych, grupu-
j¹cych ogó³em 17 189 w³aœcicieli lasu z ogóln¹ powierzchni¹ 88 297 ha lasu. Od 1991 ro-
ku stowarzyszenia te uzyskuj¹ pomoc (rys. 9). 

9. Edukacja leœna

Przygotowanie do zawodu leœnika 

Przygotowanie zawodowe leœnika jest okreœlone wspólnym porozumieniem dla pracow-
ników leœnictwa (MTW). W ramach dualnego szkolenia zawodowego jest ono realizowane
w szkole zawodowej i w gospodarstwie prowadz¹cym szkolenia. Trwa 3 lata i jest podzielo-
ne na wewnêtrzne – w nadleœnictwach prowadz¹cych szkolenia i na miêdzyzak³adowe 
– w Regionalnym Instytucie Rolnictwa, Ogrodnictwa i Gospodarstwa Domowego (LLG), Wy-
dziale Leœnym w Magdeburgerforth. Tu odbywa siê te¿ szkolenie w szkole zawodowej. Te-
maty szkoleñ s¹ okreœlone ogólnym planem zajêæ leœnika. Ponadto Wydzia³ Leœny LLG
spe³nia nastêpuj¹ce zadania:
q szkolenia zorientowane na praktykê, szkolenia i æwiczenia w zakresie prac leœnych – za-

gospodarowania lasu, ochrony przyrody i krajobrazu, hodowli drzew, ostrzegania przed
mo¿liwoœci¹ szkód przemys³owych; 

q objazdowe szkolenia leœne dla w³aœcicieli lasu;
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q dalsze szkolenia mistrzów prac leœnych;
q dalsze szkolenia wyk³adowców i doradców Regionalnej Administracji Leœnej; 
q specjalne zadania dla Regionalnej Administracji Leœnej;
q rozwój, testowanie i nadzór nad prac¹ maszyn leœnych i nad procesem prac leœnych we

wspó³pracy z innymi instytucjami, np. KWF, Rad¹ Mistrzów Prac Leœnych i Sprzêtu Leœ-
nego. 

Œrednia s³u¿ba leœna 

Zadania zawodowe œredniej s³u¿by leœnej wynikaj¹ z gospodarczego u¿ytkowania lasu
i jego znaczenia dla œrodowiska. S³u¿bie tej s¹ powierzone zadania zagospodarowania la-
sów krajowych, doradztwa i opieki nad lasami powierzonymi, prywatnymi, lasami spó³ek,
jak równie¿ zadania ochrony przyrody i krajobrazu.

W Saksonii-Anhalt nie ma szkoleñ w Leœnej Wy¿szej Szkole Zawodowej, ale land zatrud-
nia absolwentów ze szkó³ leœnych w Eberswalde, Göttingen i Weihenstephan jako prakty-
kantów, co jest warunkiem wstêpnym do rozpoczêcia pracy w œredniej s³u¿bie leœnej. Prak-
tyka wstêpna i egzaminy trwaj¹ 12 miesiêcy i s¹ uregulowane odpowiednim zarz¹dzeniem.

Wy¿sza s³u¿ba leœna 

Zadania zawodowe wy¿szej s³u¿by leœnej wynikaj¹ z du¿ego gospodarczego i œrodo-
wiskowego znaczenia lasu, a g³ówny nacisk jest k³adziony na trwa³oœæ i zrównowa¿enie
funkcji lasu w zakresie u¿ytkowania, ochrony i rekreacji. Wy¿szej s³u¿bie leœnej s¹ powie-
rzone zadania planowania gospodarczego na ró¿nych poziomach operacyjnych i admini-
stracyjnych.

Praktyka (okres próbny) trwa 24 miesi¹ce i jest okreœlona odpowiednim zarz¹dzeniem.
Na praktykach w zakresie wy¿szej s³u¿by leœnej w Saksonii-Anhalt zatrudnia siê absolwen-
tów uniwersytetów z Drezna, Freiburga, Getyngi i Monachium, którzy uzyskali stopieñ na-
ukowy w leœnictwie. 

10. Badania w leœnictwie 

Badania leœne, w œcis³ym znaczeniu tego s³owa, nie s¹ realizowane w Saksonii-Anhalt.
Wydzia³ 5. Regionalnego Przedsiêbiorstwa Leœnego, odpowiedzialny za us³ugi i badania,
wykonuje badania dotycz¹ce przysz³oœci leœnictwa, kontroluje stan œrodowiska i ochrony la-
su, opracowuje zorientowane na praktykê rozwi¹zania dla Regionalnego Przedsiêbiorstwa
Leœnego. Ponadto, dziêki swej wiedzy eksperckiej przygotowuje i wspiera decyzje w zakre-
sie polityki leœnej, podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Œrodowiska, jak równie¿
wspiera samodzielne zadania ministerstwa, gdy potrzebna jest do tego wiedza ekspercka. 

W badaniach z dziedziny zagospodarowania i ochrony lasu w Wydziale 5. Regionalne-
go Przedsiêbiorstwa Leœnego jest zatrudnionych 10 pracowników. W 2003 r. wydano na nie
oko³o 116 tys. euro.
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W ostatnich latach zajmowano siê g³ównie: 
q monitoringiem œrodowiska leœnego, 
q koncepcj¹ trzebie¿y i doskonaleniem rêbni w drzewostanach sosnowych,
q dynamik¹ populacji przyp³aszczka granatka,
q ci¹g³¹ obserwacj¹ zamierania dêbów.

T³um. Gustaw Matuszewski
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Turyngia Susanne Schwerhoff

1. Powierzchnia lasów, sk³ad gatunkowy, lesistoœæ

Lasy Turyngii zajmuj¹ powierzchniê 542 728 ha (stan na 31.12.2003 r.). G³ównymi gatun-
kami lasotwórczymi s¹: œwierk, buk i sosna. 

Türingen, 
powierzchnia 16,2 tys. km2, 
ludnoœæ 2,4 mln mieszkañców, 
stolica Erfurt.

Rys. 1. Rozmieszczenie nadleœnictw i udzia³
gatunków (stan na 1.01.2004 r.)



Rozmieszczenie gatunków drzew w Turyngii zale¿y g³ównie od trzech czynników: siedli-
ska, klimatu i uwarunkowañ historycznych. 

W wielu miejscach lasy liœciaste i mieszane zosta³y w przesz³oœci zast¹pione przez lasy
iglaste. Wzrastaj¹cy obecnie udzia³ gatunków liœciastych œwiadczy o sukcesie pó³naturalnej
hodowli lasu. Najczêstszym gatunkiem w Turyngii jest œwierk (43%), zw³aszcza w Lesie Tu-
ryñskim. Buk wystêpuje g³ównie na pó³nocy i zachodzie kraju, d¹b natomiast zajmuje su-
che obszary na skraju basenu turyñskiego i na wschodzie. 

2. W³asnoœæ leœna 

Lasy pañstwowe stanowi¹ oko³o 41% ogólnej powierzchni leœnej. Lasy wspólne (ponad
16%) s¹ podzielone doœæ nierównomiernie, poniewa¿ 16 najwiêkszych spó³ek (ka¿da posia-
daj¹ca ponad 1000 ha lasu) gospodaruje na 29% ca³ej powierzchni lasów tej kategorii.

Lasy prywatne nale¿¹ do wielu œrednich i du¿ych firm, s¹ to tak¿e niewielkie lasy osób
prywatnych o powierzchni do 5 ha, zajmuj¹ce ³¹cznie 38% ogólnej powierzchni leœnej Tu-
ryngii (tab. 1).

3. Zasobnoœæ drzewostanów i przyrost mi¹¿szoœci

Wed³ug najnowszych wyników Federalnej Inwentaryzacji Leœnej, zasobnoœæ lasów Tu-
ryngii wynosi oko³o 301 m3/ha, osi¹gaj¹c w przybli¿eniu œredni poziom docelowy
300–330 m3/ha. Roczny przyrost drewna wynosi oko³o 10 m3/ha. Pozyskanie jest znacznie
mniejsze ni¿ przyrost bie¿¹cy, szczególnie w lasach ma³ej w³asnoœci prywatnej, co oznacza
faktyczny wzrost zasobnoœci. 
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Rys. 2. Udzia³ poszczególnych gatunków drzew w lasach Turyngii 
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Tabela 1. Lasy Turyngii wed³ug kategorii w³asnoœci (w ha, stan na 31.12.2003 r.)

Rodzaj w³asnoœci Tereny z lasem Tereny bez lasu Ogó³em Udzia³ (%)

Pañstwowa, w tym: 206 619 17 029 223 648 41,21

– administracja leœna (TMLNU) 189 317 10 615 199 932 36,84

– Specjalny Fundusz WGT (TMWAI) 6 112 2 623 8 735 1,61

– Rz¹d Federalny (BFM) 10 817 3 752 14 569 2,68

– inne landy niemieckie 373 39 412 0,08

Lasy wspólne, w tym: 84 234 3 693 87 927 16,20

– samorz¹dy 80 268 3 573 83 841 15,45

– fundacje 3 966 120 4 086 0,75

W³asnoœæ prywatna, w tym: 202 455 4 592 207 047 38,15

– ma³a i œrednia w³asnoœæ prywatna 196 594 4 484 201 078 37,05

– Koœció³ 5 861 108 5 969 1,10

Lasy powiernicze 21 496 2 610 24 106 4,44

Ogó³em tereny leœne 514 804 27 924 542 728 100,00

TMLNU – Turyñskie Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Œrodowiska 
WGT – Zachodnia Grupa Wojsk Radzieckich 
TMWAI – Turyñskie Ministerstwo Handlu, Przemys³u, Pracy i Infrastruktury 
BFM – Federalne Ministerstwo Finansów 

Rys. 3. Zapas drewna wed³ug gatunków i klas wieku



Na skutek katastrofalnych szkód huraganowych oraz klêski kornika w po³owie XX wieku
i póŸniejszego odnowienia lasu na zniszczonych obszarach, zdecydowanie przewa¿aj¹
m³ode i œredniowiekowe drzewostany iglaste, charakteryzuj¹ce siê du¿ym przyrostem, co
jest g³ównym czynnikiem wzrostu zapasu. 

W wypadku buka notuje siê natomiast nadmiar drzewostanów dojrza³ych. Bior¹c pod
uwagê zmiany jakoœci drewna, naturalne odnowienie i stabilnoœæ warunków siedliska, te
dojrza³e drzewostany mog¹ byæ u¿yte do tworzenia struktur przypominaj¹cych tzw. las trwa-
³y (Dauerwald).

4. Pozyskanie i sprzeda¿ drewna 

W roku 2003 pozyskanie w lasach wszelkiej w³asnoœci w Turyngii wynios³o 2 190 853 m3,
o 19% wiêcej ni¿ w roku poprzednim, co przypisuje siê g³ównie wzrostowi o 35% planu po-
zyskania rocznego w lasach prywatnych. 

G³ównym gatunkiem sprzedawanym w Turyngii jest œwierk, który stanowi 60% pozyska-
nia i daje prawie 70% dochodu. Mimo pesymistycznych dla nabywców zapowiedzi, œrednia
cena drewna wszystkich sortymentów by³a niska i wynosi³a 40 euro, podobnie jak w roku
2002.

Turyñska Komisja Leœna zajmuje siê marketingiem drewna z lasów wszystkich rodzajów
w³asnoœci. Jest ona zorientowana w sytuacji rynkowej i jej pozycja w tym zakresie bêdzie
coraz silniejsza. Rynek drewna w Turyngii mo¿na nazwaæ trudnym, ale przyjaznym dla pro-
ducenta. Z wyj¹tkiem buka, poda¿ drewna nie zaspokaja jeszcze potrzeb regionalnego
przemys³u. Perspektywy zwiêkszenia pozyskania i sprzeda¿y drewna s¹ jednak dobre, po-
niewa¿ popyt w przemyœle drzewnym Turyngii przewy¿sza poda¿. 

Wzrastaj¹c¹ pozycjê centralnego marketingu dzia³aj¹cego przez umowy ramowe mo¿-
na wyjaœniæ struktur¹ poda¿y i popytu na drewno w Turyngii. Ramowe umowy umo¿liwiaj¹
klientom jednorazowy zakup du¿ych iloœci drewna. Nabywcy doceniaj¹ zw³aszcza to, ¿e
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Rys. 4. Zapas mi¹¿szoœci wed³ug kategorii w³asnoœci
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Rys. 5. Pozyskanie drewna w latach 1994–2003 dla wszystkich rodzajów w³asnoœci

Gatunki Lasy pañ-
stwowe

Lasy wspól-
not (korpo-

racyjne)

Lasy pry-
watne

Lasy po-
wiernicze

Lasy 
federalne

Ogó³em
(cmh)*

Œwierk 671 827 203 587 356 033 47 556 38 418 1 317 421

– w tym tartaczne 556 294 154 612 271 112 30 924 27 525 1 040 467

– w tym drewno do przerobu 115 533 48 975 84 921 16 632 10 893 276 954

Sosna 133 544 75 373 104 946 1 718 20 920 336 501

– w tym tartaczne 95 743 46 738 70 128 492 13 636 226 737

– w tym drewno do przerobu 37 801 28 635 34 818 1 226 7 284 109 764

Buk 230 733 89 880 135 797 656 26 722 483 788

– w tym tartaczne 83 447 36 446 63 784 46 3 198 186 921

– w tym drewno do przerobu 147 286 53 434 72 013 610 23 524 296 867

D¹b 24 153 10 884 10 793 107 7 206 53 143

– w tym tartaczne 9 043 4 277 4 722 3 2 976 21 021

– w tym drewno do przerobu 15 110 6 607 6 071 104 4 230 32 122

Ogó³em 1 060 257 379 724 607 569 50 037 93 266 2 190 853

Tabela 2. Pozyskanie drewna w 2003 r. dla wszystkich rodzajów w³asnoœci

* cmh = pozyskanie w m3.



sprzeda¿ du¿ych iloœci drewna jest za³atwiana przez centralny wydzia³ marketingowy Turyñ-
skiej Komisji Leœnej. Dziêki intensywnemu marketingowi, umowy ramowe s¹ podpisywane
z coraz nowymi klientami. 

Równolegle do centralnego marketingu, turyñskie nadleœnictwa troszcz¹ siê równie¿
o to, aby zapewniæ odpowiednie iloœci drewna ma³ym odbiorcom regionalnym. Dziêki temu
pomagaj¹ im utrzymaæ sta³y poziom produkcji. Sytuacja ekonomiczna ma³ych i œrednich za-
k³adów przerobu drewna jest trudna, tak wiêc wspólne rozwi¹zania podejmowane przez leœ-
nictwo i przemys³ drzewny s¹ pilnie potrzebne. 

Normalnymi procedurami marketingu drewna s¹ tak¿e aukcje.
Dziêki dostatecznemu wykorzystaniu na miejscu, tylko niewielkie iloœci drewna okr¹g³e-

go s¹ eksportowane. Wspomnieæ trzeba jednak o dostawach drewna przemys³owego do
Szwecji i parkietowego do Danii. Te i inne dzia³ania zosta³y podjête, po pierwsze – aby uczy-
niæ rynek bardziej elastycznym i po drugie – jako forma ograniczania ryzyka. Drewno z Tu-
ryngii jest eksportowane tak¿e do Francji, Austrii, Chin i krajów Beneluksu.

Rynek drewna opa³owego rozwija siê i wkrótce bêdzie znacznym uzupe³nieniem jego
materia³owego zu¿ycia. Inwestorzy szukaj¹cy nowych mo¿liwoœci uzyskuj¹ porady i wspar-
cie od Turyñskiej Komisji Leœnej – przyjêto wspólne umowne ustalenia zapewniaj¹ce dosta-
wy surowca drzewnego na d³ugi czas, a jednoczeœnie zastosowano wspieranie w³aœcicieli
lasu dostarczaj¹cych drewno do celów opa³owych.

Dochody bie¿¹ce w lasach pañstwowych
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Rys. 6. Przychód, koszty i strata w euro/ha (wraz z dodatkowymi kosztami p³ac) w lasach pañstwowych



W roku 2003 g³ównym Ÿród³em dochodu by³a nadal sprzeda¿ drewna. I chocia¿ ceny
drewna pozostawa³y na tym samym, niskim poziomie, to dziêki wiêkszemu pozyskaniu
osi¹gniêto wyniki lepsze ni¿ w roku poprzednim. Mimo to, w roku 2003 pojawi³y siê znów
straty operacyjne i ka¿dy hektar lasu pañstwowego musia³ otrzymaæ dotacje w wysokoœci
81,76 euro.

5. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

Zadania Komisji Leœnej Turyngii

Cele i zadania Komisji Leœnej Turyngii s¹ zapisane w ustawie leœnej landu Turyngia
w brzmieniu poprawionym 25 sierpnia 1999 r., zgodnie z federaln¹ ustaw¹ leœn¹ z 2 maja
1975 r. Obejmuj¹ one zachowanie, zwiêkszenie i ochronê obszarów leœnych, trwa³¹ produk-
cjê drewna jako zasobu naturalnego, zachowanie i polepszenie funkcji ochrony krajobrazu,
zapewnienie rekreacji w lasach, pomoc i wsparcie prywatnych w³aœcicieli lasu oraz zapew-
nienie równowagi miêdzy uzasadnionymi interesami spo³ecznymi a s³usznymi interesami
w³aœcicieli lasu.

Zadania te s¹ realizowane zgodnie z zasad¹ trwa³oœci, g³ówn¹ ide¹, która towarzyszy
leœnikom od ponad 200 lat. Trwa³oœæ nie jest ide¹ ograniczaj¹c¹ siê do leœnictwa, lecz za-
sad¹ odpowiedzialnego traktowania przyrody przez cz³owieka. W dziedzinie leœnictwa
oznacza ona taki rozmiar pozyskania drewna, jaki mo¿e byæ zrekompensowany przez
przyrost drzewostanów. Zasada trwa³oœci obowi¹zuje w odniesieniu do wszystkich funk-
cji lasu.

Komisja Leœna Turyngii pe³ni swe obowi¹zki organizacyjne jako spo³eczna administracja
leœna, obejmuj¹ca zarówno zarz¹dzanie, jak i czynnoœci gospodarcze. Te ostatnie s¹ wyko-
nywane przez zdecentralizowane nadleœnictwa, bêd¹ce przedsiêbiorstwami gospodarczy-
mi Turyngii, odpowiedzialne za zagospodarowanie oko³o 200 tys. ha lasu pañstwowego. Ja-
ko jednostki planuj¹ce i kontroluj¹ce zabezpieczenie interesów publicznych, dzia³aj¹ one
w lasach o powierzchni 543 tys. ha, niezale¿nie od kategorii w³asnoœci. Ponadto Komisja
Leœna Turyngii wykonuje inne zadania zwi¹zane z ustaw¹ ³owieck¹ Turyngii oraz ustaw¹
o rybo³ówstwie. 

Struktura organizacyjna Komisji Leœnej 

W 2002 roku zmieni³a siê struktura administracyjna Komisji Leœnej Turyngii z trzystopnio-
wej na dwustopniow¹. Zadania wykonywane poprzednio przez Okrêgowy Wydzia³ Leœnic-
twa w Oberhof zosta³y przekazane nadleœnictwom, Instytutowi Lasu i Leœnictwa Turyngii,
w³adzom lokalnym oraz Ministerstwu Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Œrodowiska Turyngii.
Ministerstwo bezpoœrednio kontroluje Turyñski Instytut Leœnictwa, £owiectwa i Rybo³ówstwa
z siedzib¹ w Gotha, Turyñskie Technikum Leœne w Schwarzburgu, administracjê Parku Na-
rodowego Hainich z siedzib¹ w Bad Langensalza oraz 46 nadleœnictw (w tym Okrêgow¹
Szko³ê Prac Leœnych w Gehren).
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Po zlikwidowaniu Okrêgowego Wydzia³u Leœnictwa z koñcem 2002 roku, zmieniono tak-
¿e system nadzoru. Przy Turyñskim Instytucie Lasu i Leœnictwa zosta³ powo³any Zespó³
Nadzoru. 

Pod koniec opisywanego okresu Komisja Leœnictwa Turyngii zatrudnia³a 1837 pracowni-
ków. Od 1996 r. liczbê zatrudnionych zmniejszono o 582 osoby.

6. Szkolenie leœne

Podstawowe szkolenie leœne to trzyletni kurs dla 40 praktykantów, prowadzony co roku,
z podzia³em na szkolenie praktyczne w nadleœnictwach pañstwowych oraz teoretyczne
w Okrêgowej Szkole Prac Leœnych w Gehren.

Œrednia S³u¿ba Leœna to kursy trzyletnie w technikum leœnym, podzielone na dwuletnie
szkolenie teoretyczne i rok praktyki w nadleœnictwie. Wyk³adowcy sprawdzaj¹ wiedzê stu-
dentów z innych techników leœnych. 
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Rys. 7. Administracyjna struktura Turyñskiej Komisji Leœnej

Tabela 3. Liczba pracowników wed³ug dzia³ów i rodzaju zatrudnienia (stan na 31.12.2002 r.)

Wy¿szy 
personel 

leœny

Œredni 
personel 

leœny

Pracowni-
cy biurowi

Robotnicy 
leœni Ogó³em

Turyñskie Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony
Przyrody i Œrodowiska – Wydzia³ Leœnictwa 24 18 5 47

Turyñski Instytut Lasu i Leœnictwa 33 36 29 98

Nadleœnictwa, leœnictwa oraz Okrêgowa
Szko³a Prac Leœnych 111 457 182 916 1666

Administracja Parku Narodowego Hainich 4 4 1 9

Technikum leœne 7 2 8 17

Ogó³em 179 517 225 916 1837



Dwuletnie kursy przygotowuj¹ do pracy w wy¿szej S³u¿bie Leœnej, poszerzaj¹ wiedzê
teoretyczn¹ uczestników, wyniesion¹ z technikum, wiedzê praktyczn¹ niezbêdn¹ do pracy
w administracji Komisji Leœnej Turyngii. G³ówne dzia³y tej wiedzy to zabiegi gospodarcze
w lesie, planowanie, kszta³towanie krajobrazu, ochrona przyrody oraz czynnoœci administra-
cyjne ni¿szego i wy¿szego stopnia. 

7. Subsydia dla lasów wspólnych 
i prywatnych w³aœcicieli lasu 

Lasy wspólne i prywatni w³aœciciele lasów s¹ subsydiowani ze wzglêdu na strukturalny
deficyt. Cele subsydiów leœnych w Turyngii s¹ nastêpuj¹ce:
q rozwój trwa³ego (w tym œrodowiskowo trwa³ego), skutecznego, konkurencyjnego i ryn-

kowego sektora leœnego;
q rozwój regionalny i lokalny;
q ochrona naturalnych podstaw ¿ycia.

Ogó³em od 1991 do 2003 roku wyp³acono subsydia w wysokoœci 153,1 mln euro, co da-
je œrednio 55 euro/ha lasu prywatnego i 41 euro/ha lasu wspólnego.
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Rys. 8. Subsydiowanie wa¿niejszych programów leœnych



Polityka leœna nadal zapewnia pierwszeñstwo nowym zalesieniom. W latach 1992–2003
wyp³acono ogó³em 20,1 mln euro jako pomoc strukturaln¹ dla 2884 ha nowych zalesieñ.
Dodatkowo 43,6 mln euro by³o dostêpnych w tym okresie jako pomoc strukturalna. G³ów-
nym celem programu jest kompensacja ma³ym w³aœcicielom leœnym niedogodnoœci i strat
w dochodach, powsta³ych na skutek zarz¹dzania przez poprzedni¹ pañstwow¹ s³u¿bê leœ-
n¹. Co roku wielkoœæ subsydiów przekracza planowane sumy. 

8. Ochrona przyrody w lesie

Leœnictwo wielofunkcyjne praktykowane w Turyngii realizuje jednoczeœnie cele ochron-
ne, funkcje œrodowiskowe i rekreacyjne przez pó³naturaln¹ hodowlê lasu. Ponad 70% rezer-
watów przyrody w Turyngii le¿y na terenach leœnych, co podkreœla wagê lasu dla ochrony
siedlisk i gatunków. Obszary chronionego krajobrazu obejmuj¹ oko³o 46% powierzchni leœ-
nej. W sumie 3,9% ogólnej powierzchni leœnej Turyngii le¿y w obrêbie rezerwatów przyrody,
a 6% w obrêbie rezerwatów biosfery.

Oko³o 40% lasów jest po³o¿onych na obszarach ochrony wód. Chocia¿ liczb tych nie
mo¿na sumowaæ (niektóre typy powierzchni ochronnych pokrywaj¹ siê), podkreœlaj¹ one
wielkie znaczenie lasu w ochronie siedlisk, gatunków i zasobów naturalnych.

Specjalne projekty ochrony œrodowiska i przyrody na terenach leœnych:
q Kartografowanie siedlisk leœnych to wspólny projekt administracji leœnej i ochrony przy-

rody z roku 1993. Dane o siedliskach leœnych s¹ dostêpne teraz dla oko³o 94% terenów
leœnych w Turyngii.
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Rodzaj dzia³ania Liczba Lasy samorz¹dowe
(tys. euro)

Lasy prywatne 
(tys. euro)

Ogó³em 
(tys. euro)

Subsydia w ramach zadania: „Doskonalenie rolnictwa w UE” 
(„Program operacyjny”, „Plany rozwoju obszarów wiejskich”) w roku 2003 

Zabiegi wymuszone przez szko-
dy leœne nowego rodzaju 21 21 53 74

Zachêta do zalesiania 2 253 457 457

Hodowla lasu i inne zabiegi 620 529 860 1 389

£¹czniki leœne 218 235 235

Budowa dróg leœnych 179 1 366 2 665 4 031

Zalesianie 283 96 619 715

Ogó³em 3 574 2 012 4 889 6 901

Subsydia w programach regionalnych w roku 2003

Pomoc strukturalna 129 19 445 464

Program wapnowania 22 194 84 278

Ogó³em 151 213 529 742

Tabela 4. Zabiegi gospodarcze w lasach prywatnych i samorz¹dowych op³acane w roku 2003 



q Ochrona, zagospodarowanie i wykorzystanie lasów na obszarach Natura 2000 – 49%
(58 360 ha) terenów leœnych na siedliskach wa¿nych dla fauny i flory sklasyfikowano ja-
ko siedliska leœne zgodnie z aneksem I dyrektywy habitatowej.

q Program przebudowy lasu – aktywne zabiegi przebudowy lasu obejmuj¹ przemiany
sk³adu gatunkowego i struktury drzewostanów. Zabiegi te czêsto siê nak³adaj¹. 

q Specjalne zabiegi ochrony gatunków i siedlisk (np. ochrona storczyków, bagien, stru-
mieni leœnych).

�ród³a:

Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei (TLWJF), Schöne Aussicht 5, Haus A, D-99867 Gotha,
Germany.

T³um. Gustaw Matuszewski
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1. Charakterystyka lasów

Lasy s¹ jednym z najwa¿niejszych komponentów œrodowiska przyrodniczego, decydu-
j¹cych o równowadze ekologicznej. S¹ te¿ jednoczeœnie po¿¹dan¹ przez spo³eczeñstwo
form¹ u¿ytkowania gruntów, a ich produkcja biologiczna ma wartoœæ rynkow¹. Jest to rów-
nie¿ dobro ogólnospo³eczne, kszta³tuj¹ce jakoœæ ¿ycia cz³owieka.

W polskim porz¹dku prawnym lasy stanowi¹ grunty o zwartej powierzchni, co najmniej
0,10 ha, pokryte roœlinnoœci¹ leœn¹ – drzewami lub krzewami oraz runem leœnym lub przej-
œciowo jej pozbawione. Grunty te powinny byæ przeznaczone do produkcji leœnej lub stano-
wiæ rezerwat przyrody, wchodz¹cy w sk³ad parku narodowego albo byæ wpisane do rejestru
zabytków (Ustawa... 1991). Grunty leœne musz¹ byæ ponadto zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹,
albo byæ zajête na potrzeby gospodarki leœnej i wykorzystywane pod budynki i budowle,
urz¹dzenia melioracji wodnych, linie podzia³u przestrzennego lasu, drogi leœne, tereny pod
liniami energetycznymi, szkó³ki leœne, miejsca sk³adowania drewna, a tak¿e parkingi leœne
i urz¹dzenia turystyczne (Ustawa… 1991). Takie zdefiniowanie pojêcia lasu i zasobów leœ-
nych ró¿ni siê od przyjêtych w statystykach miêdzynarodowych, zgodnie z którymi do zaso-
bów leœnych zalicza siê grunty leœne w rozumieniu akceptowanym przez prawo w naszym
kraju oraz dodatkowo tereny zalesione lub zakrzaczone, bagienne lub nieprzydatne do in-
nego u¿ytkowania (Paschalis 2004).

W kontekœcie historycznym lasy wystêpowa³y niemal na ca³ym obszarze Polski. Jednak-
¿e na skutek ekspansji rolnictwa i popytu na surowce drzewne uleg³y znacznym przeobra-
¿eniom. Lesistoœæ kraju, stanowi¹ca pod koniec XVIII wieku (w ówczesnych granicach) oko-
³o 40%, zmala³a w 1945 r. do 20,8%. Wylesienia i towarzysz¹ce temu niszczenie struktury
gatunkowej drzewostanów spowodowa³y zubo¿enie ró¿norodnoœci biologicznej w lasach
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i krajobrazu, erozjê gleb oraz zak³ócenie bilansu wodnego Polski. Odwrócenie tego proce-
su nast¹pi³o w latach 1945–1970, kiedy w wyniku zalesienia 0,9 mln ha lesistoœæ wzros³a do
27,0%. Œredni roczny rozmiar zalesieñ wynosi³ wtedy 36 tys. ha, w szczytowym zaœ okresie,
w latach 1961–1965, ponad 55 tys. ha. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce to 9,0 mln ha
(Raport... 2005), co odpowiada lesistoœci 28,7%. Powierzchnia gruntów bêd¹cych w zarz¹-
dzie Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe (PGL LP) stanowi 7,58 mln ha.
Na jednego mieszkañca przypada w Polsce œrednio 0,23 ha lasu (od 0,08 ha w woj. œl¹skim
do 0,67 ha w woj. lubuskim).

2. Zasoby leœne, sk³ad gatunkowy, przyrost bie¿¹cy 
mi¹¿szoœci drzewostanów

Lasy w Polsce zachowa³y siê g³ównie na najs³abszych glebach. W strukturze siedlisko-
wej przewa¿aj¹ w PGL LP siedliska borowe, wystêpuj¹ce na 57% powierzchni lasów. Siedli-
ska lasowe zajmuj¹ 43%. W polskich lasach dominuj¹ drzewostany iglaste, które w PGL LP
zajmuj¹ 5,4 mln ha (77% powierzchni ogó³em). Najwiêksz¹ powierzchniê wœród gatunków
iglastych zajmuje sosna – 70% (4,8 mln ha). Lasy liœciaste, o powierzchni 1,6 mln ha, sta-
nowi¹ 23% ogólnego obszaru lasów. Wœród nich najwiêkszy area³ zajmuj¹ d¹b i brzoza 
– 67% (0,5 mln ha). Podobn¹ strukturê gatunkow¹ maj¹ lasy prywatne, w których w 2003 r.
73% powierzchni (1,2 mln ha) zajmowa³y lasy iglaste, natomiast 27% lasy liœciaste (0,4 mln
ha) (Raport... 2005).

Przeciêtna zasobnoœæ drzewostanów w polskich lasach wynosi 213 m3/ha, przy czym
jest zdecydowanie wiêksza w lasach zarz¹dzanych przez PGL LP (222 m3/ha) ni¿ w lasach
prywatnych (119 m3/ha). Polska jest krajem o stosunkowo du¿ej powierzchni lasów i za-
sobnoœci wiêkszej od przeciêtnej europejskiej. Kraj nasz dysponuje trzecimi co do wiel-
koœci zasobami drzewnymi w regionie (po Niemczech i Francji), wynosz¹cymi ³¹cznie
(wszystkie formy w³asnoœci) 1,9 mld m3. Zasoby drzewne PGL LP na pocz¹tku 2004 r. sza-
cowano na 1,55 mld m3 grubizny brutto. W okresie dwudziestu lat (1984–2004) w lasach
zarz¹dzanych przez PGL LP przyrost grubizny drewna brutto wyniós³ oko³o 0,9 mld m3.
W tym czasie pozyskano 0,5 mld m3 grubizny, a wiêc oko³o 56% ca³kowitego przyrostu.
Przeciêtny przyrost roczny mi¹¿szoœci grubizny brutto w Lasach Pañstwowych w tym okre-
sie wyniós³ 6,74 m3/ha, natomiast w ostatnich piêciu latach osi¹gn¹³ poziom 7,48 m3/ha
(Raport... 2005).

Mi¹¿szoœciowo w polskich lasach przewa¿aj¹ gatunki iglaste. Zasobnoœæ tych gatun-
ków w lasach PGL LP w 2004 r. wynosi³a 1,23 mld m3 (79%), natomiast gatunków liœciastych
– 0,32 mld m3 (21%). Podobn¹ struktur¹ mi¹¿szoœciow¹ charakteryzuj¹ siê lasy prywatne,
w których zasobnoœæ gatunków iglastych wynosi 0,1 mld m3 (73%), a liœciastych – 
0,05 mld m3 (27%) (Rocznik... 2004).
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3. Pozyskanie i przerób drewna, przychody PGL LP

Pozyskanie i przerób drewna w Polsce odbywaj¹ siê z zachowaniem równowagi w eko-
systemie leœnym i granicach zapewniaj¹cych trwa³oœæ lasów oraz zwiêkszanie ich zasobów.
Uwzglêdniaj¹c te zasady, w roku 2004 pozyskano w Polsce 30,5 mln m3 grubizny drewna
netto, z czego w lasach pod zarz¹dem PGL LP 29,0 mln m3, prywatnych 1,3 mln m3 i par-
kach narodowych 0,2 mln m3. Ponad 73% pozyskania grubizny przypada na gatunki igla-
ste, a nieca³e 27% – na liœciaste. Ponad 40% krajowego pozyskania drewna odbywa siê
w czterech województwach: zachodniopomorskim (3,4 mln m3), warmiñsko-mazurskim 
(3,2 mln m3), wielkopolskim (2,7 mln m3) oraz lubelskim (2,6 mln m3) (Raport... 2005).

Sprzeda¿ drewna ogó³em w roku 2004 wynios³a 30,8 mln m3 i wzros³a w porównaniu
z rokiem poprzednim o nieca³e 2%. Sprzeda¿ grubizny ogó³em to 28,5 mln m3 (25,8 mln m3

w roku 2002). Wzrost sprzeda¿y by³ wynikiem o¿ywienia rynku drzewnego i niespotykanego
od kilku lat popytu na surowiec (Lasy... 2005).

Lasy s¹ miejscem zbioru wielu u¿ytków ubocznych (jagody, grzyby, zio³a i in.). W 2003 r.
w ca³ym kraju zebrano 5,6 tys. ton jagód i 8,4 tys. ton innych owoców leœnych oraz 2,8 tys.
ton grzybów, g³ównie w lasach PGL LP. W sumie wartoœæ zebranych p³odów runa leœnego
i grzybów wynios³a ponad 83 mln z³1, czyli œrednio ponad 9 z³/ha/rok (Rocznik... 2004). Dzia-
³alnoœæ uboczna w Lasach Pañstwowych to równie¿ uprawa choinek i szkó³karskiego ma-
teria³u zadrzewieniowego. Plantacje choinkowe zajmowa³y powierzchniê 1500 ha, ³¹czna
zaœ liczba pozyskanych z nich drzewek wynios³a 110,5 tys. sztuk (Sprawozdanie... 2005).

Gospodarka leœna wi¹¿e siê œciœle z ³owieck¹. W sezonie 2003/2004 realizowana by³a
przez 2506 kó³ ³owieckich, dzia³aj¹cych w ramach 257 obwodów ³owieckich o ³¹cznej po-
wierzchni 1,86 mln ha (w tym lasy zajmowa³y 1,11 mln ha – 59,7%). Na terenie lasów zarz¹-
dzanych przez PGL LP funkcjonowa³y równie¿ 174 oœrodki hodowli zwierzyny. W Polsce ko-
³a ³owieckie gospodaruj¹ zwierzyn¹ w 4760 obwodach, obejmuj¹cych powierzchniê ponad
2,6 mln ha (Rocznik... 2004).

Przychody tylko PGL LP w 2004 r. osi¹gnê³y 4,45 mld z³, w tym z tytu³u sprzeda¿y drew-
na 3,71 mld z³, koszty zaœ wynios³y 4,38 mld z³. W roku tym PGL LP uzyska³o wiêc wynik
dzia³alnoœci gospodarczej w wysokoœci 68,7 mln z³ (netto). Nale¿y podkreœliæ, ¿e PGL LP
prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ powierzonym maj¹tkiem i w przeciwieñstwie
do wielu podmiotów gospodaruj¹cych lasami pañstwowymi w Europie nie przynosi strat,
lecz osi¹ga nadwy¿kê przychodów nad kosztami.

4. Ochrona przyrody w lasach 

W Polsce istniej¹ ró¿ne formy tzw. obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych
prawnie chronionych, do których zalicza siê parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki kra-
jobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, u¿yt-
ki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne (rys. 1). W ca³ym kraju utworzone zosta³y 

328

Polska Stanis³aw Zaj¹c

1 1 euro ≈ 4 z³.



23 parki narodowe, o ³¹cznej powierzchni 317,4 tys. ha, z których 190,4 tys. ha (60%) to la-
sy (Rocznik... 2004). Parki narodowe zajmuj¹ oko³o 1% ogólnej powierzchni kraju. Siedem
parków zosta³o wpisanych na listê rezerwatów biosfery (Babiogórski, Bia³owieski, Biesz-
czadzki, Kampinoski, Karkonoski, S³owiñski i Tatrzañski). Bia³owieski Park Narodowy zosta³
ponadto uznany przez UNESCO za obiekt dziedzictwa œwiatowego. Trzy parki narodowe
(Biebrzañski, S³owiñski i Ujœcie Warty) s¹ objête Konwencj¹ Ramsarsk¹ (konwencja o ob-
szarach wodno-b³otnych, maj¹cych znaczenie miêdzynarodowe, zw³aszcza jako œrodowi-
sko ¿ycia ptactwa wodnego). Ochron¹ œcis³¹ objêto 21% ogólnej powierzchni parków 
(w tym grunty leœne o udziale 16% ca³ej powierzchni), a ochron¹ czêœciow¹ – 60%. Pozo-
sta³e 19% zajmuj¹ tereny rolnicze, obszary zajête pod infrastrukturê parków oraz grunty pry-
watne objête ochron¹ krajobrazu (Raport... 2005). 

Rezerwaty przyrody obejmuj¹ naturalne lub ma³o zniekszta³cone ekosystemy, bioceno-
zy i zbiorowiska roœlinne lub tworzone s¹ w celu ochrony rzadkich sk³adników szaty roœlin-
nej lub œwiata zwierz¹t. W 2004 r. istnia³o 1385 rezerwatów zajmuj¹cych ³¹czn¹ powierzch-
niê 162,4 tys. ha, z czego 101,7 tys. ha stanowi³y lasy (Rocznik GUS 2004), w tym na terenie
tylko PGL LP utworzono 1,1 tys. rezerwatów przyrody o ca³kowitej powierzchni 106,3 tys. ha,
z tego 66 rezerwatów œcis³ych o ³¹cznej powierzchni 2,9 tys. ha (Lasy... 2005). Ogó³em
w lasach wszystkich form w³asnoœci istnia³o 691 rezerwatów leœnych o ³¹cznej powierzchni
52,2 tys. ha. Rezerwaty na obszarze kraju rozmieszczone s¹ nierównomiernie. Najwiêksza
ich liczba wystêpuje w Karpatach, paœmie starych gór i wy¿yn po³udniowych oraz na obsza-
rze pojezierzy: Drawskiego, Kaszubskiego, Mazurskiego i Wielkopolskiego.

Parki krajobrazowe nale¿¹ równie¿ do obszarów prawnie chronionych ze wzglêdu na
cenne wartoœci przyrodnicze, historyczne i kulturowe, których celem jest zachowanie, po-
pularyzacja i upowszechnianie tych wartoœci w warunkach zrównowa¿onego rozwoju.
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Rys. 1. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione w Polsce w 2002 r. 
(Ÿród³o: GUS 2004)



Decyzjami wojewodów powo³ano 120 parków krajobrazowych o ³¹cznej powierzchni 
2603,7 tys. ha, z czego 1391,7 tys. ha (53%) zajmuj¹ lasy (Raport... 2005).

Obszary chronionego krajobrazu to wyró¿niaj¹ce siê krajobrazowo tereny o ró¿nych ty-
pach ekosystemów, których zagospodarowanie powinno zapewniæ stan równowagi ekolo-
gicznej systemów przyrodniczych. Na takich obszarach ze szczególn¹ uwag¹ podchodzi
siê do gospodarki wodno-œciekowej i problemu zagospodarowania odpadów. Pe³ni¹ one
rolê p³atów i korytarzy ekologicznych, ³¹cz¹cych cenniejsze przyrodniczo obiekty w jeden
spójny system. Obejmuj¹ one 445 obiektów przyrodniczych o ³¹cznej powierzchni 
7129,2 tys. ha, w tym 2325,5 tys. ha (33%) powierzchni leœnej (Raport... 2005).

Zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, u¿ytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne
s¹ lokalnymi formami ochrony przyrody. W 2004 r. w Polsce by³o 7016 takich obiektów, zaj-
muj¹cych ³¹cznie powierzchniê blisko 129 tys. ha, co stanowi³o 0,9% powierzchni obszarów
prawnie chronionych i 0,4% ogólnej powierzchni kraju (Raport... 2005).

Na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. siedliskowej lub habitatowej), a wczeœniej dy-
rektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dziko ¿yj¹cych ptaków (tzw. ptasiej), utworzono sieæ
obszarów chronionych, obejmuj¹cych zw³aszcza grunty leœne, zwanych sieci¹ Natura 2000.
Realizacja tego zadania ma umo¿liwiæ przekazanie dziedzictwa przyrodniczego przysz³ym po-
koleniom przez zachowanie w stanie naturalnym lub zbli¿onym do naturalnego obszarów wy-
stêpowania wartoœciowych przyrodniczo siedlisk oraz rzadkich roœlin i zwierz¹t. 

Do koñca 2004 r. minister œrodowiska zatwierdzi³ 72 obszary specjalnej ochrony (OSO)
o ³¹cznej powierzchni 3,3 mln ha, w tym 61 obszarów na terenach Lasów Pañstwowych oraz
wyznaczy³ do potwierdzenia przez Komisjê Europejsk¹ 184 specjalne obszary chronione
(SOO) o powierzchni 1,1 mln ha. Wiêkszoœæ obszarów Natura 2000, szczególnie SOO, usy-
tuowana jest na terenach leœnych, zarz¹dzanych przede wszystkim przez PGL LP. Ich po-
wierzchnia w PGL LP wynosi odpowiednio: 0,9 mln ha – (OSO) oraz 0,3 mln ha – (SOO).
Lokalizacja tych obszarów pokrywa siê z wiêkszoœci¹ du¿ych kompleksów leœnych, takich
jak Bory Tucholskie, Puszcza Augustowska, Puszcza Piska czy Puszcza Bia³owieska (Ra-
port... 2005).

Inn¹ form¹ ochrony przyrody w polskich lasach jest tworzenie tzw. lasów ochronnych. S¹
to lasy glebochronne, wodochronne, uszkodzone przez przemys³, stanowi¹ce cenne frag-
menty rodzimej przyrody, na sta³ych powierzchniach badawczych i doœwiadczalnych, a tak-
¿e wy³¹czone drzewostany nasienne, bêd¹ce ostojami zwierz¹t, w granicach administracyj-
nych miast i do 10 km od miast licz¹cych ponad 50 tys. mieszkañców, uzdrowiskowe wraz
ze stref¹ ochronn¹ oraz wokó³ sanatoriów i o szczególnym znaczeniu dla obronnoœci (Usta-
wa... 1991). Lasy ochronne zajmuj¹ w Polsce ponad 3,5 mln ha (38% ogólnej powierzchni
leœnej oraz 11% powierzchni kraju). Najwiêkszy udzia³ maj¹ na obszarach zarz¹dzanych
przez PGL LP – 47%, odpowiadaj¹cy powierzchni 3,3 mln ha, co wynika z wieloletniej polity-
ki konsekwentnego kszta³towania wielofunkcyjnego charakteru lasów przez PGL LP. W la-
sach gminnych wskaŸnik ten wynosi 35%, w lasach prywatnych zaœ zaledwie 5%. 

Najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ lasy wodochronne (1,4 mln ha), nastêpnie lasy w stre-
fie oddzia³ywania przemys³u (0,54 mln ha) oraz w miastach i wokó³ miast (0,46 mln ha) (La-
sy... 2005). Najwiêcej lasów ochronnych ustanowiono w terenach górskich oraz na obsza-
rach bêd¹cych pod wp³ywem oddzia³ywania przemys³u. W lasach tych, w zale¿noœci od ich
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dominuj¹cych funkcji, stosuje siê zmodyfikowane postêpowanie, polegaj¹ce m.in. na ogra-
niczaniu stosowania rêbni zupe³nych, zwiêkszeniu wieku rêbnoœci, dostosowywaniu sk³adu
gatunkowego do pe³nionych funkcji i zagospodarowaniu rekreacyjnym.

5. Prawne i organizacyjne formy gospodarstw leœnych w Polsce

Formy publicznej w³asnoœci leœnej 

W Polsce istniej¹ dwie formy publicznej w³asnoœci leœnej, tj. lasy stanowi¹ce w³asnoœæ
skarbu pañstwa oraz lasy gminne. Pierwsze dziel¹ siê na lasy w zarz¹dzie PGL LP, parków
narodowych oraz wchodz¹ce w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i (w coraz
mniejszym stopniu) bêd¹ce do dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego i innych ministerstw.
Powierzchnia lasów w zarz¹dzie PGL LP i parków narodowych stale siê powiêksza, nato-
miast pozosta³ych maleje.

Struktura w³asnoœciowa lasów 

W Polsce dominuj¹ lasy publiczne – 82,5%, w tym lasy pozostaj¹ce w zarz¹dzie PGL LP
– 78,4% (rys. 2), czyli obszar 7,4 mln ha, z czego 94% (blisko 7 mln ha) to lasy bêd¹ce w za-
rz¹dzie PGL LP. Z pozosta³ych 0,4 mln ha lasów publicznych 0,2 mln ha jest w parkach na-
rodowych. Lasy prywatne zajmuj¹ 1,6 mln ha, z czego ponad 93% jest w³asnoœci¹ osób fi-
zycznych. W ostatnim czasie sukcesywnie zwiêksza siê powierzchnia lasów prywatnych.
Zauwa¿alny jest tak¿e wzrost udzia³u powierzchni leœnej parków narodowych – z 1,0%
w 1985 r. do 2,0% w 2003 r. (Rocznik... 2004).
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Rys. 2. Struktura w³asnoœci lasów w Polsce w 2004 r.



Rodzaje gospodarstw leœnych

Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe podzielone jest na 428 nadleœnictw
(stan z 1 stycznia 2005 r.). Jednostki te tworzy 5671 leœnictw, przy sta³ej tendencji zmniej-
szania siê ich liczby.

Prywatne gospodarstwa leœne w Polsce s¹ bardzo rozdrobnione. Przeciêtnie na jedne-
go w³aœciciela przypada 1,43 ha powierzchni lasu (w niektórych krajach Unii Europejskiej
wielkoœæ ta waha siê od 30 do 60 ha). Podobnie jak w innych pañstwach Europy, najczê-
œciej s¹ one czêœci¹ gospodarstwa rolnego. Z ogólnej liczby 839 tys. gospodarstw rolnych
z lasem, ponad 523 tys. (62,3%) ma mniej ni¿ 1 ha lasu, zaledwie zaœ 4,2% ponad 5 ha.
Udzia³ lasów w³asnoœci prywatnej jest zró¿nicowany przestrzennie. Najwiêcej jest ich w wo-
jewództwach: ma³opolskim – 187,5 tys. ha (43,5% ogólnej powierzchni lasów wojewódz-
twa), mazowieckim – 330,6 tys. ha (42,2%) i lubelskim – 218,9 tys. ha (39,0%). Wojewódz-
twa zaœ o najmniejszym udziale lasów prywatnych to lubuskie – 8,1 tys. ha (1,2%), zachod-
niopomorskie – 10,4 tys. ha (1,3%) i dolnoœl¹skie – 13,5 tys. ha (2,3%) (Go³os 2004).

Decyduj¹cym czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym w Polsce efektywn¹ gospodarkê w lasach
prywatnych jest ogromne rozdrobnienie w³asnoœci leœnej, brak pe³nej informacji o wielkoœci
zasobów oraz pozyskaniu drewna, a tak¿e ma³a aktywnoœæ gospodarcza w³aœcicieli. Czyn-
niki te rodz¹ potrzebê zasadniczych rozwi¹zañ, umo¿liwiaj¹cych w³aœciw¹ ocenê stanu la-
sów prywatnych, ale przede wszystkim stwarzaj¹cych warunki do ich prawid³owego zago-
spodarowania i ochrony. W zwi¹zku z tym najpilniejszym zadaniem jest wielkoobszarowe
zinwentaryzowanie stanu lasów w³asnoœci prywatnej, opracowanie uproszczonych planów
urz¹dzenia lasów tej w³asnoœci oraz stworzenie mechanizmów pomocy pañstwa dla w³aœci-
cieli lasów.

Dostêpnoœæ lasów dla spo³eczeñstwa

Lasy s¹ miejscem wypoczynku i rekreacji, szczególnie ludnoœci oœrodków miejskich.
Szacunkowa liczba osób korzystaj¹cych z wyznaczonych w lasach szlaków turystycznych
(pieszych, rowerowych i do jazdy konnej) w 2005 r. wynios³a 16,5 mln osób, w tym 11 mln
turystów odwiedzi³o parki narodowe, a 5,5 mln osób – lasy w zarz¹dzie PGL LP (Raport...
2005). Lasy Pañstwowe dysponuj¹ du¿¹ baz¹ noclegow¹, powszechnie udostêpnian¹ tury-
stom. Oferta noclegowa, skierowana do turystów indywidualnych i grup zorganizowanych,
obejmuje oœrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery myœliwskie i pokoje goœcinne.

W celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci lasów dla spo³eczeñstwa utworzono 19 leœnych kom-
pleksów promocyjnych (LKP) o ³¹cznej powierzchni 0,94 mln ha. Powo³anie ich by³o elemen-
tem realizacji polskiej polityki ochrony zasobów leœnych. Ponadto, dziêki licznym funkcjom,
które spe³niaj¹ LKP (kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej oraz w³aœciwego stosunku do
lasu i leœnictwa, rozwój wielostronnej i racjonalnej wspó³pracy z organizacjami ochrony przy-
rody i stowarzyszeniami ekologicznymi), mo¿liwy sta³ siê szerszy kontakt spo³eczeñstwa
z leœnikami. Realizacja na terenie PGL LP funkcji wypoczynkowych i rekreacyjnych sta³a siê
mo¿liwa dziêki stworzeniu w LKP rozwiniêtej infrastruktury dydaktyczno-turystycznej, udo-
stêpnianej spo³eczeñstwu bezp³atnie. Sk³adaj¹ siê na ni¹ oœrodki edukacji ekologicznej (14),
izby przyrodniczoleœne (17), wiaty edukacyjne (23), œcie¿ki dydaktyczne (84), parki i ogrody
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dendrologiczne (12), tzw. zielone szko³y, a dodatkowo tak¿e baza noclegowa. W LKP, szcze-
gólnie na obszarach zarz¹dzanych przez PGL LP, realizacja spo³ecznych funkcji lasu, w tym
zw³aszcza edukacja dzieci i m³odzie¿y, w 2003 r. objê³a m.in. oko³o:
q 10 tys. lekcji w oœrodkach edukacyjnych LP, w których wziê³o udzia³ 370 tys. uczniów;
q 4 tys. spotkañ leœników w szko³ach z udzia³em 156 tys. osób;
q 3,3 tys. spotkañ poza szko³ami, w których uczestniczy³o 100 tys. osób.

Ponadto PGL LP zorganizowa³y 681 konkursów, w których uczestniczy³y 72 tys. osób,
a tak¿e 3,7 tys. wystaw, plenerów, rajdów i wycieczek z udzia³em 400 tys. osób (RPOPLP...
2004).

W celu zwiêkszenia dostêpnoœci lasów dla spo³eczeñstwa, PGL LP szczególnie dba
o stan szlaków turystycznych i dróg leœnych. Na te ostatnie, czêsto bêd¹ce ogólnie dostêp-
nymi szlakami komunikacyjnymi, w 2003 r. poniesiono nak³ady inwestycyjne w wysokoœci
4,7 mln z³ (Rocznik... 2004).

W wyniku powszechnego dostêpu ludnoœci do lasów, gospodarstwa leœne wszystkich
form w³asnoœci nara¿one s¹ na ró¿nego rodzaju szkody i straty (po¿ary, niszczenie mienia,
kradzie¿e maj¹tku i drewna) oraz dodatkowe koszty likwidacji tych szkód. Roczna wartoœæ
szkód z powodu szkodnictwa leœnego na terenie PGL LP w ostatnich piêciu latach waha³a
siê w granicach 6,2–7,6 mln z³. Struktura udzia³u poszczególnych grup szkodnictwa leœne-
go w szkodach ogó³em przedstawia siê nastêpuj¹co:
q 56,5% stanowi³y szkody powsta³e w wyniku kradzie¿y drewna z lasu pañstwowego,
q 20,3% to kradzie¿e lub zniszczenie mienia nadleœnictwa,
q 16,1% przypada³o na k³usownictwo,
q 7,1% stanowi³y szkody z tytu³u bezprawnego korzystania z lasu.

Równie¿ w³aœciciele lasów prywatnych odnotowuj¹ du¿e straty, wynikaj¹ce g³ównie
z umyœlnych podpaleñ (oko³o 90% wszystkich po¿arów). Dla porównania: w Lasach Pañ-
stwowych rocznie wybucha od 2 tys. do ponad 8 tys. po¿arów, czyli oko³o 49% wszystkich
po¿arów w lasach Polski.

6. Prawo leœne i jego najwa¿niejsze rozwi¹zania

Zasadniczy trzon regulacji prawnej dotycz¹cej gospodarki leœnej zawiera ustawa 
z 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Ustawa... 1991), w której wymienione s¹ nastêpuj¹ce cele
gospodarki leœnej:
1) zachowanie lasów i korzystnego ich wp³ywu na klimat, powietrze, wodê, glebê, warunki

¿ycia i zdrowia cz³owieka oraz na równowagê przyrodnicz¹;
2) ochrona lasów i ekosystemów leœnych stanowi¹cych naturalne fragmenty rodzimej przy-

rody oraz lasów szczególnie cennych;
3) ochrona gleb i terenów szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie

oraz o specjalnym znaczeniu spo³ecznym;
4) ochrona wód powierzchniowych i g³êbinowych, retencji zlewni, szczególnie na obsza-

rach wododzia³ów i zasilania zbiorników wód podziemnych;
5) produkcja na zasadzie racjonalnej gospodarki: drewna, surowców i produktów ubocz-

nego u¿ytkowania lasu.
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Te szczegó³owe cele gospodarki leœnej mo¿na sprowadziæ do dwóch g³ównych, tj. za-
chowania lasów (trwa³oœci) i zapewnienia ich wielofunkcyjnoœci. S¹ one wyznacznikiem go-
spodarki leœnej w Europie od czasów konferencji w Rio de Janeiro w 1991 r. i wyznaczaj¹
nowy model europejskiego gospodarstwa leœnego.

Lasy pañstwowe ustaw¹ o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów
naturalnych kraju z 6 lipca 2001 r. (Ustawa... 2001) zosta³y zaliczone do strategicznych za-
sobów naturalnych kraju. Na podstawie tego aktu normatywnego lasy nie podlegaj¹ prze-
kszta³ceniom w³asnoœciowym, a roszczenia by³ych w³aœcicieli lub ich spadkobierców z tytu-
³u utraty lasów w wyniku ich nacjonalizacji po drugiej wojnie œwiatowej maj¹ byæ zaspoko-
jone w formie rekompensat wyp³acanych ze œrodków bud¿etu pañstwa na podstawie od-
rêbnych przepisów.

Aktem prawnym najwy¿szej rangi, poœrednio odnosz¹cym siê do lasów, jest Konstytu-
cja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Konstytucja... 1997), której art. 76 stano-
wi, ¿e „W³adze publiczne prowadz¹ politykê zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo ekologiczne
wspó³czesnemu i przysz³ym pokoleniom”, a art. 86 nak³ada na ka¿dego obowi¹zek „dba-
³oœci o stan œrodowiska i ponoszenia odpowiedzialnoœci za spowodowane przez siebie jego
pogorszenie”.

Podstawê prawn¹ dla ochrony lasów, przyrody i gruntów zwi¹zanych z leœnictwem sta-
nowi¹ trzy ustawy, tj. ustawa „Prawo ochrony œrodowiska” z 27 kwietnia 2001 r. (Ustawa...
2001), ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Ustawa... 2004) oraz ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leœnych z 3 lutego 1995 r. (Ustawa... 1995).

Pozyskiwanie œrodków z funduszy unijnych, zw³aszcza na zalesienia gruntów rolnych,
reguluj¹ przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹-
cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z 28 listopa-
da 2003 r. (Ustawa... 2003), natomiast aspekty podatkowe – ustawa o podatku leœnym 
z 30 paŸdziernika 2002 r. (Ustawa... 2002).

Zagadnienia gospodarki ³owieckiej reguluj¹ przepisy ustawy „Prawo ³owieckie” z 13 paŸ-
dziernika 1995 r. (Ustawa... 1995). Natomiast problematyka zrzeszeñ prywatnych w³aœcicie-
li leœnych unormowana jest ustaw¹ o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerw-
ca 1963 r. (Ustawa...1963) oraz ustaw¹ „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r.
)Ustawa... 1989).

Wa¿nymi dokumentami dotycz¹cymi lasów i leœnictwa w Polsce s¹ Polityka Leœna Pañ-
stwa z 1997 r. i Krajowy Program Zwiêkszania Lesistoœci z 2003 r. 

7. Struktura organizacyjno-funkcjonalna PGL LP

Lasami stanowi¹cymi w³asnoœæ skarbu pañstwa zarz¹dza Pañstwowe Gospodarstwo
Leœne Lasy Pañstwowe (PGL LP). Gospodarka w tych lasach podlega nadzorowi dyrektora
generalnego Lasów Pañstwowych, który wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników
biura Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych (DGLP) oraz 17 dyrektorów regionalnych dy-
rekcji Lasów Pañstwowych (RDLP: Bia³ystok, Gdañsk, Katowice, Kraków, Krosno, Lublin,
£ódŸ, Olsztyn, Pi³a, Poznañ, Radom, Szczecin, Szczecinek, Toruñ, Warszawa, Wroc³aw i Zie-
lona Góra). Do struktury organizacyjnej PGL LP zalicza siê równie¿ zak³ady o zasiêgu krajo-
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wym: Leœny Bank Genów w Kostrzycy, Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie, Centrum In-
formacyjne Lasów Pañstwowych w Warszawie, Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy w Bedo-
niu, Oœrodek Techniki Leœnej w Jarocinie oraz Zak³ad Informatyki Lasów Pañstwowych w £o-
dzi. Podstawowymi jednostkami w systemie zarz¹dzania lasami s¹ nadleœnictwa, kierowane
przez nadleœniczych. Nadleœniczy na podstawie planu urz¹dzenia lasu samodzielnie prowa-
dzi gospodarkê leœn¹ w nadleœnictwie oraz odpowiada za stan lasu. W sk³ad PGL LP wcho-
dz¹ równie¿ zak³ady o zasiêgu regionalnym, dzia³aj¹ce na rzecz Lasów Pañstwowych.

PGL LP s¹ jednostk¹ organizacyjn¹, która nie ma osobowoœci prawnej, co m.in. spra-
wia, ¿e w pañstwowej gospodarce leœnej trudno jest oddzieliæ sferê uprawnieñ organów La-
sów Pañstwowych, wynikaj¹cych z przys³uguj¹cego skarbowi pañstwa prawa w³asnoœci, od
uprawnieñ, które sk³adaj¹ siê na w³adztwo administracyjne (Wierzbowski 2005). Pomimo
braku osobowoœci prawnej, Lasy Pañstwowe maj¹ znaczn¹ autonomiê w dzia³aniu, co prze-
jawia siê m.in. samodzielnoœci¹ finansow¹. Ponadto w Lasach Pañstwowych, w ramach wy-
mienionych jednostek organizacyjnych, funkcjonuj¹ wyodrêbnione struktury organizacyjne
do dzia³alnoœci szkoleniowo-dydaktycznej i socjalno-bytowej. Integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹
Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych jest 9 zespo³ów ochrony lasu i 11 regionów in-
spekcyjnych Lasów Pañstwowych.

Ustawa o lasach jest stosowana do wszystkich lasów, bez wzglêdu na formê ich w³as-
noœci (art. 2). Mimo tego zapisu, w ustawie dominuje unormowanie poœwiêcone w³asnoœci
pañstwowej, co jest uzasadnione uk³adem stosunków w³asnoœciowych (ponad 80% lasów
jest w³asnoœci¹ skarbu pañstwa). Ustawa o lasach, ze wzglêdu na kryterium stosunków
w³asnoœciowych, ró¿nicuje kompetencje do sprawowania nadzoru nad gospodark¹ leœn¹.
W lasach stanowi¹cych w³asnoœæ skarbu pañstwa powo³any jest do tego minister w³aœciwy
do spraw œrodowiska, w niestanowi¹cych zaœ w³asnoœci skarbu pañstwa – starosta2. Mo¿e
on powierzyæ, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nad-
zoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleœniczemu La-
sów Pañstwowych, a tak¿e – od 1 stycznia 2006 r. – dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów
Pañstwowych. Powierzaj¹c realizacjê zadañ, starosta ma obowi¹zek przekazania œrodków
na ich realizacjê. W praktyce porozumienia takie s¹ bardzo czêste. Polska administracja
leœna ma wiêc specyficzny w skali ogólnoeuropejskiej model organizacyjny.

Zadania Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe 

PGL LP nie jest w³aœcicielem lasów, lecz jedynie reprezentantem skarbu pañstwa (w³aœ-
ciciela lasów) zarz¹dzaj¹cym lasami stanowi¹cymi jego w³asnoœæ (z wyj¹tkiem lasów wcho-
dz¹cych w sk³ad parków narodowych, Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz skar-
bu pañstwa, oddanych w u¿ytkowanie wieczyste). Lasy Pañstwowe zarz¹dzaj¹ lasami pañ-
stwowymi przez:
q prowadzenie w nich gospodarki leœnej,
q gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomoœciami oraz ruchomoœciami zwi¹zanymi

z gospodark¹ leœn¹,
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2 Starosta jest przewodnicz¹cym zarz¹du powiatu i kierownikiem starostwa powiatowego. W 2005 r.
liczba powiatów w Polsce wynosi³a 379 (Internet: www.pl.wikipedia.org/wiki/starosta).



q bie¿¹cy monitoring stanu lasów, 
q bie¿¹c¹ aktualizacjê powierzchni i zasobów drzewnych,
q œledzenie i prognozowanie stanu zagro¿enia po¿arowego oraz wystêpowania szkodni-

ków i infekcji drzew,
q finansowanie prac badawczych umo¿liwiaj¹cych postêp w naukach leœnych i zapewnia-

j¹cych naukowe podstawy dzia³añ gospodarczych (Ustawa... 1991),
q realizacjê ustaleñ wynikaj¹cych z „Zasad leœnych” i „Agendy 21”, uchwalonych w 1992 r.

podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, „Deklaracji ministrów leœnictwa w sprawie
ochrony lasów europejskich” (Strasburg 1990, Helsinki 1993, Lizbona 1998, Wiedeñ
2003) oraz Protoko³u z Kioto (1997), dotycz¹cego kumulacji wêgla w lasach.
Wraz z wejœciem Polski do Unii Europejskiej, Lasy Pañstwowe zosta³y zobowi¹zane do

wdro¿enia sieci Natura 2000, wprowadzonej na mocy dwóch dyrektyw: ptasiej 79/409/EWG
z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz siedliskowej 92/43/EWG
z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Lasy Pañ-
stwowe realizuj¹ równie¿ w³asne programy zachowania ró¿norodnoœci biologicznej i odtwo-
rzenia zagro¿onych gatunków fauny i flory, m.in. poprzez „Program zachowania leœnych za-
sobów genowych”, „Program restytucji jod³y w Sudetach Zachodnich”, „Program restytucji
cisa” i „Program reintrodukcji g³uszca” (Raport... 2005).

8. Formy stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasów

Stowarzyszenia prywatnych w³aœcicieli lasów dzia³aj¹ na podstawie ustawy „Prawo
o stowarzyszeniach” z 1989 r. (Ustawa... 1989), która nadaje im osobowoœæ prawn¹. Ka¿-
de stowarzyszenie ma statut, który okreœla zakres dzia³ania. Pierwsze cztery stowarzysze-
nia prywatnych w³aœcicieli lasów w Polsce powsta³y w 2002 r. na terenie województwa ma-
³opolskiego. Z inicjatyw¹ ich utworzenia wyst¹pi³y: Fundacja International Union for Conser-
vation of Nature – obecnie The World Conservation Union (IUCN) Polska oraz firma konsul-
tingowa Beltra Resources Irlandia, które realizowa³y projekt finansowany przez Uniê Euro-
pejsk¹ (UE) w ramach programu PHARE Access „Promowanie ochrony œrodowiska i zrów-
nowa¿onego rozwoju lasów w Polsce”. Wspomniane cztery stowarzyszenia ma³opolskie
utworzy³y równie¿ reprezentacjê ogólnokrajow¹ stowarzyszeñ – Krajowy Zwi¹zek Stowarzy-
szeñ z siedzib¹ w Zawoi, który docelowo ma skupiaæ stowarzyszenia prywatnych w³aœcicie-
li lasów z obszaru ca³ej Polski po wyra¿eniu przez nich takiej woli (Go³os 2004b).

Druga, oddolna fala tworzenia stowarzyszeñ rozpoczê³a siê w grudniu 2004 r., kiedy za-
³o¿ono stowarzyszenie z inicjatywy samych prywatnych w³aœcicieli lasów, gospodaruj¹cych
w okolicach Radomia, oraz latem i zim¹ 2005 r., kiedy zg³oszono do rejestracji cztery kolej-
ne z siedzib¹ w Busku Zdroju i Jêdrzejowie (woj. œwiêtokrzyskie) oraz Kolbuszowej i Rop-
czycach (woj. podkarpackie). Przypuszczalnie w najbli¿szym czasie Krajowy Zwi¹zek Sto-
warzyszeñ Prywatnych W³aœcicieli Lasów z siedzib¹ w Zawoi wyst¹pi o cz³onkostwo w Eu-
ropejskiej Federacji Lasów Prywatnych (Confederation of European Forest Owners – CEPF)
z siedzib¹ w Brukseli. Podstawowe informacje dotycz¹ce stowarzyszeñ prywatnych w³aœci-
cieli lasów w Polsce zawiera tab. 1.
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9. Edukacja leœna

Lasy i leœnictwo, jak ka¿da dziedzina ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, wymagaj¹
wsparcia nauki i odpowiednio przygotowanych specjalistów. Kadrê leœników kszta³ci siê
w szko³ach œrednich (technikach) oraz na wydzia³ach leœnych wy¿szych uczelni. W ostatnich
latach szkolnictwo œrednie i wy¿sze reformuje siê, dostosowuj¹c do standardów unijnych. 

W Polsce s¹ trzy uczelnie wy¿sze ze studiami o kierunku leœnictwo: Szko³a G³ówna Gos-
podarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz akademie rolnicze – w Krakowie i Poznaniu. Studia
dzienne na wydzia³ach leœnych w Krakowie i Poznaniu odbywaj¹ siê w jednolitym trybie piê-
cioletnim, magisterskim. Na Wydziale Leœnym SGGW w Warszawie od roku akademickiego
2002/2003 studia dzienne s¹ dwustopniowe – 3,5 roku trwaj¹ studia in¿ynierskie, a nastêp-
ne 1,5 roku – magisterskie. Ponadto w roku akademickim 2005/2006 otwarto studia zaocz-
ne o kierunku leœnictwo przy Zespole Szkó³ Leœnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Na kilku
uczelniach uruchomiono tak¿e studia podyplomowe. W roku akademickim 2002/2003 na wy-
dzia³ach leœnych, w ró¿nych trybach kszta³cenia, studiowa³o 3697 osób (tab. 2). 
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Tabela 1. Stowarzyszenia prywatnych w³aœcicieli lasów w Polsce

Lp. Stowarzyszenie Powierzchnia
lasów (ha)

Liczba cz³onków
(osób)

Najwiêksza powierzchnia 
lasu na jednego cz³onka (ha)

Wysokoœæ sk³adki
(z³/miesi¹c)

1. Gorczañskie 90 29 15,0 5,0

2. S³opnickie 60 21 13,0 1,0

3. Wielickie 21 15 10,0 5,0

4. Zawojskie 150 70 7,0 3,0

5. Radomskie 130 17 15,0 5,0

6. Jêdrzejowskie 270 58 35,0 1,0

7. Buskie 170 48 32,0 3,0

Razem/œrednio 891 258 18,1 3,3

�ród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 2. Absolwenci pañstwowych uczelni wy¿szych na kierunku leœnictwo

Tryb studiów
Ogó³em W tym kobiety

Z liczby ogó³em na studiach

zawodowych z ty-
tu³em in¿yniera

magisterskich
jednolitych

magisterskich
uzupe³niaj¹cych

stu-
denci

absol-
wenci

stu-
denci

absol-
wenci

stu-
denci

absol-
wenci

stu-
denci

absol-
wenci

stu-
denci

absol-
wenci

Dzienne 2 281 297 654 63 162 – 2 119 297 – –

Zaoczne 1 584 224 206 23 1 390 159 – – 194 65

Wieczorowe 121 8 14 3 121 8 – – – –

Razem 3 986 529 874 89 1 673 167 2 119 297 194 65

�ród³o: Rocznik..., 2004 r.



Na wydzia³ach leœnych funkcjonuj¹ równie¿, w trybie dziennym i zaocznym, czteroletnie
studia doktoranckie (tab. 3). Ponadto w Instytucie Badawczym Leœnictwa w Warszawie re-
alizowane s¹ zaoczne studia doktoranckie. Po tych studiach i obronie pracy doktorskiej
otrzymuje siê stopieñ naukowy doktora nauk leœnych.

Na wszystkich wydzia³ach leœnych w Polsce zatrudnionych jest 280 pracowników nauko-
wo-dydaktycznych, w tym:
q Wydzia³ Leœny AR w Krakowie – 102 (Internet: www.ar...),
q Wydzia³ Leœny SGGW w Warszawie – 87 (Warsaw... 2005),
q Wydzia³ Leœny AR w Poznaniu – 91 (Internet: www.au...).

W szko³ach œrednich od roku szkolnego 2002/2003 rozpoczêto nauczanie w 3-letnich li-
ceach profilowanych oraz 4-letnich liceach technicznych. Leœne licea techniczne powsta³y
z przekszta³cenia techników leœnych. W liceach technicznych o profilu leœnym obowi¹zuje
umundurowanie (zapisane statutem szko³y). Od niedawna w Polsce zaczêto w liceach,
technikach oraz szko³ach policealnych tworzyæ specjalne klasy o profilach leœnych. 

Szkolnictwo leœne na szczeblu œrednim odbywa siê w 13 liceach technicznych (techni-
kach leœnych) w: Bia³owie¿y, Bi³goraju, Brynku, Goraju, Lesku, Miliczu, Rogoziñcu, Rzepinie,
Starym S¹czu, Tucholi, Tu³owicach, Warcinie i Zagnañsku (tab. 4) (Rocznik... 2004).

W œrodowisku zawodowym leœników dzia³aj¹ równie¿ wa¿ne, opiniotwórcze organizacje
spo³eczne. S¹ to przede wszystkim: Polskie Towarzystwo Leœne (PTL), które w 2002 r. liczy-
³o 3395 osób, oraz Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)
– 9456 cz³onków.
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Tabela 3. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk leœnych 

Lata Ogó-
³em Kobiety 

Uczestnicy studiów doktoranckich Liczba otwar-
tych przewodów

doktorskich

Po ostatnim roku stu-
diów doktoranckich
bez obrony pracydziennych zaocznych

ogó³em w tym
kobiety ogó³em w tym

kobiety ogó³em w tym
kobiety ogó³em w tym 

kobiety

2000 136 41 68 26 68 15 49 14 27 3

2001 171 72 85 39 86 33 49 20 25 8

2002 202 60 101 40 101 20 22 6 12 3

2003 175 51 90 34 85 17 76 21 50 13

Razem 684 224 344 139 340 85 196 61 114 27

�ród³o: Rocznik... 2004 r.

Liceum
Uczniowie Absolwenci

2002/2003 2003/2004 2002/2003 2003/2004

Techniczne 1 310 712 339 505

Profilowane 1 073 1 865 – –

Razem 2 383 2 577 339 505

Tabela 4. Absolwenci techników leœnych (liceów technicznych i profilowanych) o profilu kszta³cenia
leœnictwo i technologia drewna w latach szkolnych 2002/2003 oraz 2003/2004

�ród³o: Rocznik... 2004 r.



10. Badania w leœnictwie

S¹ one realizowane na trzech wydzia³ach leœnych oraz w Instytucie Badawczym Leœnic-
twa (IBL) w Warszawie. W IBL zatrudnionych jest 225 osób, z czego 14 w niepe³nym wymia-
rze czasu pracy. Kadrê naukow¹ instytutu stanowi 12 profesorów, 6 docentów, 64 adiunk-
tów i 20 asystentów. Przedmiotem dzia³alnoœci IBL s¹ badania i prace badawczo-rozwojowe
w zakresie nauk leœnych. G³ówne ich kierunki to:
q wielostronne funkcje lasu, zrównowa¿ony rozwój gospodarstwa leœnego oraz wykorzy-

stanie zasobów leœnych;
q biologia i ekologia zespo³ów leœnych oraz w³aœciwoœci œrodowisk i siedlisk leœnych,
q hydrologia i melioracje leœne;
q oddzia³ywanie emisji przemys³owych i innych czynników antropogenicznych na las oraz

restytucja drzewostanów na terenach wylesionych;
q hodowla lasu, zadrzewienia i zalesienia gruntów nieleœnych;
q ochrona lasu oraz metody wzmagania biologicznej odpornoœci drzewostanów;
q g³ówne i uboczne u¿ytkowanie lasu;
q gospodarka ³owiecka;
q urz¹dzanie, produkcyjnoœæ i monitoring lasu;
q ekonomika gospodarki leœnej, jej powi¹zanie z innymi dziedzinami gospodarki narodo-

wej, zasady i metody organizacji i zarz¹dzania, polityka leœna, prawo leœne oraz historia
leœnictwa;

q doskonalenie procesów technologicznych i œrodków technicznych w leœnictwie;
q ochrona i bezpieczeñstwo pracy w leœnictwie.

Badania leœne finansowane s¹ ze œrodków Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy
Pañstwowe, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Œrodowiska i G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowi-
ska. Wydatki na badania pokrywane s¹ równie¿ przez inne instytucje, w tym zagraniczne
(Internet: www.ibles.waw.pl).

�ród³a:

Go³os P., 2004 r.: Analiza prywatnych gospodarstw rolno-leœnych i leœnych w Polsce – projekt sieci gospo-
darstw testowych. Instytut Badawczy Leœnictwa, Warszawa, s. 9–10.

Go³os P., Geszprych M., 2004 r.: Stowarzyszenia prywatnych w³aœcicieli lasów w Ma³opolsce. Leœne Prace
Badawcze 2004/3, s. 143–146.

Internet: www.ibles.waw.pl.
Internet www.ar.krakow.pl.
Internet: www.au.poznan.pl.
Internet: www.lp.gov.pl/pgl_lp/organizacja/linki_lp/DGLP.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483).
Lasy Pañstwowe w liczbach, 2005 r.: Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych, Warszawa 2005 r.,

s. 1–19.
Paschalis P., 2004 r.: Polskie leœnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych, War-

szawa, s. 103–105.
Raport o stanie lasów, 2005 r.: DGLP, Warszawa, s. 1–68.
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Rocznik GUS, 2005 r.: Rocznik Statystyczny, Leœnictwo 2004 r., G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa,
s. 29–328.

Regionalne Programy Operacyjne Polityki Leœnej Pañstwa, 2004 r., DGLP, Warszawa, s. 1–336.
Sprawozdanie Finansowo-Gospodarcze za rok 2004, maj 2005 r., Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych,

Warszawa, s.1–32.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leœnych z 3 lutego 1995 r. (DzU 2004, nr 121, poz. 1266, z póŸn. zm.).
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880, z póŸn. zm.).
Ustawa o lasach z 28 wrzeœnia 1991 r. (DzU 2005, nr 45, poz. 435, z póŸn. zm.). 
Ustawa o podatku leœnym z 30 paŸdziernika 2002 r. (DzU 2002, nr 200, poz. 1682, z póŸn. zm.).
Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” z 1989 r. (DzU 2001, nr 79, poz. 855, z póŸn. zm.).
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europej-

skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z 28 listopada 2003 r. (DzU 2003, nr 229, poz. 2273,
z póŸn. zm.).

Ustawa 2001 r., a: Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kra-
ju z 6 lipca 2001 r. (DzU 2001, nr 97, poz. 1051, z póŸn. zm.).

Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (DzU 1963, nr 28, poz. 169, z póŸn.
zm.).

Ustawa „Prawo ³owieckie” z 13 paŸdziernika 1995 r. (DzU 2005, nr 127, poz. 1066, z póŸn. zm.).
Ustawa z 2001 r., b: ustawa „Prawo ochrony œrodowiska” z 27 kwietnia 2001 r. (DzU 2001, nr 62, poz. 627,

z póŸn. zm.).
Warsaw Agricultural University 2005 r.: Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 18.
Wierzbowski B., 2005 r. [W]: Prawo rolne pod red. Andrzeja Stelmachowskiego, Lexis Nexis 2005 r., War-

szawa, s. 492.
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1. Charakterystyka lasów

Ogólna powierzchnia lasów w Portugalii wynosi blisko 3 500 000 ha, co stanowi oko³o
38% powierzchni kraju. Do podstawowych gatunków drzew nale¿¹ sosna nadmorska (Pi-
nus pinaster), d¹b korkowy (Quercus suber), eukaliptus (Eucalyptus globulus) i d¹b wiecz-
nie zielony (Quercus ilex), które zajmuj¹ oko³o 88% ca³ej powierzchni leœnej (tab. 1).

Sosna nadmorska roœnie g³ównie w pó³nocnej i œrodkowej czêœci kraju, na wysokoœci
700–900 m n.p.m. Lasy z³o¿one z dêbu korkowego wystêpuj¹ w pasie przybrze¿nym, a dêbu
wiecznie zielonego – g³ównie na po³udniu. Eukaliptusy rosn¹ na wysokoœci do 500 m n.p.m.
na nabrze¿u atlantyckim, w pasie o szerokoœci 65 km, obejmuj¹cym ca³e wybrze¿e Portu-
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Portugalii 

(República Portugu˜sa), 

powierzchnia 92,4 tys. km2, 

ludnoœæ 10,3 mln mieszkañców.

Gatunek Powierzchnia (ha) Powierzchnia (%)

Pinus pinaster 1 038 291 31

Quercus suber 736 852 22

Eucalyptus globulus 703 359 21

Quercus ilex 468 906 13

Pinus pinea 100 480 3

Castanea sativa 60 000 2

Quercus sp. 133 973 4

Inne gatunki o drewnie twardym 100 480 3

Inne gatunki o drewnie miêkkim 33 493 1

Powierzchnia ogó³em 3 375 834 100

Tabela 1. Udzia³ powierzchni leœnych

�ród³o: Inventário Florestal Nacional 1995 r. – Direcção Geral das Florestas.



galii. Inne gatunki o mniejszym znaczeniu gospodarczym wœród iglastych i liœciastych to
sosna pinia (Pinus pinea), dêby (Quercus sp.) oraz kasztan jadalny (Castanea sativa).

Lesistoœæ kraju jest ma³a w stosunku do potencjalnych mo¿liwoœci. Zalesienie 190 000 ha
terenów marginalnych pozwoli³oby zwiêkszyæ lesistoœæ do 60% ca³kowitej powierzchni, czyli
5 280 000 ha. Mo¿liwe jest równie¿ zwiêkszenie produkcyjnoœci sosny nadmorskiej i euka-
liptusa o oko³o 20% dziêki innowacjom w gospodarce leœnej. Zalesianie terenów leœnych
i porolnych czy marginalnych od 1970 r. pozostaje daleko w tyle w stosunku do postêpuj¹-
cego, g³ównie w wyniku po¿arów, wylesiania. W 30 lat po¿ary poch³onê³y 54% powierzchni
leœnych. Z obszaru nieu¿ytkowanych gruntów rolnych o powierzchni 1 230 000 ha zalesio-
no tylko czêœæ – 380 207 ha. 

Po¿ary lasu, obecny problem ekosystemów œródziemnomorskich, by³y szczególnie do-
tkliwe w latach 2002 i 2003 (tab. 2). Najbardziej ucierpia³y wtedy lasy sosny nadmorskiej
(39% powierzchni spalonej) i eukaliptusowe (20%), a nastêpnie mieszane (12%) i dêbu kor-
kowego (11%). W 2003 r. po¿ary leœne objê³y trzy razy wiêksz¹ powierzchniê ni¿ w roku
2002. Ich wp³yw, a tak¿e wp³yw po¿arów z 2005 r., by³ na tyle du¿y, ¿e móg³ zmodyfikowaæ
udzia³ lasów ró¿nych typów w ogólnej powierzchni lasów (tab. 1). 

2. Przyrost, wykorzystanie drewna i innych u¿ytków leœnych

W tab. 3 wskazano œrednie roczne przyrosty mi¹¿szoœci drewna gatunków o najwiêk-
szym znaczeniu gospodarczym.

Dêby – korkowy oraz wiecznie zielony – zajmuj¹ ³¹cznie 36% ogólnej powierzchni leœnej,
ale ich udzia³ w produkcji drewna ogranicza siê do pozyskiwania ga³êzi i biomasy, natomiast
ekonomiczna wartoœæ tych gatunków polega na tworzeniu korka i ¿o³êdzi. Dziêki lasom dê-
bu korkowego Portugalia zajmuje dominuj¹c¹ pozycjê na œwiecie jako producent korka,
wytwarzaj¹c go oko³o 170 000 ton/rok. Dochodow¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ lasy dêbu
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Tabela 2. Po¿ary lasu w latach 2001–2005

Gatunek
Powierzchnia spalona (ha) 

2001 2002 2003 2004 2005

Sosna nadmorska 20 630 34 246 110 096 10 326 90 606

Pozosta³e iglaste 794 1 654 2 129 1 224 1 226

Eukaliptus 6 672 14 125 50 030 10 139 65 129

D¹b wiecznie zielony 3 119 3 743 4 116 2 291 1 602

D¹b korkowy 2 782 2 485 30 335 9 467 3 929

Pozosta³e liœciaste twarde 2 750 2 578 6 799 1 851 3 069

Mieszane 2 854 5 370 33 708 15 304 29 369

Pozosta³e 5 717 960 43 533 5 596 18 521

Razem 45 318 65 160 280 746 56 198 213 450

�ród³o: Direcção Geral dos Recursos Florestais – dane niepublikowane.



wiecznie zielonego i dêbu korkowego, dostarczaj¹c ¿o³êdzie w iloœci odpowiednio 200 
i 70 kg/ha/rok (Goes 1991), które przeznacza siê na paszê dla trzody chlewnej. 

Sosna pinia dostarcza rocznie 70 000 m3/ha drewna oraz orzeszki piniowe i ¿ywicê.
Orzeszki ciesz¹ siê obecnie coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ w handlu, a ich roczna produkcja
to 80 kg/ha, krajowa zaœ siêga 2500 ton.

Lasy kasztanowe dostarczaj¹ drewna i kasztanów. Drzewostany tego gatunku przezna-
czone na pozyskiwanie drewna zajmuj¹ ca³kowity obszar o powierzchni 40 700 ha, uprawia-
ne zaœ na owoce 19 600 ha; 83,4% lasów kasztanowych znajduje siê w pó³nocnej prowin-
cji Tras-os-Montes e Alto-Douro (Martins 2001). Rocznie pozyskuje siê 1086 ton kasztanów.

3. Pozyskanie, przerób, eksport i import drewna

Roczne pozyskanie drewna wynosi oko³o 12 000 000 m3 (Goes 1991), w tym udzia³ so-
sny nadmorskiej i eukaliptusa oko³o 90% (11 000 000 m3). Pozyskane drewno przeznacza
siê g³ównie na papierówkê, tarcicê, sklejkê i p³yty wiórowe. Poda¿ drewna i korka pozosta-
je w tyle za popytem, jakim ciesz¹ siê te towary w przemyœle leœnym. 

G³ówn¹ ga³êzi¹ przemys³u drzewnego jest produkcja tarcicy, papierówki, p³yt wiórowych
i pilœniowych. Dostawy drewna pochodz¹ z wyrêbu w gospodarstwach leœnych oraz odpa-
dów przemys³owych. Roczny przerób przemys³u tartacznego, na który sk³ada siê: drewno
budowlane, skrzynki drewniane, palety lub deski, wynosi oko³o 1 500 000 m3 (Goes 1991,
CESE 1996). W Portugalii zu¿ywa siê ogó³em oko³o 4 mln m3 drewna. Blisko 87% wykorzy-
stywanego przez przemys³ drewna to drewno sosnowe i 8% – eukaliptusowe. Odpady
drzewne wykorzystywane s¹ przede wszystkim w przemyœle energetycznym do produkcji
p³yt wiórowych i pilœniowych oraz papieru. Jak odnotowuje Goes (1991), pozostaj¹ca po
œciêciu drewna masa zielona, niewykorzystana przez przemys³, wynosi 3,3 mln ton (94% od-
padów). Z resztek potartacznych nie wykorzystuje siê jedynie oko³o 5,1%. Na cele energe-
tyczne zu¿ywa siê ich oko³o 70%, a w przemyœle p³yt i papierniczym blisko 24%. 
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Tabela 3. Œredni roczny przyrost mi¹¿szoœci drewna

Gatunek Przyrost (m3/ha/rok)

Eucalyptus globulus 10,0

Pinus pinaster 5,3

Castanea sativa 1,7

Pinus pinea 1,4

Quercus rotundifolia 0,6

Quercus suber 0,5

Inne o drewnie miêkkim 3,1

Inne o drewnie twardym 1,4

�ród³o: Goes, 1991 r.



W 1993 r. (CESE 1996) funkcjonowa³o oko³o 1220 tartaków, w których zatrudniano
14 400 pracowników, czyli œrednio w jednym tartaku pracowa³o oko³o 12 osób. W tym sa-
mym czasie dzia³a³o oko³o 6451 fabryk mebli, zatrudniaj¹cych 40 150 osób (CESE 1996),
z czego 62% skupionych by³o g³ównie na pó³nocy kraju, gdzie zatrudnienie znajdowa³o
65%. W a¿ 85% tych fabryk zatrudniano mniej ni¿ 9 osób.

Oko³o 3100 pracowników znajduje zatrudnienie w siedmiu zak³adach chemicznego
i mechanicznego przerobu drewna, które wytwarzaj¹ œredniorocznie 1 617 000 ton produk-
tów (CESE 1996). Ich eksport w 2002 r. wynosi³ 1 131 000 ton (DGF 2002). W koñcu lat
osiemdziesi¹tych œrednie roczne zu¿ycie drewna eukaliptusowego i sosnowego w przemy-
œle papierniczym wynosi³o odpowiednio oko³o 5 500 000 i 1 700 000 metrów przestrzennych
(Goes 1991). 

W 2002 r. wyeksportowano oko³o 1 067 386 ton papieru i tektury (DGF 2002). Towar wy-
eksportowany w 1995 r. liczy³ mniej ni¿ 550 000 ton (CESE 1996), wyprodukowano go w 65
jednostkach produkcyjnych zatrudniaj¹cych 4000 pracowników. W 1996 r. istnia³o 14 zak³a-
dów przemys³owych, produkuj¹cych p³yty wiórowe, pilœniowe, panele (MDF) i sklejkê. Pro-
dukcja wyra¿ona w liczbach wynosi³a odpowiednio oko³o 770 000, 472 000, 400 000
i 29 000 m3 (CESE 1996). W 2002 r. wyeksportowano blisko 218 000, 323 000 i 8155 ton p³yt
wiórowych, pilœniowych i sklejki (DGF 2002). Portugalia obecnie ma dobr¹ pozycjê w prze-
myœle p³yt wiórowych i pilœniowych, co by³o mo¿liwe po restrukturyzacji i konsolidacji w tej
ga³êzi przemys³u i pozwoli³o na wypracowanie strategii zlecania us³ug na zewn¹trz oraz lo-
kalizacji zasobów w miejscach po³o¿onych blisko potencjalnych, wa¿nych rynków zbytu.

Tab. 4 przedstawia znaczenie drewna i wyrobów przemys³u drzewnego w handlu ze-
wnêtrznym. Ich udzia³ stanowi oko³o 7% ca³ego eksportu (2% PKB), import zaœ wynosi oko-
³o 3,6% importu ogó³em (1,41% PKB). W wypadku papierówki i wyrobów z korka, eksport
jest znacznie wiêkszy ni¿ import.

Przemys³ produkcji korka liczy³ w 1993 roku oko³o 550 jednostek produkcyjnych i 10 000
pracowników (CESE 1996). Tylko oko³o 15% zak³adów zatrudnia³o wiêcej ni¿ 20 pracowni-
ków. W tym czasie ponad 85% zak³adów mieœci³o siê na pó³nocy kraju, w okrêgu Santa Ma-
ria da Feira. W 1993 r. wyeksportowano 19 600 ton korków do butelek (CESE 1996). 
W 2002 r. eksport wyniós³ oko³o 21 399 ton (DGF 2002). Korki do butelek s¹ g³ównym i wy-
sokiej wartoœci produktem przemys³u korkowego. Do ich produkcji stosuje siê materia³ naj-
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Rodzaj wyrobu Eksport (tys. euro) Import (tys. euro) Eksport/import (%)

Meble drewniane 153 054 191 405 80

Wyroby drewniane 408 880 511 724 80

Wyroby papiernicze 853 391 907 347 94

Wyroby z ¿ywicy 34 903 17 925 195

Papierówka 428 040 64 058 668

Wyroby z korka 903 266 139 084 649

Ogó³em 2 781 534 1 831 543 152

Tabela 4. Dane statystyczne ilustruj¹ce znaczenie produktów leœnych w gospodarce

�ród³o: DGF 2002 r.



wy¿szej jakoœci, dziêki czemu eksport zwy¿kowa³ do 507 milionów euro, co w 2002 r. sta-
nowi³o ponad 50% eksportu ca³ego asortymentu produkowanego z korka (tab. 4). Do pro-
dukcji innych wyrobów korkowych wykorzystuje siê odpady przemys³owe i leœne, z których
przez zlepienie powstaj¹ p³yty wykorzystywane do izolacji termicznej, akustycznej i mecha-
nicznej. W 1996 r. tego rodzaju produkcj¹ zajmowa³o siê 30 jednostek produkcyjnych, za-
trudniaj¹cych 3200 osób (CESE 1996). W 2002 r. z eksportu tych towarów uzyskano sumê
329 mln euro (DGF 2002).

4. Ochrona obszarów leœnych

Chronione obszary leœne to 12 parków natury, 9 rezerwatów leœnych, 3 parki krajobrazo-
we i 9 rezerwatów pañstwowych. Zajmuj¹ one powierzchniê 587 102 ha, co stanowi oko³o
18% wszystkich obszarów leœnych. Pojedyncze obszary chronione zajmuj¹ od 101 600 ha
(maksimum), jak w wypadku Parku Narodowego Serra da Estrela, do minimum oko³o 
3773 ha dla obszaru w Serra do Açor, 592 ha w Paul do Boquilobo i 1594 ha w Arriba Fós-
sil of Costa da Caparica.

5. Stan prawny i formy organizacji w gospodarstwie leœnym

Struktura w³asnoœciowa 

W tab. 5 przedstawiono szczegó³owo strukturê w³asnoœci leœnej w odniesieniu do po-
wierzchni i rodzajów drzew. W³aœciciele prywatni niezwi¹zani z przemys³em maj¹ du¿y
udzia³ w strukturze w³asnoœci. Ich udzia³y w wypadku gatunków iglastych wynosz¹ oko³o
53,7%, a gatunków liœciastych 88,2%. Spó³ki papiernicze, lasy pañstwowe i komunalne ma-
j¹ odpowiednio udzia³y w wysokoœci 7,7 oraz 2,2 i 13,4%.
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Tabela 5. Grunty leœne wg sposobu zarz¹dzania i gatunków drzew (tys. ha) 

W³asnoœæ

£¹cznie Iglaste
Liœciaste

Ogó³em
eukaliptus d¹b korkowy inne

ob
sz

ar

% ob
sz

ar

% ob
sz

ar

% ob
sz

ar

% ob
sz

ar

% ob
sz

ar

%

Lasy pañstwowe 75 2,2 60 5,6 0 0,0 0 0,0 15 2,0 15 0,7

Lasy komunalne 430 13,4 410 37,9 0 0,0 0 0,0 20 2,7 20 0,9

Lasy prywatne 2 453 76,7 581 53,7 482 71,7 687 96,4 700 95,3 1 869 88,2

Przedsiêbiorstwa
leœne 246 7,7 30 2,8 190 28,3 26 3,6 0 0,0 216 10,2

Ogó³em 3 204 100,0 1 081 100,0 672 100,0 713 100,0 735 100,0 2 120 100,0

�ród³o: Mendel i Dias 2002 r.



Z tab. 6 wynika, ¿e wielkoœæ w³asnoœci leœnej jest zró¿nicowana – od ma³ych gospo-
darstw leœnych w pó³nocnej i œrodkowej czêœci kraju do znacznie wiêkszych na po³udniu. £a-
two zauwa¿yæ, ¿e w pó³nocnych i œrodkowych regionach (pó³nocny wschód, pó³nocny za-
chód, œrodkowy zachód i œrodkowy wschód) mniejsze gospodarstwa o powierzchni 0–4 ha
maj¹ udzia³ 73,1–91,5% ogó³em, a ich udzia³ w ogólnej powierzchni leœnej wynosi
18,1–53,5% (bior¹c pod uwagê stosunek wszystkich gospodarstw leœnych i powierzchni leœ-
nej ogó³em). W po³udniowych prowincjach Alentejo i Ribatejo Oeste gospodarstwa licz¹ce
100 i wiêcej ha stanowi¹ odpowiednio 81,5 i 70,5% obszaru leœnego. Udzia³ tak du¿ych gos-
podarstw leœnych w pierwszej z wymienionych prowincji wynosi 22,4%, a w drugiej 1,5%.

6. Historyczne pod³o¿e i kierunki rozwoju gospodarki leœnej

W³aœciwa ocena obecnego stanu gospodarki leœnej wymaga przegl¹du historycznego
struktury wiod¹cych programów i finansowych bodŸców stosowanych w Portugalii w latach
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych oraz polityki leœnej od po³owy XIX w. Po kilku wie-
kach wylesiania, wynikaj¹cego zarówno z zapotrzebowania na drewno do budowy statków
i produkcji wêgla drzewnego, jak i intensywnej gospodarki rolnej i budownictwa, od po³owy
XIX w. do dziœ trzykrotnie zwiêkszy³a siê powierzchnia obszarów leœnych. W latach szeœæ-
dziesi¹tych i siedemdziesi¹tych zaczê³o ubywaæ obszarów rolniczych wskutek masowej mi-
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Region (pierwsza rubryka – liczba
gospodarstw, druga – obszar leœny) 0–4 5–9 10–19 20–49 50–99 100 

i wiêcej Ogó³em

Pó³nocny zachód
89,7 6,4 2,2 1,2 0,2 0,3 100,0

34,4 13,6 9,0 10,2 4,1 28,7 100,0

Pó³nocny wschód
90,6 6,6 2,2 0,4 0,1 0,1 100,0

53,7 19,9 13,2 5,4 3,4 4,4 100,0

Œrodkowy zachód
91,5 5,8 1,7 0,8 0,1 0,1 100,0

53,1 18,4 10,7 10,8 2,4 4,6 100,0

Œrodkowy wschód
73,1 14,3 7,3 3,9 0,7 0,7 100,0

18,1 13,8 14,1 15,3 5,9 32,8 100,0

Ribatejo Oeste
84,8 6,5 3,6 2,5 1,1 1,5 100,0

8,3 3,8 4,1 6,6 6,7 70,5 100,0

Alentejo
23,8 12,0 15,6 14,9 11,3 22,4 100,0

0,5 0,9 2,5 5,4 9,2 81,5 100,0

Algarve
58,9 142,0 11,6 9,5 3,5 2,3 100,0

7,5 7,5 12,5 23,2 17,9 31,4 100,0

Portugalia kontynentalna
85,0 8,0 3,0 2,0 1,0 1,0 100,0

15,0 7,0 7,0 9,0 7,0 55,0 100,0

Tabela 6. Udzia³ ró¿nej wielkoœci gospodarstw leœnych (%)

�ród³o: Mendes i Dias 2002 r.



gracji ludnoœci wiejskiej, czego naturaln¹ konsekwencj¹ by³a ekspansja terenów leœnych.
W koñcu lat siedemdziesi¹tych skala zalesieñ terenów rolniczych by³a mniejsza ni¿ liczba
opuszczonych gospodarstw wiejskich, w zwi¹zku z czym du¿a czêœæ ziemi le¿a³a od³ogiem. 

Zasadnicze kierunki w gospodarce leœnej XIX i XX w. przedstawia³y siê nastêpuj¹co
(Mendes i Dias 2002): 
a) powierzchnia lasów iglastych (g³ównie sosny nadmorskiej) wzros³a od 210 000 ha w 1867 r.

do 1 293 040 ha w latach 1967–1978. Interwencja pañstwa pozwoli³a na zalesienie
25 600 ha wydm nadbrze¿nych oraz 318 000 ha terenów komunalnych;

b) na po³udniu Portugalii, gdzie nie dzia³a³ sektor pañstwowy, powierzchnia lasów z³o¿o-
nych z dêbów – korkowego i wiecznie zielonego – zwiêkszy³a siê z 370 000 ha w 1867 r.
do 1 174 390 ha w latach 1995–1998;

c) lasy eukaliptusowe, których w po³owie XIX w. nie by³o w ogóle, w latach 1995–1998 zaj-
mowa³y 672 149 ha, do czego przyczyni³ siê przede wszystkim popyt spó³ek papierni-
czych na to drewno i reaguj¹cy na zmiany rynkowe w³aœciciele prywatni;

d) w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych wzros³a liczba zrzeszeñ zajmuj¹cych siê realizacj¹
inwestycji oraz planów gospodarczych w leœnictwie, zrzeszeñ sk³adaj¹cych siê w po-
wa¿nej czêœci (76,6%) z niezwi¹zanych z przemys³em prywatnych w³aœcicieli. W 1977 r.
odnotowano 19 takich zrzeszeñ, podczas gdy w roku 1998 by³o ich ju¿ 67, a w 1999 r.
– 110.
Po rewolucji pokojowej w 1974 r., w gospodarce leœnej nast¹pi³y du¿e zmiany. Pierwszy

realizowany projekt nosi³ nazwê Portugalski Projekt Leœny (PPL) i by³ finansowany przez
Bank Œwiatowy. Zosta³ zaplanowany w latach siedemdziesi¹tych, a w ¿ycie wprowadzano
go w latach 1981–1988. Zaraz po nim, dziêki nowym Ÿród³om finansowania i funduszom
przedakcesyjnym z UE, przyst¹piono do Programu Dzia³añ Leœnych (PDL); by³ on realizo-
wany w latach 1987–1995. Trzeci dop³yw funduszy pochodzi³ z Programu Rozwoju Leœnic-
twa (PRL) i regulacji UE nr 2080/92. Rozpocz¹³ siê w 1994 r. i zosta³ przed³u¿ony jeszcze po
1999 r., kiedy Portugalia by³a ju¿ pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej.

Podstawowym zadaniem PPL by³o przezwyciê¿enie wspomnianych ju¿ niedoborów po-
da¿y drewna dla zak³adów papierniczych, bazuj¹cych na drewnie sosnowym, poprzez za-
k³adanie plantacji iglastych oraz eukaliptusa, g³ównie na pó³nocy i w œrodkowej Portugalii.
Odmienn¹ politykê zastosowano w ramach programu PDL, który nie wspiera³ uprawy ga-
tunków szybko rosn¹cych. Spó³ki celulozowe i papiernicze, g³ówni przemys³owi udzia³owcy
PPL, nie by³y wspierane przez programy zalesieniowe. Nowymi prywatnymi udzia³owcami
PDL zostali zrzeszeni w³aœciciele leœni i wykonawcy us³ug w leœnictwie. Sektor us³ug leœnych
zosta³ pañstwow¹ agencj¹ odpowiedzialn¹ za finansowanie projektów w lasach pañstwo-
wych i komunalnych.

Wed³ug ostatnich danych PRL, rezultatem programu PDL jest œredni roczny wzrost po-
wierzchni zalesieñ z 16 489 ha do 36 000 ha. Bez w¹tpienia wp³yw na taki wynik mia³ zna-
cz¹cy pakiet zachêt finansowych i silniejszy zwrot w stronê sektora prywatnych w³aœcicieli,
w którym lasy prywatne stanowi¹ 76,6% ca³kowitej powierzchni leœnej. G³ównymi osi¹gniê-
ciami w ramach PDL by³o zalesienie 113 561 ha gruntów porolnych i 211 054 ha gruntów
leœnych, przy planowanych ³¹cznie 400 000 ha. Powodem rozbie¿noœci by³y b³êdy w polity-
ce planowania, zak³adaj¹ce znacznie wiêksze zdolnoœci wykonawcze, przy jednoczesnym
braku dobrze zorganizowanych partnerów, takich jak np. spó³ki celulozowe i papiernicze
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oraz ograniczenie przez rz¹d œrodków finansowych wyrównuj¹cych fundusze z EWG czy
brak dzia³añ zachêcaj¹cych prywatnych w³aœcicieli z terenów pó³nocnej Portugalii do orga-
nizowania siê we wspólnoty. 

Statystyki PDL ukazuj¹, ¿e g³ównymi jego beneficjentami byli w³aœciciele prywatni, któ-
rzy otrzymali 70,2% wszystkich funduszy, a z pozosta³ej kwoty ponad po³owê przeznaczo-
no na projekty pañstwowe w lasach komunalnych pó³nocnej Portugalii. Uzyskano na nie je-
dynie 17,4% œrodków dostêpnych w PDL – znacznie mniej ni¿ z PPL. Dane na temat reali-
zowanych w PDL projektów wskazuj¹, ¿e w pó³nocnej Portugalii ich udzia³ w zalesieniach
gruntów porolnych i leœnych wynosi³ 21,3% w porównaniu z 54,5% œrodków PPL przezna-
czonych na nowe nasadzenia. W œrodkowych regionach kraju dane te wynosi³y odpowied-
nio 28,8% i 19,3%. Dla po³udniowych regionów: Alentejo i Algarve œrodki uzyskane ze
wszystkich projektów wzros³y z 8,1 do 31,5% i odpowiednio z 1,1 do 10,4%. Spowodowa³o
to zmianê udzia³u sosny nadmorskiej (dominuj¹cej na pó³nocy i w œrodkowej Portugalii)
w powierzchni leœnej, który w czasie trwania programu PPL wynosi³ 49,9%, podczas gdy
przy realizacji PDL spad³ do 33,9%. Udzia³ dêbu korkowego wzrós³ z 1,4% w programie PPL
do 36% w PDL. Zmniejszy³ siê równie¿ udzia³ eukaliptusa z 28,8% (PPL) do 4,8% (PDL). Tak
wiêc w czasie realizacji PDL g³ównymi beneficjentami stali siê prywatni w³aœciciele z Alente-
jo, w których lasach przewa¿a³y d¹b korkowy i gatunki liœciaste, a nie w³aœciciele z pó³nocy
i œrodkowej Portugalii, na których plantacjach dominowa³y sosna nadmorska i eukaliptus.
Taka drastyczna zmiana zwi¹zana jest ze struktur¹ w³asnoœciow¹: w Alentejo charakteryzu-
je siê ona powierzchniami agroleœnymi o rozmiarze decyduj¹cym o op³acalnoœci gospodar-
ki. Na pó³nocy oraz w œrodkowej Portugalii ma³e rozmiary powierzchni leœnych utrudniaj¹
podejmowanie efektywnych dzia³añ. Nowe fundusze i programy w leœnictwie poprawi³y stan
upraw dêbu korkowego, które stawiaj¹ Portugaliê na dominuj¹cej pozycji w œwiecie.

Kolejne fundusze na zalesienia gruntów porolnych przyznano wed³ug regulacji
nr 2080/92 UE, której pierwszym celem by³o ograniczenie nadwy¿ki p³odów rolnych oraz re-
alizacja Programu Rozwoju Leœnictwa (PRL), specyficznego dla Portugalii i finansowanego
przez Wspólnotowy Fundusz UE w latach 1994–1999. Oba programy mia³y na celu silniej-
sze wspieranie prywatnego sektora i przyznawanie funduszy w formie grantów. Dziêki regu-
lacji nr 2080, na zalesienia dêbem korkowym przeznaczono najwiêksze, jak dot¹d, fundu-
sze, a tak¿e dodatkowe bonusy rekompensuj¹ce straty ponoszone z tytu³u utraconych przy-
chodów rolniczych w okresie 20 lat na terenach przeznaczonych do zalesienia. 

Dziêki PRL wspierano w szerokim zakresie wiele przedsiêwziêæ, takich jak zalesianie
gruntów porolnych i leœnych oraz poprawa stanu lasu, w tym likwidacja zniszczeñ spowodo-
wanych po¿arami w minionych piêciu latach, zak³adanie szkó³ek leœnych, a tak¿e selekcja
i hodowla dobrej jakoœci nasion oraz sadzonek. Inne przedsiêwziêcia obejmowa³y budowê
dróg leœnych i zbiorników wodnych, wielorakie wykorzystanie terenów leœnych (pszczelar-
stwo, place zabaw, pastwiska, zbieranie zió³), a tak¿e finansowanie projektów realizowanych
z udzia³em przynajmniej piêciu gospodarstw leœnych. Nie promowano uprawy gatunków
szybko rosn¹cych. PRL i regulacja nr 2080/92 pozwoli³y na powiêkszanie terenów leœnych
o 60 905 ha/rok w porównaniu z 36 068 ha we wspomnianym ju¿ PDL. Przyby³y ponadto
wnioski zg³oszeniowe, które nie mog³y byæ finansowane przez PRL, z za³atwieniem których
trzeba by³o czekaæ do 2001 r., czyli do uruchomienia trzeciego Funduszu Wspólnotowego.
Dynamika lat 90. wywo³a³a wspomniane zwiêkszenie powierzchni leœnych zrzeszeñ w³aœci-
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cieli prywatnych. Te zmiany przynios³y poprawê zdolnoœci w³aœcicieli do inwestowania w go-
spodarkê leœn¹. PRL i regulacja nr 2080/92 spowodowa³y tak¿e przesuniêcie œrodków na
uprawy dêbów – korkowego i wiecznie zielonego – oraz sosny pinii. Na poprawê stanu lasu
i nasadzeñ przeznaczono œrodki, których udzia³ wynosi³: 41,6% dla dêbu korkowego, 16,5%
dla dêbu wiecznie zielonego, 18,7% dla sosny górskiej oraz 3,5% dla sosny nadmorskiej.

Podsumowaniem znaczenia wszystkich instrumentów wspieraj¹cych sektor leœny jest
osi¹gniêty w XX w. wzrost liczby hektarów zalesianych corocznie: w latach 1939–1965 œred-
niorocznie 9235 ha, w latach 1966–1980 – oko³o 12 085 ha. W ramach programu PPL zale-
siono blisko 16 489 ha, a wraz z programem PRL oko³o 36 086 ha. Dziêki natomiast PRL
i regulacji nr 2080 – prawie 60 905 ha. Obserwuje siê te¿ tendencjê do poprawy jakoœci la-
sów prywatnych, które przewa¿aj¹ w strukturze w³asnoœciowej lasów Portugalii. 

Zmiany wprowadzone w planach leœnych nie wystarczy³y jednak, aby zrekompensowaæ
straty powodowane przez po¿ary. W latach 1966–1999 by³y one powodem utraty 
1 263 298 ha lasów (Mendes i Dias 2002). Dla porównania – w latach 1966–1999 za³o¿o-
no 680 677 ha zadrzewieñ, zapewniaj¹cych surowiec dla przemys³u leœnego. Podstawow¹
cech¹ wprowadzonych ostatnio w Portugalii programów jest uniezale¿nianie siê od obcych
funduszy, pochodz¹cych g³ównie z UE. Potrzeba wewnêtrznego i sta³ego Ÿród³a finanso-
wania jest przyczyn¹ podejmowanych ostatnio zmian ustawodawczych, m.in. na³o¿enia
podatków na paliwo wykorzystywane w inwestycjach w pañstwowym sektorze leœnym, co
umo¿liwi³oby jego d³ugoterminowy rozwój. Po¿¹dana w planowaniu oraz dzia³aniach w go-
spodarce leœnej jest równie¿ lepsza wspó³praca pomiêdzy leœnikami i przedsiêbiorcami
leœnymi.

7. Przekszta³cenia i zadania pañstwowej administracji leœnej

Administracjê w lasach i na terenach z nimi zwi¹zanych sprawuje w Portugalii Minister-
stwo Rolnictwa, Rybo³ówstwa i Leœnictwa. G³ównym urzêdem jest Direcção Geral dos Re-
cursos Florestais (Urz¹d Leœny). Priorytetem tego urzêdu, od chwili jego powstania w po³o-
wie XIX w., jest koordynowanie zalesiania terenów porolnych, sta³e i stopniowe wprowadza-
nie zmian w przyjmowanych strategiach oraz wype³nianie luki w polityce, która zawsze wy-
stêpuje miêdzy wyznaczonymi teoretycznie celami i osi¹ganymi w praktyce wynikami. (Men-
des i Dias 2002).

W XIX w. interwencje pañstwowe objê³y gospodarkê leœn¹ na niewielkim obszarze lasów
bêd¹cych w³asnoœci¹ prywatn¹. Na pocz¹tku XX w. priorytetem w polityce leœnej sta³o siê
odnowienie stabilizuj¹ce 256 000 ha wydm nadmorskich. Kolejne przedsiêwziêcia przypad-
³y na wczesne lata dwudzieste i trzydzieste ubieg³ego wieku i a¿ do po³owy lat siedemdzie-
si¹tych mia³y zwi¹zek ze zmianami politycznymi dyktowanymi przez panuj¹cy re¿im. Prze-
³o¿y³o siê to na autorytarny model polityki leœnej, której g³ównym zadaniem by³o zalesianie
terenów komunalnych, bez uwzglêdniania przy tym potrzeb miejscowych spo³ecznoœci go-
spodaruj¹cych na tych terenach. W rezultacie, w latach 1935–1972, zrealizowano plan za-
lesienia 318 000 ha w œrodkowej i pó³nocnej Portugalii. Od lat trzydziestych a¿ do dziœ isto-
t¹ dzia³alnoœci sektora pañstwowego jest zarz¹dzanie tymi lasami w imieniu tamtejszych
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spo³ecznoœci. Niektóre z zalesionych we wspomnianym okresie terenów pozostaj¹ pod egi-
d¹ Urzêdu Leœnego, który czerpie z nich czêœæ swoich funduszy.

Pierwsza interwencja Urzêdu Leœnego – od czasu jego powstania w po³owie XIX w.,
o czym ju¿ wspomniano – dotyczy³a lasów prywatnych i mia³a miejsce w po³owie lat szeœæ-
dziesi¹tych, kiedy Urz¹d Leœny w mniejszym stopniu anga¿owa³ siê w zarz¹dzanie lasami
komunalnymi. Taki kierunek polityczny nabra³ rozmachu wraz z koñcem dyktatorskiego re-
¿imu. Równoczeœnie podjêto pierwsze wysi³ki, aby wspieraæ lasy pañstwowe, czego dowo-
dem by³o powo³anie w 1966 r. pañstwowej agencji Fundo de Fomento Florestal (FFF). Jed-
nak FFF przesta³a nied³ugo istnieæ, poniewa¿ jej dzia³ania nie spe³nia³y potrzeb przemys³u
drzewnego. W czasie PPL Urz¹d Leœny by³ odpowiedzialny za wdra¿anie projektów zalesieñ
na podlegaj¹cych mu terenach pañstwowych i komunalnych, a tak¿e prywatnych, których
w³aœciciele uzyskiwali finansowe wsparcie dziêki po¿yczkom udzielanym na okres nie d³u¿-
szy ni¿ 60 lat i sp³acanym sukcesywnie z dochodu uzyskanego z wyrêbu drzew. Ostatecz-
nie interwencje Urzêdu Leœnego dotyczy³y przede wszystkim terenów komunalnych w pó³-
nocnej i œrodkowej Portugalii. W celu uzyskania dodatkowych funduszy spó³ki papiernicze
i celulozowe wykupywa³y lub dzier¿awi³y w tym czasie tereny, na których zak³adano uprawy
szybko rosn¹cych drzew.

W czasie nastêpnego programu PDL Urz¹d Leœny zrewidowa³ mankamenty interwencji
w poprzednich programach i zmieni³ strategiê dzia³añ, przechodz¹c od bezpoœrednich inter-
wencji do regulacji opartych na stosowaniu zachêt skierowanych do prywatnych w³aœcicieli
i kontraktorów. BodŸce finansowe PDL ró¿ni³y siê od stosowanych przez PPL. Zamiast po¿y-
czek sp³acanych dziêki dochodom z wyrêbu, proponowano granty pokrywaj¹ce od 30% do
100% kosztów. Preferencje mia³y projekty sk³adane przez w³aœcicieli lasów liœciastych,
sk³adaj¹cych siê np. z dêbu korkowego, i przedstawiaj¹ce wielofunkcyjne zagospodarowa-
nie lasu, w tym wypas i agroleœnictwo, oraz wzbogacanie ró¿norodnoœci drzewostanu.

Wspomniany ju¿ wzrost liczby zrzeszeñ w³aœcicieli prywatnych do 110 jest nastêpstwem
programów wspó³finansowanych przez UE, jak PRL i regulacja nr 2080/92. Jest to w³aœci-
wy kierunek, jednak nie na tyle dostateczny, aby pozwoli³ na powa¿ne zmiany w gospodar-
ce leœnej na terenach zarz¹dzanych przez zrzeszenia. Jednak aby osi¹gn¹æ trwa³y wp³yw
rynku prywatnego na kszta³t polityki leœnej, konieczne s¹ reformy polityczne. 

8. Edukacja w leœnictwie

Edukacja prowadzona przez Urz¹d Leœny i Ministerstwo 
Administracji Wewnêtrznej

Od 1914 r. kszta³ci siê kadry leœne, umo¿liwiaj¹c zdobycie zawodu i podjêcie pracy
w sektorze pañstwowym. Do 1968 r., kiedy powsta³a instytucja Centro de Formação Pro-
fissional de Monserrate, uczniów kszta³cono miêdzy innymi w zawodach technicznych
(techników leœnych, pracowników pozyskuj¹cych korek, pszczelarzy, pracowników pozy-
skuj¹cych ¿ywicê i operatorów maszyn) na ró¿ne sposoby i na ró¿nym poziomie. Zwykle
w szkoleniach uczestniczy³o rocznie 200 osób. Centrum Monserrate pozwoli³o na konsoli-
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dacjê projektów kszta³cenia kadry, która mia³a znaleŸæ zatrudnienie w prywatnych gospo-
darstwach leœnych. W 1984 r., dziêki nowo powsta³emu Centro ode Operaço~es e Técnicas
Florestais da Lotusa, zwiêkszono i wyspecjalizowano kadrê naukow¹ szkol¹c¹ operatorów
pilarek i dŸwigów, pracowników zdejmuj¹cych korê i ociosuj¹cych drewno oraz obs³uguj¹-
cych maszyny leœne do zrywki i wywozu drewna. Escola Nacional de Bombeiros zosta³a
za³o¿ona przez Ministerstwo Administracji Wewnêtrznej w celu odpowiedniego wyszkole-
nia stra¿aków, aby zapewniæ im wiedzê teoretyczn¹ oraz praktyczn¹, jak zapobiegaæ i ga-
siæ po¿ary leœne, jakich materia³ów ratunkowych u¿ywaæ, a tak¿e, w jaki sposób chroniæ
ludnoœæ. 

Edukacja prowadzona przez Instytut Pracy i Kszta³cenia 
Zawodowego (Instituto do Emprego e Formação Profissional) 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej

Edukacja na poziomie podstawowym. Pod kuratel¹ Ministerstwa Pracy pozostaj¹ dwa
typy edukacji technicznej: nauka zawodu i zdobywanie kwalifikacji. Nauka zawodu jest do-
datkowym sposobem nauczania, który powsta³ w 1984 r. Przeznaczona jest dla m³odzie¿y
w wieku od 14 do 20 lat. Uczniowie zdobywaj¹ wiedzê przez co najmniej 9 lat. Nauczanie
obejmuje przedmioty ogólne, zajêcia techniczne z kolei odbywaj¹ siê w ramach szkoleñ
w firmach przemys³owych. Po zakoñczeniu nauki uzyskuje siê dyplom równowa¿ny z dyplo-
mem zwyk³ego szkolnictwa na poziomie II (9 lat nauki) i na poziomie III (12 lat nauki). Okres
nauki krótszy ni¿ 9 lat, poprzedzaj¹cy naukê zawodu, zapewnia dyplom na poziomie I,
z uwagi jednak na obowi¹zek minimum 9 lat nauki przepis ten nie ma zastosowania. Kursy
zwiêkszaj¹ce kwalifikacje s¹ alternatyw¹ dla nauki zawodu i maj¹ formê – zawsze trwaj¹-
cych ponad 1400 godzin – wyk³adów. Kierowane s¹ do ludzi bezrobotnych lub m³odzie¿y
od 16 roku ¿ycia, szukaj¹cej pierwszej pracy.

Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zorganizowano dla leœników 42 kursy zawodowe
(poziom II), obejmuj¹ce takie tematy, jak obróbka drewna i stolarka (CESE 1996). Dyplomy
uzyska³o oko³o 400 ich uczestników. W tym samym czasie zorganizowano 16 kursów do-
kszta³caj¹cych do pracy w przemyœle obróbki drewna i pozyskiwania korka. Ostatni obej-
mowa³ 2 etapy – na poziomie II i III. Przemys³ papierniczy, jak dot¹d, zorganizowa³ piêæ kur-
sów na poziomie II, trzy kursy na poziomie III i jeden na poziomie I.

Nauczanie ci¹g³e. Ten rodzaj edukacji obejmuje wszystkie dziedziny dzia³alnoœci zawo-
dowej. Celem jest pog³êbianie wiedzy teoretycznej oraz technicznej, a tak¿e postaw i za-
chowañ wymaganych w pracy zawodowej. Organizuje siê trzy typy kursów nauczania ci¹-
g³ego, pozwalaj¹ce na uzyskanie specjalizacji, dokszta³cenie lub zmianê zawodu. Od po³o-
wy lat dziewiêædziesi¹tych odby³o siê 15 kursów ukierunkowanych na przemys³ meblarski
i obróbki drewna, których tematem by³o projektowanie oraz produkcja wspomagana kom-
puterowo, informatyka, marketing, meblarstwo, a tak¿e konserwacja komponentów drzew-
nych. W tym samym czasie pracownicy przemys³u korkowego zostali na 12 kursach prze-
szkoleni w zakresie elektronicznej selekcji korków, w sposobie przygotowywania, suszenia
i mycia korków, obs³udze maszyn i pos³ugiwaniu siê oprogramowaniem komputerowym i jê-
zykiem technicznym.
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Szkolenie techniczne i zawodowe prowadzone 
przez Ministerstwo Edukacji

Pod kuratel¹ Ministerstwa Edukacji pozostaj¹ dwie grupy szkó³ nauczania zawodowego,
kszta³c¹ce w kierunkach: gospodarka leœna, gospodarowanie zasobami naturalnymi, me-
blarstwo, sztuka u¿ytkowa oparta na wyrobach z korka i papieru. S¹ to szko³y techniczno-
-zawodowe (ETP – akronim portugalski) i zawodowe.

ETP powsta³o w 1983 r. i pocz¹tkowo organizowa³o kilka rodzajów kursów: trzyletni tech-
niczno-zawodowy, koñcz¹cy siê dyplomem i równowa¿ny III poziomowi nauczania oraz kur-
sy zawodowe (pó³tora roku szkolenia zawodowego) z dyplomem równowa¿nym II poziomo-
wi nauczania.

W szko³ach zawodowych istniej¹cych od 1989 r. nauczanie nadzoruj¹ dwa ministerstwa:
Edukacji i Pracy. Szko³y te maj¹ w³asny status prawny i kszta³c¹ tylko na wy¿szym, III pozio-
mie. Finansowane s¹ niemal w 100% przez pañstwo, z niewielkim tylko udzia³em funduszy
z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

ETP kszta³ci w kierunkach leœnictwo (poziom III), agroleœnictwo (poziom III), mechaniza-
cja rolnictwa i leœnictwa (poziom III) oraz przygotowuje leœników w kierunku gospodarki
leœnej i gospodarki zasobami naturalnymi (poziom II). Dostêpne s¹ równie¿ cztery inne kie-
runki na poziomie III w dziedzinie ochrony i kszta³towania œrodowiska. W po³owie lat dzie-
wiêædziesi¹tych odby³y siê 52 kursy zawodowe i techniczno-zawodowe na poziomie III,
zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ i gospodarowaniem zasobami naturalnymi. Uczestniczy³o
w nich œrednio w roku 90 studentów (CESE 1996).

Liczba szkó³ ETP zwi¹zanych z przemys³em drzewnym by³a du¿o mniejsza, szczególnie
gdy odniesie siê j¹ do potrzeb na tym rynku pracy. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych odby-
³o siê 5 kursów ETP na poziomie III, adresowanych dla przemys³u drzewnego, 20 dla pa-
pierniczego, 1 dla przemys³u korkowego.

Szkolnictwo wy¿sze

W Portugalii dwa uniwersytety, Uniwersytet Techniczny w Lizbonie – G³ówny Instytut
Agronomii (GIA) i Uniwersytet Trás-os-Montes a Alto Douro (UTAD), prowadz¹ studia licen-
cjackie z in¿ynierii leœnej. Od 1983 r. GIA w ramach licencjatu oferuje specjalizacjê z gospo-
darki leœnej, gospodarowania zasobami naturalnymi i technologii drewna. Na studiach li-
cencjackich w UTAD nie ma specjalizacji. Instytuty politechniczne w Beja, Braganca, Caste-
lo Branco, Coimbra i Viseu prowadz¹ studia licencjackie oraz ni¿szego stopnia z gospodar-
ki leœnej i in¿ynierii leœnej, których odpowiednikiem w Polsce s¹ technika leœne. W latach
1968–2004 prawie 390 studentów uzyska³o stopieñ licencjacki, a 200 ukoñczy³o technika
leœne. Dodatkowo Uniwersytet de Beira Interior kszta³ci zainteresowanych na poziomie
technikum i licencjatu na potrzeby przemys³u drzewnego.
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9. Estação Florestal Nacional (EFN) – Pañstwowa Leœna 
Stacja Badawcza 

Jest to instytucja powo³ana przez Ministerstwo Rolnictwa, Rybo³ówstwa i Leœnictwa, odpo-
wiedzialna za badania i doœwiadczenia w dziedzinie leœnictwa. Badania leœne prowadzone s¹
równie¿ na uniwersytetach i w przemyœle drzewnym. Kadra EFN liczy 73 osoby (tab. 7).

Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych – wtedy ca³y zespó³ liczy³ oko³o 150 osób – obserwu-
je siê ci¹g³e zmniejszanie liczebnoœci kadry. Brak mo¿liwoœci zatrudniania nowych, wyspe-
cjalizowanych pracowników naukowych i technicznych spowoduje, ¿e w najbli¿szych 10 la-
tach EFN zostanie rozwi¹zany.
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Pracownicy Liczba

Naukowi 32

Technicy ze stopniem licencjackim 9

Technicy leœnicy 6

Informatycy 1

Pracownicy techniczni 13

Pracownicy administracyjni 5

Pracownicy leœni 7

Ogó³em 73

Tabela 7. Kadra zawodowa EFN w 2004 r.

�ród³a finansowania badañ 

Schemat finansowania badañ prowadzonych przez EFN w 2003 r. obrazuje tab. 8.

Tabela 8. �ród³a finansowania EFN

�ród³o finansowania Euro Ogó³em (%)

Bud¿et skarbu pañstwa* 172 583 54,3

AGRO** 97 210 30,6

POCTI*** 13 945 4,3

PRAXIS*** 11 177 3,5

Sprzeda¿ produktów i us³ug 22 807 7,1

* Akronim portugalski: PIDDAC – Programa Integrado de Investimentos da Administração Central.
** Program wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹, zarz¹dzany przez Ministerstwo Rolnictwa, przeznaczony na rozwój technik

rolniczych i leœnych. 
*** Program wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹, zarz¹dzany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. 
�ród³o: Relatório de Actividades da EFN-2003.



Wa¿ne problemy i strategie badawcze EFN – teraŸniejszoœæ i przy-
sz³oœæ 

W ostatnich siedmiu latach EFN inicjowa³ i realizowa³ 65 projektów zwi¹zanych z g³ów-
nymi lasotwórczymi gatunkami Portugalii: sosn¹ nadmorsk¹, sosn¹ pini¹, dêbem korko-
wym, dêbem wiecznie zielonym, akacj¹ i eukaliptusem. Tradycyjne obszary badawcze zwi¹-
zane by³y z popraw¹ stanu lasu, ochron¹, wielofunkcyjn¹ rol¹ lasu i u¿ytkowaniem, mode-
lami hodowlanymi i urz¹dzeniowymi oraz ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ i œrodowiskiem. 
Tab. 9 zawiera liczbê projektów w poszczególnych obszarach naukowych. 

Rezultatem zaprezentowanych badañ jest 175 publikacji i 220 osób uczestnicz¹cych
w seminariach, kongresach krajowych oraz spotkaniach miêdzynarodowych. Wiêksza czêœæ
tych projektów realizowana by³a we wspó³pracy z instytucjami pañstwowymi i prywatnymi, ta-
kimi jak uniwersytety, instytuty politechniczne, agencje rolnicze i zak³ady przemys³owe.
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Tabela 9. Projekty EFN w latach 2000–2002

Drzewostany 
(gatunki)

Poprawa 
stanu 
lasu

Ochrona 
lasu

Gospodar-
ka zrówno-

wa¿ona

Nowe 
produkty 

leœne

Modele 
hodowlane

i urz¹dzeniowe

Œrodowisko 
i ró¿norodnoœæ
biologiczna*

Sosna nadmorska 4 7 – 2 5 5

D¹b korkowy 6 3 – – 4 5

D¹b wiecznie zielony 1 – – – – 1

Sosna górska 3 – – – – –

Kasztan 2 3 – – – –

Inne gatunki** – – – 3 – 3

Inne obszary*** – – 8 – – –

Ogó³em 16 13 8 5 9 14

* W tym badania dotycz¹ce ró¿norodnoœci biologicznej, GIS, hydrologii i wi¹zania CO2.
** D¹b czarny, akacja, eukaliptus.

*** Zbiorniki wodne, rolnictwo ekologiczne, pszczelarstwo i mikrobiologia gleby.
�ród³o: Relatório de Actividades da EFN-2002.

G³ówne kierunki badañ 

q Modelowanie wskaŸników ró¿norodnoœci biologicznej w Geograficznym Systemie Infor-
macji (GIS) do oceny potencjalnej produkcyjnoœci ekosystemów leœnych, przygotowy-
wanie na podstawie zdjêæ satelitarnych map potrzebnych do inwentaryzacji lasów dê-
bów – korkowego i wiecznie zielonego, modelowanie oraz kalibracja wskaŸników na po-
ziomie drzewostanu i krajobrazu do opisu ró¿norodnoœci biologicznej lasów sosny nad-
morskiej – tê ró¿norodnoœæ oszacowano na podstawie flory, du¿ych ssaków, gadów
i p³azów. 

q Zak³adanie szkó³ek matecznych do hodowli klonów sosny nadmorskiej, zaczynaj¹c od
selekcji genotypowej, oraz szkó³ek nasiennych sosny w celu zapewnienia materia³u do



zalesieñ od 10 000 do 12 000 ha gruntów porolnych rocznie; próby wyprowadzenia linii
genetycznych do selekcji drzew doborowych; doskonalenie puli genetycznej sosny pinii
w celu pozyskiwania bardzo dobrej jakoœci orzeszków piniowych; badania genetyczne,
biochemiczne i morfologiczne dêbu korkowego. 

q Optymalizowanie technik kie³kowania nasion sosny nadmorskiej, a tak¿e opracowywa-
nie strategii ochrony drzew i drzewostanów sosny nadmorskiej oraz kasztana przed
czynnikami biotycznymi. 

q Badanie kilku gatunków nicieni w drzewostanach sosnowych oraz doskonalenie norm
gospodarki w drzewostanach sosny nadmorskiej w celu minimalizacji zagro¿enia przez
choroby i gradacje owadów; analiza wp³ywu chorób grzybowych, takich jak np. Armilla-
ria spp. w drzewostanach dêbu korkowego i ich konsekwencji dla produkcji korka; ba-
danie chorób powoduj¹cych raka kasztana jadalnego i klonów o wiêkszej odpornoœci
na choroby. 

q Opracowywanie modeli pozyskiwania drewna w drzewostanach sosny nadmorskiej,
zbioru orzeszków piniowych i pozyskiwania korka w drzewostanie dêbu korkowego;
ocena zabiegów zagospodarowania lasu, wp³ywaj¹cych na strukturê pionow¹ drzewo-
stanu, a tak¿e jakoœci technicznej drewna miêkkiego i twardego oraz zdolnoœci wi¹za-
nia CO2 w drewnie szybko rosn¹cych gatunków, takich jak eukaliptus. 

�ród³a:

CESE, Conselho Ensino Superior Empresa, 1996: O Sector Florestal Português. Documento de Apoio ao
Seminário do CESE.Póvoa do Varzim, Portugal.

DGF (Direcção Geral das Florestas), 1995: Inventário Florestal Nacional, Lisboa, Portugal.
DGF (Direcção Geral das Florestas): Dados Comércio Externo de 2002, (Data of External Commerce, 2002)

Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, Portugal.
DGRF (Direcção Geral dos Recursos Florestais): Internal Report of Forest Fires Incidence in 2001, 2002 and

2003: Lisboa, Portugal; 2004
EFN, INIAP (Estação Florestal Nacional) Relatório de Actividades de 2002, Oeiras, Portugal.
EFN, INIAP (Estação Florestal Nacional) Relatório de Actividades de 2003, Oeiras, Portugal.
Goes, E., 1991: a floresta portuguesas: sua importância e descrição das espécies de maior interesse;, Lis-

boa, Portugal.
Martins, A. 2001: Chestnut (Castanea Sativa Mill.) stands and Orchards in Portugal: Distribution, current sta-

te of the resource, management and research activities. Working 
Group 4: Silviculture, Report to Cost Action G4: Multidisciplinary Chestnut Research.
Mendes, A.M.S. and Dias, R.A.R.S., 2002: Financial Instruments of Forest Policy in Portugal in the 1980 s

and 1990 s, Universidade Católica Portuguesa, Faculty of Economics and Management, Porto, Portu-
gal, s. 97–124 in Financial Instruments of Forest Policy, EFI Proceedings nr 42, 2002 r. eds. Ottitsch, A.,
Tikkanen, I. and Riera, P.

Strona internetowa Direcção Geral dos Recursos Florestais (Urzêdu Leœnego): www.dgrf.min-agricultura.pt
Strona internetowa Nacional de Investigação Agrária e Pescas: www.iniap.min-agricultura.pt 

T³um. Dorota Hilszczañska
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1. Charakterystyka lasów

Zmiany powierzchni leœnej ogó³em i powierzchni leœnej zalesionej, ich podzia³ wed³ug
form w³asnoœci i u¿ytkowania przedstawiono w tab. 1.

Obszary leœne ci¹gle siê powiêkszaj¹ – od 1970 r. ich powierzchnia wzros³a o 4,7%,
g³ównie dziêki zalesieniom nieprzydatnych dla rolnictwa gruntów, zamianie statusu terenów
rolniczych poroœniêtych drzewami leœnymi (tzw. bia³e pola), jak równie¿ stopniowej harmo-
nizacji planów zagospodarowania obszarów leœnych z zapisami ksi¹g wieczystych w pla-
nach urz¹dzenia lasu.
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika S³owacka 

(Slovenská republika, Slovensko),

powierzchnia 49 tys. km2, 

ludnoœæ 5,4 mln mieszkañców.

Dr in¿. Vladimír Šeben� – Instytut Badawczy Leœnictwa w Zwoleniu, Zak³ad Polityki Leœnej, Ekonomi-
ki i Urz¹dzania Lasu.

Rodzaj powierzchni

Lata

1970 1980 1990
2002 2003

ha % ha %

Leœna ogó³em 1 918 571 1 952 656 1 976 538 2 008 349 2 004 226

Leœna zalesiona 1 826 564 1 861 642 1 921 705 1 928 709 1 929 310 

U¿ytkowana przez podmioty pañstwowe 1 201 879 62,3 1 185 971 61,5

U¿ytkowana przez inne podmioty 726 830 37,7 743 339 38,5

W³asnoœci podmiotów pañstwowych 825 374 42,8 814 553 42,2

W³asnoœci innych podmiotów 1 103 335 57,2 1 114 757 57,8

Tabela 1. Zmiany powierzchni leœnej

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.



Warunki naturalne i ekonomiczne lasów S³owacji 

Warunki siedliskowe lasów S³owacji zosta³y skartowane wed³ug systemu typów lasów.
Strefy roœlinnoœci, gleby, warunki wilgotnoœciowe i rzeŸba terenu sk³adaj¹ siê na podstawo-
w¹ charakterystykê typu lasu. W drzewostanach zakwalifikowanych do tej samej grupy gos-
podarczych typów lasu stosowane s¹ podobne zabiegi hodowlane i ochronne, dlatego
w³aœnie te jednostki s¹ wykorzystywane do opracowywania modeli zagospodarowania.
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Rodzaj 
powierzchni (ha) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Leœna ogó³em 1 987 909 1 990 603 1 989 443 1 991 557 1 997 961 2 006 438 2 008 349 2 004 226

Leœna zalesiona 1 923 719 1 919 911 1 919 266 1 921 951 1 921 414 1 927 388 1 928 709 1 929 309

Lesistoœæ (%) 40,5 40,6 40,6 40,6 40,7 40,9 41,0 40,9

Tabela 2. Zmiany zasobów leœnych, powierzchni drzewostanów i lesistoœci S³owacji 

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.

Tabela 3. Kategorie lasów wed³ug stref roœlinnoœci

Wysokoœciowe 
strefy roœlinnoœci

Wysokoœæ
(m n.p.m.)

Roczne 
opady 
(mm)

D³ugoœæ
okresu wege-

tacyjnego
(dni)

Œrednia 
tempera-
tura rocz-

na (oC)

Powierzchnia

(ha) (%)

Dêbowa poni¿ej 200 600 i mniej 180 8,5 i wiêcej 142 532 7,39

Bukowo-dêbowa 200–500 600–700 165–180 6,0–8,5 265 824 13,78

Dêbowo-bukowa 300–700 700–800 150–165 5,5–7,5 453 640 23,52

Bukowa 400–800 800–900 130–160 5,0–7,0 401 612 20,82

Jod³owo-bukowa 500–1000 900–1050 110–130 4,5–6,5 415 010 21,52

Œwierkowo-bukowo-jod³owa 900–1300 1000–1300 90–120 3,5–5,0 187 640 9,73

Œwierkowa 1250–1550 1100–1600 70–100 2,0–4,0 41 460 2,15

Kosodrzewina 1500 i wy¿ej 1500 i wiêcej 60 i mniej 2,5 i mniej 20 991 1,09

Powierzchnia drzewostanów razem 1 928 709 100,00

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.

W grupie gospodarczych typów lasów warunki naturalne s¹ podobne. Obecny stan
drzewostanów czêsto ró¿ni siê bardzo od docelowego. Jest on okreœlony przez typ drze-
wostanu obejmuj¹cy drzewostany o tym samym sk³adzie gatunkowym bez wzglêdu na
wiek. Nadrzêdn¹ jednostk¹ typów drzewostanu jest grupa gospodarczych typów drzewo-
stanów.

Grupa gospodarczych typów lasu i grupa gospodarczych typów drzewostanu tworzy ra-
zem tak zwany zespó³ operacyjny. Jest on jednostk¹ o podobnych warunkach siedlisko-
wych i drzewostanowych, wykorzystywan¹ do ogólnego planowania.



Kategorie lasu i sposoby zagospodarowania 

Lasy, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem leœnym, s¹ podzielone ze wzglêdu na ich funk-
cje na produkcyjne, ochronne i o specjalnym przeznaczeniu. 

Zadaniem lasów produkcyjnych jest produkcja drewna wysokiej jakoœci, a jednoczeœnie
pe³nienie innych funkcji. Z powodu wzrastaj¹cego znaczenia funkcji spo³ecznych lasów,
udzia³ lasów produkcyjnych ulega zmniejszeniu.
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Sposoby 
zagospodarowa-

nia
Formy ciêæ

Rok

1990 2002 2003

% powierzchni ciêæ / % liczby drzewostanów

Ciêcia zupe³ne

ma³opowierzchniowe 55,5 52,1 25,9 26,7 25,0 25,7

wielkopowierzchniowe 9,2 7,9 12,9 8,2 12,4 7,8

przebudowa 3,2 3,3 2,3 1,8 2,0 1,7

ciêcia czêœciowe 16,6 15,6 – – – –

ciêcia zupe³ne razem 84,5 78,9 41,1 36,7 39,4 35,2

Ciêcia czêœciowe

ma³opowierzchniowe 7,1 6,1 36,6 32,2 38,8 34,6

wielkopowierzchniowe 0,8 0,7 5,5 5,0 6,3 5,8

ciêcia uprz¹taj¹ce 6,2 8,8 14,4 16,6 13,1 15,0

ciêcia czêœciowe razem 14,1 15,6 56,5 53,8 58,2 55,4

Ciêcia przerêbowe drzew pojedynczych i grup 1,4 5,5 2,4 9,5 2,4 9,4

Kategoria lasu

Rok

1970 1980 1990 2002 2003

tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha %

Produkcyjne 1 415,4 77,5 1 439,1 77,3 1 367,1 71,1 1 289 422 66,9 1 284 456 66,6

Ochronne 117,3 6,4 183,8 9,9 258,5 13,5 320 037 16,6 324 840 16,8

O specjalnym 
przeznaczeniu 256,1 14,0 187,6 10,1 230,9 12,0 319 250 16,5 320 014 16,6

Obszary przeznaczo-
ne do zalesienia 37,8 2,1 51,1 2,7 65,2 3,4 – – – –

Razem drzewostany 1 826,6 100,0 1 861,6 100,0 1 921,7 100,0 1 928 709 100,0 1 929 310 100,0

Tabela 4. Stan obecny i zamiany powierzchni ró¿nych kategorii lasów

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.

Tabela 5. Przegl¹d sposobów zagospodarowania lasu i form ciêæ zaplanowanych w planach urz¹dze-
niowych lasu na lata 1990, 2002 i 2003*

* Rodzaje ciêæ odnowieniowych na S³owacji s¹ bardzo zbli¿one do stosowanych w Polsce, dlatego zastosowano nasze nazewnic-
two, nieco odbiegaj¹ce od angielskiego (red.).
�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.



Kategoria lasów ochronnych obejmuje drzewostany z przewag¹ funkcji ochronnych
(ekologicznych). Lasy ochronne s¹ wy³¹czane w niekorzystnych warunkach siedliskowych,
w wysokich górach oraz strefie kosodrzewiny, gdzie m.in. pe³ni¹ funkcje glebochronne.

Lasy o przeznaczeniu specjalnym powsta³y w wyniku okreœlonych potrzeb kraju i spo³e-
czeñstwa. S¹ to zw³aszcza lasy maj¹ce na celu funkcje wodochronne lub znajduj¹ce siê na
terenach uzdrowisk. Do tej kategorii nale¿¹ lasy wa¿ne ze wzglêdu na ochronê przyrody, re-
kreacjê, gospodarkê ³owieck¹, badania i edukacjê. Nale¿¹ do niej równie¿ lasy bêd¹ce pod
wp³ywem zanieczyszczeñ powietrza, które wymagaj¹ innego sposobu gospodarowania. 

Udzia³ ciêæ czêœciowych w porównaniu z rokiem 1990 wzrasta, natomiast zupe³nych ma-
leje. W sposobach zagospodarowania lasu obowi¹zuj¹cych od 2000 r. przewidziano zwiêk-
szenie udzia³u ciêæ czêœciowych do oko³o 70% powierzchni drzewostanów, ciêæ przerêbo-
wych do oko³o 10% i ograniczenie ciêæ zupe³nych do 20% powierzchni drzewostanów. Za-
planowany udzia³ ciêæ czêœciowych nie zosta³ jeszcze osi¹gniêty, g³ównie z powodu ko-
niecznoœci wykonywania na du¿¹ skalê w ostatnim okresie ciêæ przygodnych.

Sk³ad gatunkowy drzewostanów 

Obecny sk³ad gatunkowy drzewostanów musi byæ dostosowany do konkretnych warun-
ków siedliskowych (tak¿e do oczekiwanych globalnych zmian klimatycznych), jak równie¿
potrzeb spo³ecznych, wynikaj¹cych z wielofunkcyjnoœci lasów. Oznacza to d¹¿enie do
zwiêkszenia biologicznej ró¿norodnoœci oraz ekologicznej równowagi lasów, niezbêdnej do
ich trwa³oœci, szczególnie w wypadku znacz¹cych zmian warunków siedliskowych spowo-
dowanych czynnikami antropogenicznymi lub naturalnymi.

WskaŸnikiem stopnia trwa³oœci lasów jest nie tylko ogólny sk³ad gatunkowy, ale przede
wszystkim stopieñ zmieszania drzewostanów. 
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Tabela 6. Porównanie obecnego, przesz³ego i docelowego sk³adu gatunkowego lasów S³owacji

Gatunek Sk³ad gatunkowy (%)

w przesz³oœci docelowy obecny

Œwierk/jod³a 4,9 / 14,1 18,2 / 6,7 26,5 / 4,1

Sosna/modrzew 0,7 / 0,1 4,2 / 6,7 7,3 / 2,3

Inne iglaste 0,9 1,2 1,1

Razem iglaste 20,7 37,0 41,3

Dêby 19,9 17,7 13,4

Buk/grab 48,0 / 2,6 35,9 / 0,9 30,7 / 5,7

Klon/jesion/wi¹z 3,2 / 0,4 / 0,9 3,0 / 0,5 / 1,2 1,9 / 1,4 / –

Robinia a./brzoza/olsza – / 0,1 / 0,3 0,1 / 0,2 / 0,3 1,7 / 1,4 / 0,7

Topola/wierzba 0,1 / 0,1 0,2 / 0,1 0,9 / 0,1

Inne liœciaste 3,7 2,9 0,8

Razem liœciaste 79,3 63,0 58,7

�ród³o: Instytut Badawczy Leœnictwa w Zwoleniu, 1988, Instytut Badawczy Leœnictwa w Zwoleniu, 1998, Leœne Centrum Informa-
cyjne Lesoprojekt, Zwoleñ.



2. Zasobnoœæ i przyrost bie¿¹cy mi¹¿szoœci drzewostanów

Zasobnoœæ lasów S³owacji w ostatnim dziesiêcioleciu zwiêkszy³a siê i 31 grudnia 2003 r.
osi¹gnê³a 428,2 mln m3 grubizny (drewno o œrednicy >7 cm) bez kory. Przeciêtna mi¹¿-
szoœæ na pniu na hektar wynosi 223 m3/ha grubizny.

Wzrost zasobnoœci drzewostanów od roku 1970 jest spowodowany kilkoma czynnikami,
z których najwa¿niejsze to:
q liczny udzia³ drzewostanów III klasy wieku. Przy znacznym zapasie odk³ada siê w nich

stosunkowo du¿y przyrost mi¹¿szoœci. Poniewa¿ drzewostany te nie osi¹gnê³y jeszcze
wieku dojrza³oœci rêbnej, nie wykonuje siê w nich ciêæ odnowieniowych;

q wprowadzenie do praktyki leœnej nowych tabel zasobnoœci, wypracowanych na podsta-
wie miejscowego materia³u empirycznego (plan urz¹dzenia lasu obowi¹zuj¹cy od
1 stycznia 1993 r.). Dziêki ich zastosowaniu, dane dotycz¹ce mi¹¿szoœci drzewostanów
S³owacji s¹ dok³adniejsze;

q przypuszczalny wp³yw zmian w œrodowisku, zw³aszcza klimatu, wzrost depozycji azotu,
koncentracji dwutlenku wêgla itp., nad którymi badania nie zosta³y jeszcze zakoñczone.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e po wprowadzeniu nowych tablic zasobnoœci ostatni wzrost ca³-

kowitej mi¹¿szoœci utrzyma siê do koñca cyklu planów urz¹dzenia lasu, aktualizowanych
zgodnie z nowymi tablicami. Wtedy zostanie wyeliminowany wp³yw zmiany dok³adnoœci
ustalenia mi¹¿szoœci. Wraz ze wzrostem wieku przyrost i zasobnoœæ drzewostanów 50–90-
-letnich uleg³y zmniejszeniu, poniewa¿ w najstarszych rozpocz¹³ siê ju¿ proces odnowienia.

Od 1988 r. notowany jest spadek przyrostu, co wi¹¿e siê ze struktur¹ wiekow¹ lasów S³o-
wacji. Zwiêksza siê udzia³ drzewostanów starszych, z ni¿szym przyrostem. Drzewostany
z najwiêkszym przyrostem (iglaste w wieku 30–50 lat) zajmuj¹ obecnie mniejsz¹ powierzch-
niê, co wp³ywa na zmniejszenie ca³kowitego przyrostu bie¿¹cego.
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Kategoria lasu

Lasy iglaste Lasy liœciaste Lasy 
mieszane

iglaste 
i liœciaste

Powierzchnia
zrêbów 
i halizn

Razem 
(ha)

gatunki
iglaste
>91%

gatunki
iglaste

75–90%

gatunki 
liœciaste
>90%

gatunki 
liœciaste
75–90%

(ha/%)

Produkcyjne
250 985 74 297 603 570 102 643 244 627 8334

1 284 456
19,5 5,8 47,0 8,0 19,0 0,6

Ochronne
116 450 20 516 109 832 17 747 59 708 587

324 840
35,8 6,3 33,8 5,5 18,4 0,2

O specjalnym
przeznaczeniu

120 210 25 055 98 167 17 980 56 767 1 835
320 014

37,6 7,8 30,7 5,6 17,7 0,6

Razem
487 645 119 868 811 569 138 370 361 102 10 756

1 929 310
25,3 6,2 42,0 7,2 18,7 0,6

Tabela 7. Powierzchnia drzewostanów wed³ug stopnia zmieszania

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.



3. Pozyskanie i g³ówne kierunki przerobu drewna

Ciêcia przygodne komplikuj¹ realizacjê zaplanowanych rocznych ciêæ pielêgnacyjnych
i ciêæ odnowieniowych. W latach 1990–2001 stanowi³y one prawie po³owê wszystkich ciêæ.
W roku 2002 ich iloœæ spad³a do 35%. Pozyskanie drewna w lasach S³owacji bardzo zmie-
ni³o siê w latach 1980–1999. Zmniejszy³o siê z 5,8 mln m3 w 1980 r. do oko³o 4,5 mln m3

w latach 1991–1993. W kolejnych latach zanotowano ponownie tendencjê wzrostow¹ 
– w 2002 r. pozyskano oko³o 6,2 mln m3.

Pañstwowe organizacje leœne w 2003 r. pozyska³y 3949 tys. m3 drewna, a podmioty po-
zarz¹dowe 2702 tys. m3 (razem 6652 tys. m3). W ciêciach odnowieniowych pozyskano
4591 tys. m3 (69%), a w ciêciach pielêgnacyjnych 2042 tys. m3 (31%).

Przy œcince drewna dominuje technologia pilarz z pilark¹, przewa¿a te¿ system œcinki
ca³ego drzewa (wiêcej ni¿ 70%). Ostatnio jednak metoda ta zosta³a ograniczona, poniewa¿
prywatni w³aœciciele lasów nie maj¹ zmechanizowanych sk³adnic na d³u¿yce i sortymenty s¹
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WskaŸnik 1970 1980 1990 2002 2003

Mi¹¿szoœæ razem 313,3 324,0 348,5 423,2 428,2

Z tego: iglaste 169,0 170,0 178,9 202,4 202,6

liœciaste 144,3 154,0 169,6 220,8 225,6

Mi¹¿szoœæ na ha w m3 171,0 174,0 181,0 221,0 223,0

Tabela 8. Zmiany zasobnoœci od 1970 r. (mln m3 grubizny)

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.

Tabela 9. Zmiany przyrostu mi¹¿szoœci od 1980 r.

Przyrost mi¹¿szoœci

1980 1988 2002 2003

razem na 1 ha razem na 1 ha razem na 1 ha razem na 1 ha

(tys. m3) (m3) (tys. m3) (m3) (tys. m3) (m3) (tys. m3) (m3)

Ca³kowity przyrost bie¿¹cy 8842 4,75 13 423 6,79 11 391 6,00 11 451 6,03

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.

Tabela 10. Przyrost bie¿¹cy w poszczególnych kategoriach lasu

Przyrost mi¹¿szoœci

Kategorie lasu

produkcyjny ochronny o przeznaczeniu specjalnym

(tys. m3) (m3/ha–1) (tys. m3) (m3/ha–1) (tys. m3) (m3/ha–1)

Ca³kowity przyrost bie¿¹cy 7 910,9 6,20 1 481,9 4,87 2 058,7 6,47

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.



wyrabiane w lesie. Podczas ciêæ pielêgnacyjnych i odnowieniowych w drzewostanach igla-
stych system pozyskania ca³ego drzewa jest stosowany czêœciowo, wraz ze zmechanizo-
wanym okrzesywaniem lub skracaniem na sk³adnicach leœnych.
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Tabela 11. Pozyskanie drewna w latach 1980, 1990, 2002 i 2003

Kategoria
drewna

Pozyskanie drewna (tys. m3 grubizny bez kory), w tym ciêcia przygodne 
(tys. m3 grubizny bez kory / %)

rok

1980 1990 2002 2003

Iglaste 2 758
1 000

2 777
1 838

3 209,5
1 727,4

3 508,5
2 375,8 

36,2 66,2 53,8 67,7

Liœciaste 3 106
314

2 499
766

3 038,7
430,4

3 143,5
300,9

10,1 30,7 14,2 9,6

Razem 5 864
1 314

5 276
2 604

6 248,2
2 157,8

6 652,0
2 676,7

22,4 49,3 34,5 40,2

�ród³o: Informacje ogólne Leœnego Centrum Informacyjnego Lesoprojekt Zwoleñ.

Transport drewna (zrywka i wywóz)

Pe³nymi danymi o mi¹¿szoœci zrywanego drewna dysponuje tylko organizacja lasów
pañstwowych, natomiast nie ma kompletnych informacji z sektora prywatnego. Ca³kowita
mi¹¿szoœæ zerwanego drewna w organizacjach lasów pañstwowych w latach 2000–2003
wynosi oko³o 3,7–3,8 mln m3.

Przerób drewna. S³owacki przemys³ przerobu drewna zosta³ ca³kowicie sprywatyzowa-
ny. Utworzono spó³ki akcyjne lub inne prywatne firmy bez udzia³u pañstwa. Przewaga ga-
tunków liœciastych spowodowa³a, ¿e by³y budowane przede wszystkim przedsiêbiorstwa

Rodzaj zrywki
Udzia³ w ca³kowitej mi¹¿szoœci drewna zrywanego 

w latach (%)

2000 2001 2002 2003

Zwierzêta 11,77 11,32 11,12 14,0

Wci¹garki przenoœne i samobie¿ne 0,03 0,04 2,30 1,7

Leœne kolejki linowe 2,52 2,53 2,51 4,2

Ci¹gniki: g¹sienicowe 1,55 1,49 1,41 0,8

uniwersalne 30,97 31,17 30,16 26,6

skiddery 52,53 52,05 50,06 50,3

Samochody do wywozu drewna (z naczep¹ i bez) 0,63 1,40 2,44 2,4

Tabela 12. Mi¹¿szoœæ zrywanego w organizacjach lasów pañstwowych S³owacji drewna wed³ug ro-
dzaju zrywki

�ród³o: Raport statystyczny MP SR: Les S (MP SR); Instytut Badawczy Leœnictwa w Zwoleniu.



s³u¿¹ce z³o¿onemu przerobowi. Nieplanowany rozwój przemys³u przetwórczego drewna po
roku 1990 spowodowa³, ¿e zmniejszy³a siê wydajnoœæ przerobu drewna liœciastego, a pro-
dukcjê przestawiono g³ównie na przerób drewna iglastego. Powsta³o wiele ma³ych tartaków,
zainteresowanych tylko k³odami tartacznymi do produkcji tarcicy. Dalszy przerób tych pó³-
produktów jest niedostateczny. Krajowy przemys³ przerobu drewna nie ma mo¿liwoœci wy-
korzystania wartoœciowych sortymentów drewna, z których mo¿na produkowaæ na przyk³ad
okleinê. Dlatego du¿e iloœci surowca drzewnego, jak równie¿ pó³produkty s¹ eksportowane
do innych krajów. K³ody tartaczne ma³ego rozmiaru (do 20 cm) nie s¹ u¿ytkowane w me-
chanicznym przerobie drewna. Drewno to jest przerabiane na celulozê, której nadwy¿ki mu-
sz¹ byæ eksportowane za stosunkowo nisk¹ cenê. Produkcja wyrobów koñcowych (np. me-
bli) z powodu przestarza³ej technologii w wiêkszoœci wypadków nie jest konkurencyjna z za-
granicznymi firmami.

Mechaniczny przerób drewna znalaz³ siê w trudnej sytuacji. Wiele zak³adów zlikwidowa-
no lub s¹ powa¿nie zad³u¿one w bankach. Techniczny i technologiczny poziom nie osi¹ga
standardów krajów Unii Europejskiej. Eksportowane s¹ produkty o ma³ej wartoœci. Przemys³
celulozowo-papierniczy jest dobrze ustabilizowany i wspierany przez zagranicznych inwe-
storów. 

Przemys³ p³yt, sklejek oraz oklein wymaga modernizacji na poziomie producentów
w Unii Europejskiej, m.in. w zakresie foliowania powierzchni. Na S³owacji nie produkuje siê
p³yt pilœniowych o œredniej gêstoœci, dlatego przemys³ meblowy jest uzale¿niony od ich im-
portu. Konieczne jest uruchomienie linii o wydajnoœci 125 tys. m3 p³yt wiórowych rocznie
w fabryce SWEDWOOD S³owacja Ltd., oddzia³u przedsiêbiorstwa Malacky I. Dodatkowo
wskazane jest tak¿e zwiêkszenie produkcji p³yt wiórowych w fabryce KRONO-SPAN S³owa-
cja Ltd. Prešov (obecnie 150 tys. m3 rocznie) oraz uruchomienie produkcji p³yt klejonych
z drewna liœciastego w ANB, spó³ka akcyjna �arnovica.

4. Funkcje lasów

Lasy S³owacji maj¹ dwie funkcje – u¿ytecznoœci publicznej (bez produkcji drewna)
i produkcyjne (produkcja drewna). Funkcje u¿ytecznoœci publicznej to ekologiczne i œrodo-
wiskowe (spo³eczne). Pierwsze zapewniaj¹ ochronê przed erozj¹, lawinami i wywiewaniem
gleby, reguluj¹ gospodarkê wodn¹ i zapewniaj¹ ochronê brzegów. Funkcje spo³eczne zaœ
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Tabela 13. Przerób drewna od 1 do 5 klasy jakoœci w g³ównych sektorach przemys³u przetwórczego
drewna w Republice S³owacji (tys. m3 bez kory)

Sektor
Stan w roku Za³o¿enia 

w 2003 roku
Perspektywa
na rok 20041990 2001 2002

Przemys³ drzewny 2 300 2 755 3 468 3 600 3 800

Przemys³ celulozowo-papierniczy 1 880 1 687 1 726 1 800 2 100

Przemys³ przetwórczy drewna razem 4 180 4 442 5 194 5 400 5 900

�ród³o: Ministerstwo Gospodarki Republiki S³owacji.



to np. rekreacja, ochrona przyrody, ³owiectwo, funkcje terapeutyczne oraz edukacyjno-
-naukowe.

Gospodarka leœna S³owacji jest wielofunkcyjna. Podstawow¹ jednostk¹ klasyfikacji
drzewostanów jest dominuj¹ca funkcja lasu. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem leœnym, la-
sy, zale¿nie od dominuj¹cego typu funkcji, podzielono na trzy kategorie:
q produkcyjne (zajmuj¹ 66,6% powierzchni);
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Tabela 14. Powierzchnia lasów o okreœlonych funkcjach – lasy ochronne

Ozna-
czenie Zakres Konkretna 

funkcja
Powierzchnia 

(ha) %

09 Ochrona przed erozj¹

Ochrona 
przed erozj¹

36 047 1,9

10 Produkcja i ochrona przed erozj¹ 21 233 1,1

11 Gospodarka wodna i ochrona przed erozj¹ 14 928 0,8

12 Ochrona wody i ochrona przed erozj¹ 17 763 0,9

13 Rekreacja i ochrona przed erozj¹ 886 0,0

14 Uzdrowiska i ochrona przed erozj¹ 298 0,0

15 Ochrona przyrody i ochrona przed erozj¹ 40 908 2,1

16 Zanieczyszczenia powietrza i ochrona przed erozj¹ 105 091 5,4

17 Gospodarka ³owiecka i ochrona przed erozj¹ 1 160 0,1

Razem 238 314 12,3

18 Gospodarka wodna

Gospodarka 
wodna

1 042 0,1

19 Produkcja i gospodarka wodna 1 141 0,1

20 Ochrona przed erozj¹ i gospodarka wodna 24 462 1,3

21 Ochrona przyrody i gospodarka wodna 9 000 0,5

49 Zanieczyszczenia powietrza i gospodarka wodna 35 790 1,9

Razem 71 435 3,9

22 Ochrona przed lawinami Ochrona 
przed 
lawinami

90 0,0

23 Gospodarka wodna i ochrona przed lawinami 2 037 0,1

50 Zanieczyszczenia powietrza i ochrona przed lawinami 2 680 0,1

Razem 4 807 0,2

24 Ochrona brzegów Ochrona 
brzegów

817 0,0

51 Zanieczyszczenia powietrza i ochrona brzegów 371 0,0

Razem 1 188 0,1

25 Ochrona przed wywiewaniem gleby Ochrona 
przed wywie-
waniem gleby

3 173 0,2

26 Gospodarka ³owiecka i ochrona przed wywiewaniem gleby 34 0,0

52 Zanieczyszczenia powietrza i ochrona przed wywiewaniem gleby 1 673 0,1

Razem 4 880 0,3

£¹cznie 320 624 16,8

�ród³o: Lesoprojekt Zwoleñ (Sta³a Inwentaryzacja Lasu 2003).



q ochronne, które ³¹cznie z drzewostanami o przewa¿aj¹cych funkcjach ekologicznych
zajmuj¹ 16,8% powierzchni (na wyj¹tkowo niekorzystnych siedliskach 6,1%, w górach
wysokich, g³ównie w strefie górnego regla 2,8%, w strefie kosodrzewiny 1,1%, lasy gle-
bochronne 6,8%);

q o specjalnym przeznaczeniu, które obejmuj¹ drzewostany o dominuj¹cych funkcjach
spo³ecznych, a ich udzia³ wynosi 16,6% (w strefach ochronnych zasobów wodnych 
1. i 2. stopnia, strefach ochronnych zasobów naturalnie wystêpuj¹cych wód mineral-
nych, lasach uzdrowiskowych oraz otaczaj¹cych teren zagospodarowany uzdrowisko-
wo, podmiejskich i innych z przewag¹ funkcji sanitarnych i rekreacyjnych, ostojach zwie-
rzyny i ba¿antarniach, regionach chronionych i innych czêœciach o du¿ym znaczeniu dla
ochrony przyrody, pod wp³ywem zanieczyszczeñ powietrza, zarezerwowanych do leœ-
nych badañ naukowych i edukacji leœnej, a tak¿e tam, gdzie inny sposób zagospodaro-
wania jest niezbêdny z racji wa¿nych interesów spo³ecznych.
Wed³ug informacji pochodz¹cych z Lesoprojektu Zwoleñ, lasy œciœle produkcyjne zaj-

muj¹ tylko oko³o 12% ca³kowitej powierzchni lasów na S³owacji. Na 81% powierzchni lasy,
oprócz produkcyjnej, spe³niaj¹ tak¿e funkcjê ekologiczn¹ lub spo³eczn¹. Lasy ochronne
i o specjalnym przeznaczeniu zajmuj¹ oko³o 33% ogólnej powierzchni lasów. Udzia³ lasów
o dominacji okreœlonej funkcji w lasach ochronnych przedstawiono w tab. 14.

5. Struktura w³asnoœciowa
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Tabela 15. Struktura lasów (powierzchnia drzewostanów) wed³ug w³asnoœci i u¿ytkowania poszcze-
gólnych podmiotów

Podmiot

Powierzchnia drzewostanów (ha)
Udzia³ w 2003 r. (%)

do 31.12. 2002 r. do 31.12. 2003 r.

w³asnoœæ u¿ytkowanie w³asnoœæ u¿ytkowanie w³asnoœæ u¿ytkowanie

Pañstwo 825 374 1 201 879 814 576 1 185 971 42,2 61,5

W³aœciciele prywatni 249 172 117 688 231 259 113 968 12,0 5,9

W³asnoœæ wspólna 462 808 398 222 469 130 416 966 24,3 21,6

Koœció³ 61 207 39 815 61 430 40 188 3,2 2,1

Wspólnoty gruntowe 1 899 4 301 2 379 4 946 0,1 0,2

Miejskie 187 311 166 804 186 519 167 271 9,7 8,7

Nieznane 140 938 – 164 017 – 8,5 –

Razem 1 928 709 1 928 709 1 929 310 1 929 310 100,0 100,0

�ród³o: Lesoprojekt Zwoleñ (Sta³a Inwentaryzacja Lasu 2003).



6. Organizacyjno-prawne formy gospodarstw leœnych

Lasy pañstwowe

Lasy bêd¹ce w³asnoœci¹ pañstwa s¹ zarz¹dzane przez leœne organizacje rz¹dowe: La-
sy Republiki S³owacji, przedsiêbiorstwo pañstwowe, Bañska Bystrzyca (Lesy SR, š.p. Ban-
ská Bystrica), Gospodarstwo Leœno-Rolne, przedsiêbiorstwo pañstwowe, Uli (Leso-
pol’nohospodársky majetok, š.p. Uli ), Lasy Pañstwowe Tatrzañskiego Parku Narodowego
(Štátne lesy TANAP). Organizacje te podlegaj¹ Ministerstwu Rolnictwa Republiki S³owacji.
Najwiêksz¹ organizacj¹ pañstwow¹ leœnictwa jest przedsiêbiorstwo pañstwowe Lesy SR,
š.p., Banská Bystrica (Lasy Republiki S³owacji, przedsiêbiorstwo pañstwowe, Bañska By-
strzyca). Sk³ada siê z 26 oddzia³ów oraz dwóch wyspecjalizowanych placówek (Semeno-
les Liptovský Hrádok i Leœne Przedsiêbiorstwo Technologiczne Bañska Bystrzyca). Lasy
i Mienie Wojskowe Republiki S³owacji, przedsiêbiorstwo pañstwowe, Plieszowce (Vojenské
lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce) podlegaj¹ S³owackiemu Ministerstwu Obrony. Lasy bê-
d¹ce w³asnoœci¹ pañstwa s¹ udostêpniane szko³om (Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu,
Technikum Leœne w Bañskiej Szczawnicy, Liptovským Hrádoku i Prešovie) na zasadzie
kontraktu leasingowego.

Lasy niepañstwowe 

Sektor lasów niepañstwowych sk³ada siê z lasów prywatnych, gminnych, koœcielnych
oraz wspólnot rolniczych i wspólnej w³asnoœci. Forma organizacyjno-prawna podmiotów
w sektorze pozarz¹dowym sk³ada siê ze wspólnot gruntowych z osobowoœci¹ prawn¹ lub
bez niej, stowarzyszeñ utworzonych na podstawie kodeksu cywilnego, firm biznesowych,
osób fizycznych zarejestrowanych jako osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub
niezarejestrowanych, jak równie¿ specjalnych jednostek biur gminnych.

Najwiêksz¹ powierzchniê w roku 2002 zajmowa³y lasy wspólnej w³asnoœci (462 808 ha
w posiadaniu, u¿ytkowane 398 222 ha), nastêpnie lasy prywatne (249 172 ha w posiadaniu,
u¿ytkowane 117 688 ha), gminne (187 311 ha w posiadaniu, u¿ytkowane 166 804 ha), Ko-
œcio³a (61 207 ha w posiadaniu, u¿ytkowane 39 815 ha), wspólnot rolniczych (1899 ha 
w posiadaniu, u¿ytkowane 4301 ha). Powierzchnia lasów o nieznanej w³asnoœci wynosi 
140 938 ha (tab. 15).

7. Obowi¹zuj¹ce prawo leœne i najwa¿niejsze jego 
rozwi¹zania, ³¹cznie z rz¹dow¹ pomoc¹ dla leœnictwa

Zmiany polityczne i spo³eczno-ekonomiczne, które nast¹pi³y po 1990 r., wp³ynê³y tak¿e
na sektor leœnictwa i odpowiedzialne za nie instytucje. Wprowadzono jednak tylko czêœcio-
we zmiany w leœnych przepisach prawnych. Obecnie niezbêdna jest nowelizacja prawa leœ-
nego. Ustawy i rozporz¹dzenia odnosz¹ce siê do leœnictwa to:
q ustawa nr 61/1977 o lasach, wraz z póŸniejszymi zmianami;
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q ustawa Narodowej Rady S³owacji nr 100/1977 o gospodarowaniu w lasach i leœnej ad-
ministracji rz¹dowej, wraz z póŸniejszymi zmianami;

q ustawa o leœnym materiale rozmno¿eniowym i o zmianie niektórych ustaw (obecnie
w akceptacji);

q rozporz¹dzenie Ministerstwa Leœnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki S³owacji
nr 103/1977 w sprawie ochrony zasobów leœnych, wraz z póŸniejszymi zmianami;

q rozporz¹dzenie Ministerstwa Rolnictwa S³owacji nr 65/1994 o rejestrowaniu obszarów
i budowli leœnych;

q rozporz¹dzenie Ministerstwa Rolnictwa S³owacji nr 5/1994 o urz¹dzaniu lasu, wraz
z póŸniejszymi zmianami;

q rozporz¹dzenie rz¹du S³owacji nr 49/1997 o wyznaczaniu regionów leœnych;
q rozporz¹dzenie Ministerstwa Rolnictwa S³owacji nr 79/1995 o stra¿y leœnej;
q rozporz¹dzenie Ministerstwa Rolnictwa S³owacji nr 244/1997 o oznaczaniu i rejestrowa-

niu pozyskania drewna;
q rozporz¹dzenie Ministerstwa Rolnictwa S³owacji nr 31/1999 o dokumentacji leœnej;
q rozporz¹dzenie Ministerstwa Rolnictwa S³owacji nr 64/2001 o materiale rozmno¿enio-

wym, jego produkcji i rejestracji.

G³ówne cele polityki leœnej

Najnowsze kierunki polityki leœnej, wynikaj¹ce z programu rz¹dowego to „Œredniotermi-
nowa koncepcja leœnictwa na lata 2004–2006”. S¹ w nim zawarte trzy g³ówne priorytety po-
dzielone na kilka celów, które leœnictwo S³owacji powinno rozwi¹zaæ w okresie akcesyjnym
do UE, maj¹ce bezpoœredni wp³yw na kszta³t Narodowego Programu Leœnego.

Obszar priorytetowy 1: rozstrzygniêcie w³asnoœci leœnej i u¿ytkowania lasu. Jak do-
t¹d, stan prawny ponad 300 000 ha obszarów leœnych nie zosta³ uregulowany w procesie
reprywatyzacji. Wiêkszoœæ nieza³atwionych wniosków nale¿y albo do w³aœcicieli ma³ych po-
wierzchni lasów, którzy nie posiadaj¹ niezbêdnych dokumentów udowadniaj¹cych ich w³as-
noœæ, albo udzia³ ich w³asnoœci w obszarach leœnych jest trudny do okreœlenia. Innym wa¿-
nym zadaniem jest sprawa rekompensat kosztów utrzymywania lasów pe³ni¹cych funkcje
publiczne dla w³aœcicieli. Niezbêdne jest równie¿ wsparcie tworzenia stowarzyszeñ prywat-
nych w³aœcicieli lasu.

Obszar priorytetowy 2: gospodarowanie leœne zgodne z zasadami zrównowa¿one-
go rozwoju. G³ówne cele to ocena stanu ekosystemów leœnych i ich ochrona przed szko-
dliwymi czynnikami, wspieranie wielofunkcyjnoœci lasów, zwiêkszenie biologicznej ró¿no-
rodnoœci lasów, optymalna gospodarka leœna na obszarach chronionych, doskonalenie
technologii leœnych przyjaznych œrodowisku.

Obszar priorytetowy 3: wzrost efektywnoœci leœnictwa. W tym wypadku celem jest
zwiêkszenie produkcji drewna i jego wykorzystania, przekszta³cenie przedsiêbiorstwa lasów
pañstwowych w spó³kê akcyjn¹ (ze 100-procentowym udzia³em pañstwa), zapewnienie
przejrzystoœci rynku drzewnego, poprawa powi¹zañ leœnictwa z przemys³em drzewnym,
rozwój systemu informacji w leœnictwie i zastosowanie ekonomicznego rachunku w leœ-
nictwie.
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Wsparcie dla leœnictwa ze œrodków publicznych 

Z racji pe³nienia przez leœnictwo funkcji u¿ytecznoœci publicznej realizowane jest finan-
sowe wsparcie przez pañstwo konkretnych programów. W 2002 r. pañstwo zapewni³o
wsparcie dwóch programów: „Us³ugi publiczne w sektorze rolniczym” i „Poprawa zasobów
leœnych”.

Dodatkowo z bud¿etu przydzielonego przez Ministerstwo Rolnictwa z innych zasobów
bud¿etowych zosta³y zapewnione dodatkowe œrodki na eliminacjê szkód spowodowanych
przez powodzie i na zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Wykorzystano 24 mln koron s³o-
wackich (SKK) z innych Ÿróde³.
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Tabela 16. Wsparcie dzia³añ leœnictwa, wynikaj¹cych z potrzeb publicznych w roku 2003, przez pañ-
stwo (mln SKK)

Wykorzystanie
Pañstwowe organizacje leœne nadzorowane przez Sektor 

niepañstwowy Razem
Ministerstwo Rolnictwa S³owacji inne sektory

Dzia³ania w leœnictwie 77 15 129 221

Inwestycje 33 – – 33

Inne dzia³ania 55 46 – 101

Razem 165 61 129 355

�ród³o: Departament Leœnictwa w Ministerstwie Rolnictwa Republiki S³owacji.

8. Struktura i zadania administracji leœnej

Centralnym organem pañstwowej administracji leœnej i gospodarki ³owieckiej jest Mini-
sterstwo Rolnictwa S³owacji, Departament Leœnictwa. Uczestniczy w realizacji polityki leœnej
oraz w ramach prawnie okreœlonych kompetencji spe³nia funkcje administracji pañstwowej.
Wspó³pracuje z innymi ministerstwami oraz organami regionalnej administracji pañstwowej
i instytucjami naukowymi. Odpowiada za wspó³pracê miêdzynarodow¹, realizacjê zobowi¹-
zañ wynikaj¹cych z miêdzynarodowych porozumieñ i cz³onkostwa w tego typu organiza-
cjach. Wa¿n¹ dzia³alnoœci¹ Departamentu Leœnictwa Ministerstwa Rolnictwa S³owacji jest
wydawanie dokumentów normatywnych (wskazówek, instrukcji), ujednolicanie procedur ich
wykorzystywania, kontrolowanie i organizowanie spotkañ personelu leœnej administracji rz¹-
dowej i gospodarki ³owieckiej w biurach okrêgowych.

Regionalne organa administracji pañstwowej

Obowi¹zki administracji pañstwowej leœnictwa i gospodarki ³owieckiej, wynikaj¹ce z od-
powiednich ustaw, s¹ realizowane na poziomie lokalnym w urzêdach okrêgowych i powia-
towych przez departamenty gruntów, rolnictwa i gospodarki leœnej. G³ównymi zadaniami
urzêdu okrêgowego s¹ dzia³ania zwi¹zane z opracowaniem planów urz¹dzenia lasu. Orga-
nizowane s¹ narady zarówno przed przyst¹pieniem do prac urz¹dzeniowych, jak i przed za-



twierdzeniem planów urz¹dzenia lasów1. Kontrolowana jest tak¿e realizacja tych planów.
Urzêdy okrêgowe, jako organ administracji leœnej pañstwa, oceniaj¹ zabiegi hodowlane
i wnioski o dop³aty z Pañstwowego Funduszu Poprawy Lasu S³owacji. Kontroluj¹ równie¿
wnioski o wyd³u¿enie terminu zalesieñ i odnowieñ. Oceniaj¹ wnioski i wydaj¹ specjalne po-
zwolenia na wykonanie w lasach zabiegów niezgodnych z przepisami. Kontroluj¹ wyróbkê
drewna na powierzchniach dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi, a tak¿e realizacjê zabiegów
na terenach leœnych, na których wydobywane s¹ surowce mineralne.

9. Formy stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasów

Unia Regionalnych Stowarzyszeñ Prywatnych W³aœcicieli Lasów 
S³owacji

Cz³onkami tej unii by³o 10 regionalnych stowarzyszeñ obejmuj¹cych 338 697 ha obsza-
rów leœnych. Z podanego obszaru powierzchnie lasów nale¿¹ce do osób fizycznych sta-
nowi¹ 5%, reszta zaœ (95%) nale¿y do wspólnot gruntowych. Unia uczestniczy³a w tworze-
niu uwag i komentarzy do propozycji aktów prawnych dotycz¹cych lasów, ochrony przyro-
dy i krajobrazu, propozycji legislacyjnych ustawy o gospodarce ³owieckiej, dekretu o szko-
dach we w³asnoœci oraz innych dokumentów. Mia³a swoich reprezentantów w ró¿nych ko-
misjach organów centralnej administracji pañstwowej. Jej dzia³alnoœæ skupia³a siê g³ównie
na edukacji cz³onków (kodeks pracowniczy, brakarstwo, weryfikacja w³asnoœci, specjalny
program akcesyjny dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich – SAPARD, podatki, ksiêgo-
woœæ itp.).

Stowarzyszenie W³aœcicieli Prywatnych Lasów i Lasów Wspólnej
W³asnoœci w okrêgu Bañska Bystrzyca

Stowarzyszenie to dzia³a w 13 powiatach okrêgu Bañska Bystrzyca. Liczy 102 cz³onków,
którzy gospodaruj¹ na 24 212 ha lasów. Dzia³alnoœæ stowarzyszenia skupia siê g³ównie na
pracach legislacyjnych (gospodarka leœna, ochrona przyrody i krajobrazu, kataster itp.)
oraz urz¹dzaniu lasów. Cz³onkowie stowarzyszenia byli zaanga¿owani w tworzenie zwi¹za-
nych z leœnictwem dokumentów i uczestniczyli w ró¿nych specjalistycznych przedsiêwziê-
ciach organizowanych przez instytucje leœne.

Stowarzyszenie Lasów Miejskich S³owacji 

Stowarzyszenie to dzia³a na terenie ca³ej S³owacji. Tworzy je 62 w³aœcicieli zarz¹dzaj¹-
cych 137 703 ha lasów, co stanowi 73% ca³kowitej powierzchni lasów miejskich. G³ównym
zadaniem tego stowarzyszenia jest realizacja uzasadnionych postulatów miast bêd¹cych
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1 S¹ to odpowiedniki polskich komisji techniczno-gospodarczych, powo³ywanych przez regionalne
dyrekcje Lasów Pañstwowych do ukierunkowania i oceny prac nad planami urz¹dzenia lasu (red.).



w³aœcicielami lasów. Wspó³pracuje z innymi jednostkami i zapewnia swoim cz³onkom po-
moc prawn¹. W 2002 r. stowarzyszenie skupi³o siê na opracowaniu komentarzy do ró¿nych
dokumentów tworzonych w Departamencie Leœnictwa Ministerstwa Rolnictwa S³owacji.
Cz³onkowie uczestniczyli w kilku profesjonalnych przedsiêwziêciach zorganizowanych
przez organizacje leœne.

Unia Lasów Diecezjalnych S³owacji 

Jego cz³onkami s¹ episkopaty: Nitra, Bañska Bystrzyca, Ro� ava, Spiš, Košice, grecko-
katolicki Prešov i Jasov Abbey. Ich przedstawiciele uczestniczyli w ró¿nych przedsiêwziê-
ciach zorganizowanych przez Departament Leœnictwa Ministerstwa Rolnictwa S³owacji i in-
ne s³owackie organizacje leœne.

Stowarzyszenie Pracowników Leœnych S³owacji2

W 2002 r. tworzy³o je 20 organizacji, z których 2 to przedsiêbiorstwa pañstwowe, 8 – la-
sy miejskie i gminne, 5 – organizacje wspó³uczestnicz¹ce oraz 5 – organizacje budowlane
dzia³aj¹ce w leœnictwie. £¹cznie skupia ono 13 334 cz³onków. Stowarzyszenie to jest cz³on-
kiem Stowarzyszenia Zwi¹zków i Zrzeszeñ Pracowniczych S³owacji. W 2002 r. przyst¹pi³o do
zbiorowego uk³adu pracy (na wy¿szym poziomie) dla ca³ego sektora gospodarki leœnej,
wspó³pracuj¹c ze zwi¹zkami przemys³u meblowego i przerobu drewna. Organizowa³o se-
minaria dla mened¿erów, imprezy edukacyjne oraz rekreacyjne dla dzieci itp.

10. Edukacja leœna

Systemy edukacji leœnej to szko³a œrednia, technika, a nastêpnie studia wy¿sze. Eduka-
cja kadry pracowniczej o wy¿szych kwalifikacjach na potrzeby leœnictwa jest zapewniona
przez Wydzia³ Leœny Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu, a na poziomie technika przez
leœne szko³y œrednie (Bañska Szczawnica, Liptovský Hrádok i Prešov). W roku szkolnym
2002/2003 na Wydziale Leœnym Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu studiowa³o 978 stu-
dentów, w tym 144 ukoñczy³o studia z tytu³em magistra. 102 osoby (w tym 20 nowo przyjê-
tych) uczestniczy³o w studiach doktoranckich. 7 studentów otrzyma³o stopieñ doktora (czte-
rech z ekologii i po jednym z fitopatologii leœnej, ochrony roœlin i melioracji). W roku szkol-
nym 2002/2003 trzy leœne szko³y œrednie wyedukowa³y 878 uczniów w systemie dziennym,
32 w systemie zaocznym i 111 w ramach wy¿szej edukacji zawodowej. Leœne szko³y œred-
nie zawodowe – Modra Harmónia, Bañska Szczawnica, Bijacovce, Sigord, Tvrdošín – za-
pewniaj¹ edukacjê zawodow¹. W roku szkolnym 2002/2003 naukê ukoñczy³o 266 uczniów.
Od 1 lipca 2002 r. wy¿sze jednostki podzia³u terytorialnego przejê³y leœne szko³y œrednie
i zawodowe (ustawa nr 416/2001 o przeniesieniu czêœci kompetencji z organów administra-
cji pañstwowej do gmin i wy¿szych jednostek terytorialnych).
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2 Odpowiednik polskich zwi¹zków zawodowych (red.).



Instytut Edukacji i Szkoleñ Pracowników w Leœnictwie oraz Gospodarce Wodnej S³owa-
cji spe³nia wa¿n¹ rolê w dalszej edukacji. Zorganizowa³ 114 spotkañ szkoleniowych, w któ-
rych wziê³o udzia³ 1950 uczestników. Instytut we wspó³pracy z innymi krajami i w ramach
programu Leonardo da Vinci zrealizowa³ projekt nauczania jêzyka niemieckiego dla pra-
cowników leœnych ILEGEFOS (opracowanie podrêczników i CD) oraz projekt GAIAS LO-
GOS – utworzenie wielojêzycznego s³ownika terminologii leœnej na CD.

11. Badania w leœnictwie

Tematyk¹ badawcz¹ w zakresie leœnictwa S³owacji zajmuje siê Instytut Badawczy Leœ-
nictwa w Zwoleniu.

Zatrudnienie i finansowanie badañ 

W tab. 17 i 18 przedstawiono zmiany zatrudnienia w Instytucie Badawczym Leœnictwa
w Zwoleniu oraz niektóre dane ilustruj¹ce jego sytuacjê ekonomiczn¹. Na podkreœlenie za-
s³uguje fakt, ¿e w pó³tora roku liczba osób zatrudnionych w instytucie zmniejszy³a siê o jed-
n¹ czwart¹.
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Wynik ekonomiczny Wartoœæ

Dochody 64 000

Z tego: celowa pomoc pañstwa 1 500

Transfer przydzia³u us³ug 29 210

Dotacje do projektów badawczych (pañstwo) 3 000

Dochód z dystrybucji produktów w³asnych i us³ug (inni) 28 290

– z tego: dochód z dzier¿awy 1 200

Inne dochody 2 000

Wydatki razem 64 000

Rodzaj zatrudnionych
Stan na:

31.12. 2002 r. 31.12. 2003 r. 30.06. 2004 r.

Pracownicy naukowi 78 75 74

Personel operacyjny 45 34 30

Personel obs³ugi 33 19 18

Dyrekcja (personel zarz¹dzaj¹cy) 20 10 8

Razem 176 138 130

Tabela 17. Liczba osób zatrudnionych w Instytucie Badawczym Leœnictwa w Zwoleniu

Tabela 18. �ród³a finansowania badañ (stan na 30.06.2004 r., w tys. SKK)



Kierunki badañ w instytucie (obecnie i w przysz³oœci) 

Dalszy rozwój Instytutu Badawczego Leœnictwa w Zwoleniu bêdzie okreœlaæ kontynuacja
procesu integracji placówek naukowo-badawczych w zwi¹zku z przyst¹pieniem S³owacji do
Unii Europejskiej oraz rozwój krajowego systemu finansowania nauki i technologii. W kra-
jach europejskich zauwa¿a siê tendencjê do ³¹czenia siê w wiêksze, narodowe i miêdzyna-
rodowe centra badawcze. W perspektywie nastêpnych 3 lat (2004–2006) najwa¿niejszym
zadaniem instytutu bêdzie cz³onkostwo i dzia³alnoœæ w Europejskim Instytucie Leœnym, któ-
ry staje siê wa¿nym centrum koordynacyjnym europejskich badañ leœnych. Instytut w Zwo-
leniu bêdzie w przysz³oœci preferowa³ badania leœne, stosowane i podstawowe, zwi¹zane
z ekologi¹. Ma te¿ byæ w³¹czony do kategorii badañ nad œrodowiskiem. G³ówny program
badawczy instytutu bêdzie sk³adowym elementem w systemie programów rz¹dowych jako
niezale¿ny podprogram rz¹dowy dla leœnictwa, ukierunkowany na zrównowa¿on¹ gospo-
darkê leœn¹.

Rozwijana bêdzie równie¿ wspó³praca z praktyk¹ leœn¹, g³ównie z du¿ymi podmiotami
(pañstwowe przedsiêbiorstwo Lesy SR, lasy gminne, koœcielne itd.), a tak¿e znacz¹cymi fir-
mami przemys³owymi, które maj¹ wp³yw na œrodowisko i lasy (U.S. Steel, Slovalco, SCP,
itd.). Prowadzone bêd¹ starania o zapewnienie specjalistycznych us³ug na terenie ca³ego
obszaru Unii Europejskiej.

W dzia³aniach zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji finansowej po³o¿ony zostanie nacisk
na wykorzystanie europejskich Ÿróde³ finansowania badañ leœnych, rozwój terenów wiej-
skich oraz badania œrodowiska. W zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej instytut bêdzie
kontynuowa³ wspó³pracê z g³ównymi instytucjami miêdzynarodowymi (EFI, FAO, UN ECE,
UN FF, UN FCCC, UN CBD, JRC i inne), bêdzie te¿ kontynuowa³ starania o utworzenie Re-
gionalnego Centrum Badawczego EFI w Zwoleniu.

W zakresie polityki personalnej dzia³ania bêd¹ skoncentrowane na ustabilizowaniu licz-
by zatrudnionych na poziomie 120–130 pracowników oraz poprawie struktury wiekowej
i wykszta³cenia personelu. Planuje siê w instytucie, we wspó³pracy z uniwersytetami, uru-
chomienie w przysz³oœci doktoranckich studiów zaocznych. Priorytety badawcze Instytutu
to wp³yw globalnych zmian atmosfery i dzia³añ ludzi na ekosystemy leœne, ochrona i roz-
mno¿enie leœnej puli genowej, ró¿norodnoœci ekosystemów, identyfikacja zagro¿eñ lasów
przez zespó³ czynników szkodliwych i zintegrowana ochrona lasów, metody oraz procedu-
ry zrównowa¿onej gospodarki leœnej i ich zastosowanie w praktyce, badania wp³ywu tech-
niki na ekosystemy leœne, modelowanie technologii sprzyjaj¹cych œrodowisku, optymaliza-
cja wykorzystania zasobów leœnych, badania dotycz¹ce metod i modelowania ekonomicz-
nej oceny œwiadczeñ lasów, zasady pañstwowej polityki leœnej, badania nad popraw¹ œro-
dowiska zwierzyny i gospodarka zwierzyn¹.

T³um. Marta Topczewska
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika S³owenii 

(Republika Slovenija, Slovenija),

powierzchnia 20,3 tys. km2, 

ludnoœæ 1,9 mln mieszkañców.

1. Charakterystyka lasów 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, ¿e lasy s¹ symbolem S³owenii. Rosn¹ na obszarze po-
nad po³owy kraju i s¹ g³ównym elementem krajobrazu. Lesistoœæ S³owenii wynosi 57%, co
plasuje j¹ na czwartym miejscu wœród krajów europejskich. Powierzchnia S³owenii to
2 025 469 ha, z czego lasy zajmuj¹ 1 157 824 ha i s¹ tak rozmieszczone, ¿e dominuj¹ a¿ na
trzech czwartych terytorium. Du¿y udzia³ lasów jest zrozumia³y, poniewa¿ S³owenia jest krajem
górzystym – ponad jedna trzecia obszaru kraju znajduje siê na wysokoœci 600 m n.m.p., z cze-
go dwie trzecie zajmuj¹ lasy. Mniej wiêcej po³owa terenu S³owenii ma nachylenie wiêksze ni¿
20%, a co najmniej jedna pi¹ta – powy¿ej 35%. Las przetrwa³ g³ównie na wy¿ej po³o¿onych
i bardziej stromych obszarach, które s¹ mniej przydatne rolniczo, a jednoczeœnie ochronna
funkcja lasu jest tam bardzo wa¿na. Trzy czwarte powierzchni o nachyleniu powy¿ej 20% jest
zalesionych, a lesistoœæ na terenach o nachyleniu powy¿ej 35% wynosi 90% (rys. 1).

Rys. 1. Lasy S³owenii wed³ug stref
wysokoœci nad poziomem morza



W warunkach geologicznych, klimatycznych oraz hydrologicznych S³owenii rola ochron-
na lasu polega na ochronie przed klêskami naturalnymi osiedli, infrastruktury technicznej
oraz terenów rolniczych. Obecn¹ sytuacjê, umo¿liwiaj¹c¹ u¿ytkowanie terenów w celu za-
pewnienia stosunkowo stabilnej produkcji rolnej, mo¿na utrzymaæ w S³owenii jedynie przez
relatywnie du¿¹ lesistoœæ. 

Znaczenie gospodarcze lasów w S³owenii, która nie ma innych zasobów naturalnych,
jest bardzo istotne. 

2. Ró¿norodnoœæ przyrodnicza

S³oweniê cechuje du¿a ró¿norodnoœæ przyrodnicza, bêd¹ca efektem zró¿nicowania wa-
runków geologicznych i niejednorodnej rzeŸby terenu oraz po³o¿enia na styku ró¿nego ro-
dzaju klimatów: kontynentalnego, alpejskiego oraz subalpejskiego. Z uwagi na po³o¿enie
geograficzne oraz niejednorodn¹ rzeŸbê terenu S³owenia znajduje siê pod wp³ywem Morza
Œródziemnego, Alp oraz Niziny Panoñskiej. W S³owenii, ze wzglêdu na ró¿norodne warunki
klimatyczne, na stosunkowo niewielkim obszarze lasów mo¿na spotkaæ bardzo zró¿nicowa-
n¹ strukturê roœlinnoœci. Wiêksza czêœæ S³owenii le¿y na terenie Prowincji Iliryjskiej Floralskiej
(Floral), przy czym najwy¿ej po³o¿one regiony w Prowincji Alpejskiej oraz najdalsza pó³noc-
no-wschodnia czêœæ kraju nale¿¹ do Prowincji Œrodkowoeuropejskiej (rys. 2).
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Tabela 1. Zmiany w powierzchni lasów w S³owenii w okresie 1875–2003 

Rok Powierzchnia lasu (tys. ha) Lesistoœæ (%)
1875 737 36
1947 879 43
1961 961 48
1970 1 026 51
1980 1 045 52
1990 1 077 53
2000 1 134 56
2003 1 158 57

Rys. 2. Regiony przyrodnicze S³owenii



Regiony klimatyczne 

Region Litoralu oraz Istrii znajduje siê na najbardziej wysuniêtym na zachód krañcu
S³owenii. Odczuwa siê tam wp³yw Morza Œródziemnego, powoduj¹cy na p³askowy¿ach
nadmorskich rozwój roœlinnoœci œródziemnomorskiej. Pomimo silnego wp³ywu Morza Œród-
ziemnego, klimat Krasu – p³askowy¿u po³o¿onego niedaleko wybrze¿a – jest zdecydowanie
ch³odniejszy. Z uwagi na wyraŸny wp³yw kontynentalny panuje tutaj ch³odny klimat nadmor-
ski, siêgaj¹cy do podnó¿a i zboczy pasma Gór Dynarskich. Po³udniowe wiatry wiej¹ bez
przeszkód przez Dolinê Soca w g³¹b kraju, wprost na strome zbocza Alp Julijskich. 

Region Alp Po³udniowo-Wschodnich Prowincji Alpejskiej. Umiarkowany klimat wyso-
kogórski dominuje na du¿ych wysokoœciach, od Alp Julijskich po Góry Karavanke oraz Al-
py Saviñskie (czêœæ p³d. Alp Wapiennych). Klimat regionu alpejskiego kszta³towany jest pod
wp³ywem klimatu nadmorskiego, wilgotno-kontynentalnego oraz wysokogórskiego. Górna
granica lasu w regionie alpejskim przebiega obecnie na wysokoœci 1700–1800 m n.p.m. Po-
³o¿enia te osi¹gaj¹ zaroœla kosodrzewiny (Pinus mugo) oraz pojedyncze modrzewie (Larix
decidua). Ju¿ na wysokoœci 200 m poni¿ej górnej granicy lasu pojawiaj¹ siê lasy bukowe
na otwartych przestrzeniach, na pocz¹tku z du¿ym udzia³em modrzewi, których liczba gwa³-
townie maleje na mniejszych wysokoœciach.

Region Alp Po³udniowo-Wschodnich Prowincji Iliryjskiej. Jest najbardziej rozleg³y,
zwi¹zany z wilgotnym klimatem kontynentalnym, w którym rosn¹ lasy liœciaste. W lasach
tych mo¿na spotkaæ liczne gatunki roœlin iliryjskich. Ten rozleg³y, rozci¹gaj¹cy siê od podnó-
¿a Alp do obrze¿y Niziny Panoñskiej, obszar jest pokryty w znacznej czêœci drzewostanami
bukowymi. Góry o wiêkszych wysokoœciach s¹ pokryte lasami jod³owymi i bukowymi, które
pod wzglêdem sk³adu przypominaj¹ lasy dynarskie, ale maj¹ s³abiej rozwiniêt¹ roœlinnoœæ.
Lasy grabu zwyczajnego (Carpinus betulus) oraz dêbu bezszypu³kowego (Quercus pe-
traea), które by³y charakterystycznym elementem wzgórz S³owenii, ust¹pi³y potrzebom pro-
dukcji rolnej. 

Zachodni Region Dynarski Prowincji Iliryjskiej. Znajduje siê pod wp³ywem poœrednie-
go typu klimatu i znany jest z wystêpuj¹cych tam lasów jod³owych oraz bukowych. W³aœnie
z uwagi na pasma Gór Dynarskich wp³yw klimatu subœródziemnomorskiego nie siêga
w g³¹b S³owenii. W tym rozleg³ym regionie górskim, w wyniku dominuj¹cego na przemian
wp³ywu morza i kontynentu, rozwin¹³ siê poœredni typ klimatu. W Górach Dynarskich lasy
bukowe siêgaj¹ a¿ do strefy kosodrzewiny. Na bardzo du¿ych wysokoœciach buki s¹ kar³o-
wate, pochylone, ale na tyle ¿ywotne, ¿e mog¹ przetrwaæ w lokalnym, surowym klimacie. Ze
wzglêdu na zmrozowiska w g³êbokich, os³oniêtych dolinach oraz zapadliskach Krasu jod³a
i buk ust¹pi³y miejsca œwierkowi. Drzewostany œwierkowe na zmrozowiskach s¹ specyficz-
n¹ cech¹ regionu Gór Dynarskich w S³owenii. Zajmuj¹ najni¿ej po³o¿one, w rezultacie naj-
zimniejsze obszary wysoko po³o¿onych p³askowy¿ów Krasu. Ta „inwersja” mo¿e zwiêkszyæ
siê do takiego stopnia, ¿e œwierk zaniknie w pobli¿u dna najg³êbszych dolin, a przetrwa tam
jedynie kosodrzewina.

Podregion Prepanoñski Regionu Transalpejskiego Prowincji Œrodkowoeuropej-
skiej mo¿na spotkaæ jedynie na obrze¿ach pó³nocno-wschodniej S³owenii, gdzie swój
wp³yw wywiera Nizina Panoñska.
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3. Warunki siedliskowe, stopieñ ochrony siedlisk 
oraz zró¿nicowanie ekosystemów leœnych 

Wiêkszoœæ lasów S³owenii jest po³o¿ona na obszarze wystêpowania drzewostanów bu-
kowych (44%), jod³owo-bukowych (15%) oraz bukowo-dêbowych (11%) o stosunkowo wy-
sokiej produkcyjnoœci. Siedliska termofilnych drzew liœciastych i sosen zajmuj¹cych po-
wierzchniê nie wiêksz¹ ni¿ 12% obszarów leœnych S³owenii s¹ ubo¿sze pod wzglêdem pro-
dukcji drewna.

W S³owenii 71 gatunków drzew (10 iglastych i 61 liœciastych) ma swój naturalny zasiêg
geograficzny. G³ówn¹ przyczyn¹ mniejszej, w porównaniu z wiêkszoœci¹ krajów œrodkowo-
europejskich, szkodliwoœci oddzia³ywania cz³owieka na lasy w S³owenii jest górski charak-
ter kraju, ma³o dostêpny p³askowy¿ Krasu, a w zwi¹zku z tym znacz¹cy udzia³ trudno do-
stêpnych lasów, dziêki czemu s¹ stosunkowo dobrze zachowane. Odnosi siê to szczegól-
nie do ró¿norodnoœci naturalnego sk³adu gatunkowego drzew oraz struktury (poziomej
i pionowej) drzewostanów. Udzia³ œwierka wzrós³ znacz¹co zaledwie w 15% lasów. Badania
wykaza³y jednak, ¿e rzeczywisty sk³ad gatunkowy drzewostanów odbiega znacznie od po-
tencjalnego. Stosunek miêdzy udzia³em drzew iglastych i liœciastych wynosi 48:52 (2000 r.),
podczas gdy stosunek potencjalnego udzia³u tych drzew, w³aœciwy dla tych warunków sie-
dliskowych, wynosi 20:80. 

W historii lasów S³owenii doœæ du¿e znaczenie mia³a metoda celowego stosowania
ognia. W pocz¹tkowym okresie osadnictwa lasy by³y rugowane przez wypalanie, a ziemiê
na nizinach i zboczach pagórków uprawiano motyk¹. Tereny te wci¹¿ s¹ podstaw¹ produk-
cji rolnej. Obecnie na pierwotnych obszarach leœnych ci¹gle s¹ widoczne œlady ostatniego

376

S³owenia Franc Perko

Siedlisko leœne Rk Powierzchnia (ha) Udzia³ (%)

Las wierzbowy i olchowy 9,2 8 075 1

Las dêbowy i grabowy 10,5 93 976 7

Las dêbowy 5,1 36 321 3

Termofilny las liœciasty 1,0 62 314 5

Las sosnowy 4,2 42 371 4

Las bukowy z dêbowym 10,2 123 869 11

Las bukowy na wapiennym pod³o¿u macierzystym 7,6 307 689 27

Acidofilny las bukowy 7,7 193 013 17

Las jod³owy 12,1 52 948 5

Dynarski las jod³owo-bukowy 9,7 175 943 15

Las œwierkowy 7,7 16 640 1

Las wysokogórski 6,6 44 663 4

Razem 8,0 1 157 822 100

Tabela 2. Siedliska leœne w S³owenii i ich zdolnoœæ produkcyjna (na podstawie wskaŸników siedlis-
kowych – Rk)

�ród³o: Narodowy Program Rozwoju Lasów.



osadnictwa z XII–XV wieku. Du¿a rozbie¿noœæ miêdzy rzeczywistym i potencjalnym udzia-
³em œwierka jest spowodowana g³ównie sadzeniem tego gatunku w odleg³ej przesz³oœci
(zgodnie z modelem niemieckiej szko³y gospodarki leœnej), zw³aszcza w rejonie Stajerska
i Koroska. Œwierk na du¿¹ skalê by³ wprowadzany do drzewostanów liœciastych (g³ównie
bukowych). Szczególnie w XVIII i XIX wieku struktura gatunkowa lasów s³oweñskich uleg³a
znacznej zmianie z uwagi na ekstensywny wyr¹b oraz preferowanie œwierka. Wp³yw na to
mia³o równie¿ grabienie œció³ki, praktykowane przez dwieœcie lat w pobli¿u osiedli i w rejo-
nach rolniczych. Pogorszy³o to warunki glebowe w lasach. W konsekwencji umacnia³y siê
mniej wymagaj¹ce gatunki drzew (œwierk i sosna). Dlatego sosna sta³a siê równie¿ charak-
terystycznym gatunkiem w s³oweñskim Krasie. Sadzono j¹ tam w drugiej po³owie XIX wie-
ku w celu z³agodzenia skutków silnego wiatru „bora” przez pokrycie lasem ods³oniêtego,
skalnego krajobrazu krasowego. Rozbie¿noœæ miêdzy rzeczywistym i potencjalnym udzia-
³em sosny spowodowa³o preferowanie sosny czarnej (Pinus nigra) i jej dalszego rozprze-
strzeniania siê w sposób naturalny na obszarze Krasu – regionu, który oko³o 100 lat temu
by³ ca³kowicie bezleœny.

Zwierzyna leœna 

Niezwykle du¿a ró¿norodnoœæ siedlisk i zbiorowisk roœlinnych, które rozwija³y siê przez
stulecia, sprzyja³a kszta³towaniu siê na stosunkowo ma³ym obszarze S³owenii ró¿norodnych
ekosystemów. Znalaz³y tam swoje œrodowisko liczne gatunki zwierz¹t, wiele bowiem p³azów
i ssaków zwi¹zanych jest z lasem. Przetrwanie lasów z pewnoœci¹ przyczyni³o siê do tego,
¿e S³owenia jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w których wystêpuj¹ trzy naj-
wiêksze europejskie zwierzêta drapie¿ne: niedŸwiedŸ brunatny, wilk oraz ryœ.

S³owenia jest po³o¿ona na pó³nocno-zachodnim obrze¿u terenu wystêpowania dynar-
skiego niedŸwiedzia brunatnego i – razem z rejonem Gorski Kotar w s¹siaduj¹cej Chorwacji
– stanowi zachodni kraniec obszaru naturalnego wystêpowania tego gatunku w œrodkowej
Europie. Pomimo powszechnego przeœladowania tych zwierz¹t, typowego dla Europy w dru-
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Rys. 3. Lasy S³owenii wed³ug kategorii ochronnoœci



giej po³owie XIX wieku i póŸniej, pierwszym zwierzêciem, który zdoby³ prawo zamieszkiwania
na terytorium S³owenii oraz sympatiê ludzi, by³ w³aœnie niedŸwiedŸ brunatny. Najpierw – ju¿
w 1889 roku – zyska³ ochronê w regionie Kocevje i Natranjska (wci¹¿ jest to jego g³ówne sie-
dlisko). Inaczej by³o z rysiem – wygin¹³ zupe³nie i dopiero w 1973 roku reintrodukowano go
w regionie Kocevsko. Ju¿ w nastêpnym roku urodzi³y siê m³ode rysie w s¹siednich lasach.
W ten sposób zosta³o zapocz¹tkowane rozprzestrzenianie siê tego gatunku. Do 1995 r. ryœ
zamieszkiwa³ du¿¹ czêœæ S³owenii, rozprzestrzeniaj¹c siê równie¿ na po³udnie i wschód do
Chorwacji, a nawet jeszcze dalej – do Boœni i Hercegowiny. Przemieszcza³ siê tak¿e w kie-
runku pó³nocno-zachodnim do W³och i Austrii. Los wilka na obecnym terytorium S³owenii jest
równie interesuj¹cy. Podobnie jak w wypadku niedŸwiedzia brunatnego, w XVIII wieku za za-
bicie wilków oferowano wysokie nagrody, których wyp³acania zaniechano w S³owenii dopie-
ro w 1973 roku. Gatunek ten zdo³a³ przetrwaæ z uwagi na niezwyk³¹ ¿ywotnoœæ, wrodzon¹ in-
teligencjê i zamieszkiwanie na du¿ych obszarach lasów rozci¹gaj¹cych siê od Notranjska
i Kocevska w S³owenii po Chorwacjê oraz Boœniê i Hercegowinê.

4. Mi¹¿szoœæ i przyrost drzewostanów

Przez ponad 50 lat powierzchnia lasów zwiêkszy³a siê o 31%, zasobnoœæ o 157%
(rys. 4 i 5), a przyrost o 169% (rys. 6 i 7). Z wyj¹tkiem pierwszej dekady po drugiej wojnie
œwiatowej, kiedy pozyskanie przekroczy³o przyrost w zwi¹zku z potrzebami zwi¹zanymi
z odbudow¹ kraju, planowane dzia³ania w nastêpnym okresie doprowadzi³y do zwiêkszenia
zasobów leœnych oraz polepszenia ich jakoœci. Wykorzystanie zdolnoœci produkcyjnej la-
sów S³owenii osi¹gnê³o 75%. Jednak¿e istnieje jeszcze zbyt ma³y udzia³ drzew grubych, bê-
d¹cych wskaŸnikiem du¿ej wartoœci przyrostu, jak równie¿ biologicznej ró¿norodnoœci i me-
chanicznej stabilnoœci lasów. Wydatkowano znaczne œrodki pieniê¿ne na budowê dróg leœ-
nych, aby zapewniæ wiêksz¹ dostêpnoœæ do lasów; w latach piêædziesi¹tych dostêpnoœæ ta
wynosi³a 2 m/ha, obecnie jest 10-krotnie wiêksza. Stopieñ udostêpnienia lasów spe³nia wy-
magania planowej gospodarki leœnej. W lasach S³owenii istnieje 24 000 km dróg publicz-
nych i leœnych, a œrednia gêstoœæ sieci drogowej wynosi 20 m dróg na ha.
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Flora i fauna Zagro¿one gatunki
zale¿ne od lasu

Gatunki zale¿ne 
od lasu

Wszystkie zagro¿o-
ne gatunki

Wszystkie gatunki
w S³owenii

Roœliny 47 950 330 3000

P³azy 11 17 18 19

Gady 10 10 20 20

Ptaki 46 95 116 365

Ssaki 25 70 29 79

Tabela 3. Przegl¹d zagro¿onych gatunków oraz innych gatunków roœlin i zwierz¹t zale¿nych od lasu 

�ród³o: Ministerstwo Rolnictwa, Leœnictwa i ¯ywnoœci – Lasy S³owenii i Zrównowa¿one Leœnictwo.
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Rys. 4. Zapas lasów S³owenii w latach 1946–2003

Rys. 5. Zasobnoœæ w latach 1947–2003
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Rys. 6. Przyrost ogó³em w w latach 1946–2003

Rys. 7. Przyrost roczny w latach 1947–2003



5. Pozyskanie drewna 

Wiêkszoœæ prac zosta³a zmechanizowana. W zakresie produkcji drewna i innych prac
leœnych w S³owenii dzia³alnoœæ zarejestrowa³o ponad sto przedsiêbiorstw. W 2002 roku tyl-
ko 73 z nich aktywnie dzia³a³y gospodarczo (4 du¿e przedsiêbiorstwa, 6 œrednich oraz
63 ma³e). £¹cznie zatrudnia³y 1807 pracowników (587 by³o zatrudnionych w du¿ych przed-
siêbiorstwach, 713 w œrednich i 922 w ma³ych). Szesnaœcie przedsiêbiorstw jest dobrze wy-
posa¿onych i ma koncesje na prace w lasach pañstwowych, przy czym wykonuj¹ one rów-
nie¿ prace w lasach prywatnych. Koncesja na prace w lasach pañstwowych jest wa¿na
przez dwadzieœcia lat i obejmuje œcinkê oraz pozyskanie drewna, sprzeda¿ jego sortymen-
tów, zabiegi ochronne i hodowlane oraz inne zadania potrzebne w zaspokajaniu spo³ecz-
nych i ekologicznych funkcji lasów, a tak¿e budowê i utrzymanie infrastruktury leœnej.
Oprócz koncesjobiorców, w gospodarce leœnej S³owenii dzia³a trzydzieœci piêæ spó³dzielni
rolniczo-leœnych lub leœnych (g³ównie w zakresie zakupów drewna i czêœciowo wykonywa-
nia prac leœnych).

Du¿a czêœæ prac zwi¹zanych ze œcink¹ i, w mniejszym stopniu, ze zrywk¹ w lasach
prywatnych nie jest wykonywana przez wyszkolonych pracowników przedsiêbiorstw leœ-
nych czy odpowiednio wyposa¿onych w³aœcicieli lasów, lecz przez niewyszkolonych i Ÿle
wyposa¿onych w³aœcicieli lasów, ich rodziny i znajomych. Niestety, z jednej strony brak
œrodków pieniê¿nych, a z drugiej dostatecznego zainteresowania ze strony w³aœcicieli la-
sów (którzy zazwyczaj s¹ w³aœcicielami ma³ych dzia³ek leœnych lub uwa¿aj¹ siebie za oso-
by znaj¹ce siê na wykonywaniu tych prac) powoduje, ¿e nie ma wielu chêtnych do szko-
lenia w zakresie wykonywania niebezpiecznych i z³o¿onych czynnoœci w zró¿nicowanych
warunkach, takich jak œcinka drzew, prowadzenie ci¹gnika czy przeprowadzanie zabie-
gów hodowlanych. 
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Tabela 4. Pozyskanie w lasach S³owenii (brutto) oraz stosunek pomiêdzy pozyskaniem a przyrostem
oraz pozyskaniem i zasobnoœci¹ w poszczególnych okresach (latach) 

Rok Pozyskanie 
(mln m3)

Pozyskiwany 
procent przyrostu

Pozyskiwany 
procent zapasu

1939 3,30 112

1945–1954 4,54 166

1956 2,91 111 2,5

1961 2,89 86 1,9

1965 2,95 77 1,8

1970–1979 2,94 70 1,6

1980–1989 3,26 66 1,6

1990–1999 2,32 49 1,1

2000–2003 2,72 39 1,0
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Czynniki zmniejszaj¹ce biologiczn¹ i ekologiczn¹ stabilnoœæ lasów 

Oprócz szkód wyrz¹dzanych czêsto przez niesprzyjaj¹c¹ pogodê (wiatr, deszcz ze œnie-
giem, œnieg), lasy S³owenii s¹ równie¿ nara¿one na szkody powodowane przez zanieczysz-
czenie powietrza oraz po¿ary na terenie Krasu (rys. 8). W wielu miejscach naturalne odno-
wienie gatunków drzew odpowiednich dla danego siedliska jest utrudnione lub nawet ca³-
kowicie uniemo¿liwione przez zbyt du¿¹ liczbê roœlino¿erców (rys. 9). W wyniku zak³óceñ
w przyrodzie i ska¿enia powietrza udzia³ ciêæ sanitarnych i przygodnych zwiêksza siê
w ostatnich dekadach (rys. 10). Z powodu zwiêkszaj¹cego siê rozmiaru ciêæ ochronno-sa-
nitarnych zmniejsza siê udzia³ niezbêdnych ciêæ pielêgnacyjnych oraz innych planowanych.
Zak³ócenia utrudniaj¹ planow¹ gospodarkê leœn¹, os³abiaj¹ stabilnoœæ lasów i zwiêkszaj¹
jej koszty.

Rys. 9. Wypas zwierz¹t w lasach w roku 2000

Rys. 8. Zagro¿enie po¿arowe w lasach
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Rys. 10. Przyczyny ciêæ w lasach S³owenii w roku 2004

Tabela 5. Rodzaje ciêæ w lasach S³owenii w latach 1994–2003 

Rodzaj (przyczyna) ciêæ Udzia³ (%)

Pielêgnacyjne 63

Ochronno-sanitarne 24

Inne 13

Tabela 6. Udzia³ ciêæ ochronno-sanitarnych w ciêciach ogó³em w latach 1994–2003 (%)

Ogó³em Iglaste Liœciaste

30 39 17

Tabela 7. Udzia³ procentowy drzew o bardzo du¿ym stopniu uszkodzenia (utrata aparatu asymilacyj-
nego powy¿ej 25%) 

Rok Iglaste Liœciaste Wszystkie gatunki drzew

1987 43 9 24

1989 39 8 23

1990 35 4 18

1991 31 6 16

1993 27 13 18

1995 38 18 25

2000 32 17 22

�ród³o: S³oweñski Instytut Leœnictwa (Slovenian Forestry Institute).



6. Przemys³ drzewny S³owenii

Przemys³ drzewny S³owenii jest silnie nastawiony na eksport, który stanowi dziesiêæ pro-
cent ca³ego eksportu S³owenii. Z kwoty 1,12 miliarda USD, stanowi¹cej wartoœæ eksportu
wygenerowanego przez przemys³ drzewny w 2002 roku, dwie trzecie pochodzi³o z przemy-
s³u meblowego. W 2002 roku dzia³a³o 961 przedsiêbiorstw przemys³u drzewnego zatrudnia-
j¹cych 21 750 pracowników, a sytuacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co: przemys³ drzewny
w S³owenii zatrudnia³ 4,6% wszystkich zatrudnionych i generowa³ 2,3% dochodu i 10,2%
eksportu, wartoœæ dodana na pracownika w przemyœle przetwórstwa drzewnego i meblar-
skiego wynosi³a 15,454 euro.
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Tabela 8. Produkcja drzewna S³owenii w 2002 r. 

Rodzaj produkcji Przedsiêbiorstwa drzewne (liczba)

ma³e œrednie du¿e razem

Tarcica 170 5 1 176

Fornir i p³yty 18 10 4 32

Stolarka budowlana 142 7 8 127

Inne produkty 286 4 5 277

Meble 325 14 26 285

Ogó³em 961 30 54 877

7. Prawo leœne – historia i wspó³czesnoœæ

Tworzenie regulacji prawnych dotycz¹cych lasów ma w S³owenii bardzo d³ug¹ tradycjê.
Pierwszy znany akt prawny, tzw. Ortenburska Regulacja Leœna, zosta³ sporz¹dzony w 1406
roku. Inny, dobrze znany akt prawny, na mocy którego ustanowiono trwa³oœæ gospodarki leœ-
nej, zapewniaj¹c w ten sposób sta³e dostawy drewna, to „Regulacja leœna dla Carniola” (Fo-
rest Regulation for Carniola), wydana przez cesarzow¹ Mariê Teresê w 1771 roku. Prawie
dwa wieki póŸniej w ustawie o leœnictwie z 1953 roku ustalono obowi¹zek sporz¹dzania pla-
nów urz¹dzenia lasu dla wszystkich lasów, niezale¿nie od ich formy w³asnoœci i obszaru. Po
uzyskaniu niepodleg³oœci przez S³oweniê, w 1993 roku przyjêto now¹ ustawê o leœnictwie. 

Tradycja planowania u¿ytkowania lasów jest równie¿ bardzo d³uga i siêga kilku wieków
wstecz. Przekonanie, ¿e las mo¿e mieæ wartoœæ ekonomiczn¹, nie pojawi³o siê w regionach,
w których las by³ silnie rozwiniêty, tak ¿e zagra¿a³ rolnictwu, ale w suchym i ciep³ym klima-
cie œródziemnomorskim, gdzie trudno jest utrzymaæ i zapewniæ odnawialnoœæ lasów. Pierw-
sze niedobory drewna w S³owenii pojawi³y siê na terenie Krasu, sk¹d drewno by³o transpor-
towane to Triestu i miast nadmorskich w Istrii. Tam podjêto pierwsze dzia³ania ekonomicz-
ne, dziêki czemu niektórym spo³ecznoœciom miejskim zapewniono sta³e dostawy drewna
opa³owego z okolicznych lasów. 



Pocz¹tki gospodarki leœnej na terytorium S³owenii dotycz¹ lasów nale¿¹cych do kopal-
ni zlokalizowanej w miejscowoœci Idrija (kopalniê rtêci uruchomiono w 1493 roku), komplek-
su leœnego Trnovo oraz lasów po³o¿onych w pobli¿u miejscowoœci Tolmin i Bovec. Pierwszy
akt prawny reguluj¹cy sprawy zwi¹zane z pozyskaniem drewna z lasów Idriji pochodzi
z 1724 roku, a nastêpny z 1759 roku. Pierwszy plan dla kompleksu Trnovo zosta³ sporz¹-
dzony w 1771 roku. W drugiej po³owie XIX wieku du¿e gospodarstwa leœne na terytorium
S³owenii rozpoczê³y z w³asnej inicjatywy opracowywanie planów urz¹dzenia lasu. W du¿ych
gospodarstwach leœnych p³askowy¿u Krasu, w regionie Koc�evsko i Notranjska, zastosowa-
no oryginaln¹ metodê urz¹dzania lasu, która ró¿ni³a siê od szko³y niemieckiej, praktykowa-
nej w tym czasie w Europie. Mo¿na j¹ okreœliæ jako oryginalny wk³ad do rozwoju leœnictwa
i urz¹dzania lasu w S³owenii. 

Maj¹c sporz¹dzony w 1892 roku plan dla lasów Koc�evja, nale¿¹cych do hrabiego Auer-
sperga, Leopold Hufnagl opracowa³ swój w³asny system gospodarki leœnej, stosuj¹c rêbniê
przerêbow¹. Z uporem zwalcza³ istniej¹cy system rêbni zupe³nej w lasach wysoko po³o¿o-
nego p³askowy¿u Krasu w regionie Koc�evski Rog. Jego zamiarem by³o zapobie¿enie roz-
przestrzenianiu siê zjawisk krasowych. Jednoczeœnie dobrze zorganizowano akcjê zalesia-
nia w s³oweñskim Krasie, która zyska³a œwiatowe uznanie. L. Hufnagla mo¿na równie¿ na-
zwaæ pionierem w dziedzinie koncepcji ochrony przyrody w S³owenii, poniewa¿ obj¹³ ochro-
n¹ niektóre pozosta³oœci lasów pierwotnych w regionie Koc�evja. W rejonie Notranjski
Sne�nik, w du¿ych maj¹tkach Schönburg-Waldenburg, Heinrich Schollmayer-Lichtenberg
wprowadzi³ koncepcjê Hufnagla, stosuj¹c rêbniê przerêbow¹ oraz oryginaln¹ metodê kon-
troli w urz¹dzaniu lasu. Koncepcja ta zosta³a wcielona w ¿ycie w s¹siednim, du¿ym maj¹t-
ku Windischgraetz w lasach Javorniki, Nanos i Hrušica. Region gospodarki leœnej Postojna
jest wyj¹tkowym przyk³adem praktycznego stosowania w S³owenii metody kontroli na ob-
szarze lasu o powierzchni wiêkszej ni¿ 20 000 ha. Koncepcja ta znana by³a równie¿ w in-
nych czêœciach Europy. W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku wprowadzono system
gospodarki leœnej dla wszystkich lasów S³owenii, bez wzglêdu na formê w³asnoœci. Do 1968
roku przeprowadzono pierwsz¹ regulacjê prawn¹, obejmuj¹c¹ wszystkie lasy w S³owenii
oraz sporz¹dzono plan urz¹dzenia lasu dla wielu jednostek.

Zgodnie z wiedz¹ i doœwiadczeniem, leœnictwo w S³owenii rozpoczê³o opracowywanie
regionalnych planów urz¹dzenia lasu (14 regionów). Do tej pory zrealizowano cztery cykle
prac urz¹dzeniowych dla wszystkich regionów (1971–1980, 1981–1990, 1991–2000
2001–2010). Zgodnie z przepisami ustawy o leœnictwie, uchwalonej w 1993 roku, Zgroma-
dzenie Narodowe Republiki S³owenii przyjê³o na pocz¹tku 1996 r. Narodowy Program Roz-
woju Lasów.

Lasy jako odnawialne zasoby przyrody, pe³ni¹ce wielorakie funkcje, zosta³y zaliczone
do naturalnych bogactw kraju. Konstytucja Republiki S³owenii stanowi, ¿e warunki ich eks-
ploatacji powinny byæ zdefiniowane w statucie. Ustawa o leœnictwie z 1993 roku reguluje
kwestie zwi¹zane z ochron¹, hodowl¹, eksploatacj¹ oraz u¿ytkowaniem lasów w celu za-
pewnienia:
q trwa³ej i wielofunkcyjnej gospodarki leœnej, zgodnej z zasadami ochrony œrodowiska

i walorów przyrodniczych;
q sta³ego i optymalnego funkcjonowania ekosystemów leœnych;
q trwa³ego zachowania wszystkich funkcji lasu (ekologicznej, spo³ecznej i produkcyjnej).
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Podstawê prawn¹ gospodarowania i u¿ytkowania wszystkich lasów (niezale¿nie od for-
my w³asnoœci) jako odnawialnych zasobów przyrody stanowi Narodowy Program Rozwoju
Lasów oraz plany urz¹dzenia lasu. Narodowy Program Rozwoju Lasów, przyjêty przez Zgro-
madzenie Narodowe, definiuje narodow¹ politykê trwa³ej gospodarki leœnej, zawiera wska-
zania w zakresie ochrony i rozwoju lasów oraz okreœla warunki wielorakiego u¿ytkowania la-
su. Plany urz¹dzenia lasu obejmuj¹ regionalne plany urz¹dzenia lasu, regionalne plany ³o-
wiecko-hodowlane, plany dla jednostek urz¹dzeniowych, plany hodowli lasu. S¹ sporz¹-
dzane przez S³oweñsk¹ S³u¿bê Leœn¹. W planach hodowli lasu – planach wdro¿eniowych
dla gospodarstw leœnych – s¹ uwzglêdniane interesy w³aœciciela i spo³eczeñstwa. Umo¿li-
wia to zarówno realizacjê spo³ecznych funkcji lasu, jak te¿ branie pod uwagê potrzeb w³aœ-
ciciela, mo¿liwoœci zarz¹dzania i realizacji planowanych dzia³añ z zakresu hodowli lasu,
ochrony i pozyskania. Drzewa do wyrêbu s¹ wyznaczane przez eksperta ds. leœnictwa z pu-
blicznej s³u¿by leœnej, wspó³dzia³aj¹cego z w³aœcicielem lasu.

8. Formy w³asnoœci lasów

Przed zmianami politycznymi w S³owenii 65% lasów znajdowa³o siê w rêkach prywat-
nych, a 35% by³o lasami publicznymi. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e po zakoñczeniu procesu
denacjonalizacji oko³o 20% lasów bêdzie w³asnoœci¹ pañstwa. Prywatne gospodarstwa leœ-
ne w S³owenii s¹ mniejsze ni¿ 3 ha i czêsto sk³adaj¹ siê z wielu oddzielnych dzia³ek (rys. 11).
Z pewnoœci¹ tego typu lasy nie maj¹ dla w³aœcicieli wiêkszego znaczenia ekonomicznego.
Wiêksze gospodarstwa leœne s¹ po³o¿one w regionach górskich, gdzie lasy s¹ wa¿nym Ÿró-
d³em dochodu. Prywatna w³asnoœæ leœna ulega jednak coraz wiêkszemu rozdrobnieniu.
Wed³ug najnowszych danych, w S³owenii jest oko³o 314 000 w³aœcicieli lasów. Du¿e roz-
drobnienie prywatnych gospodarstw leœnych powa¿nie utrudnia profesjonalne zabiegi,
a tak¿e optymalizacjê produkcji oraz wykorzystanie potencja³u leœnego.
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Rys. 11. Struktura wielkoœci w³asnoœci leœnej



9. Struktura i zadania administracji leœnej

Instytucje odpowiedzialne za zachowanie lasów w S³owenii to: Ministerstwo Rolnictwa,
Leœnictwa i ¯ywnoœci (Departament Leœnictwa), Ministerstwo Œrodowiska, Planowania Prze-
strzennego i Energii, S³oweñska S³u¿ba Leœna, Fundusz Terenów Rolniczych i Lasów Repu-
bliki S³owenii, S³oweñski Instytut Leœnictwa (wszystkie te instytucje s¹ finansowane z bud¿e-
tu) oraz dwie organizacje pozarz¹dowe – Towarzystwo Leœne (wydaj¹ce od 1938 roku na-
ukowe czasopismo „Gozdarski Vestnik”) i Stowarzyszenie Myœliwych S³owenii. Zadaniem
Funduszu Terenów Rolniczych i Lasów Republiki S³owenii, reprezentanta w³aœciciela (pañ-
stwa), jest zarz¹dzanie lasami pañstwowymi w przemyœlany sposób. 

Spó³dzielnie rolnicze i leœne oraz ich macierzysta organizacja – Stowarzyszenie Spó³-
dzielni S³owenii – s¹ równie¿ zaanga¿owane w dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z leœnictwem (zakup
drewna, wykonywanie niektórych prac leœnych). Spoœród 103 cz³onków Stowarzyszenia
Spó³dzielni S³owenii, 35 jest zwi¹zanych z leœnictwem. Prace w lasach pañstwowych s¹ wy-
konywane przez posiadaczy koncesji – dawnych zarz¹dców tych lasów. Koncesje s¹ przy-
znawane na œcinkê i zrywkê, sprzeda¿ sortymentów drewna, przeprowadzanie zabiegów
ochronnych i hodowlanych oraz na budowê i utrzymanie infrastruktury leœnej. Ponadto pra-
ce leœne s¹ wykonywane przez wiele innych firm.

Najwa¿niejsz¹ rolê pe³ni S³oweñska S³u¿ba Leœna – publiczna s³u¿ba leœna, która odpo-
wiada za rozwój wszystkich lasów w S³owenii. Dzia³a na szczeblu rz¹dowym (jednostka cen-
tralna), regionalnym (14 jednostek regionalnych) i lokalnym (93 jednostki lokalne oraz 430
leœnictw). Zatrudnionych jest w niej 766 pracowników, z których 676 to eksperci ds. leœnic-
twa. Dzia³aj¹ na ca³ym obszarze lasów S³owenii (rys. 12).

S³oweñska S³u¿ba Leœna zajmuje siê monitorowaniem stanu i rozwojem lasów oraz ich
ochron¹, wytycza kierunki w zakresie urz¹dzania lasu, zagospodarowania, zadrzewieñ po-
za terenem osiedli, odpowiada za budowê i utrzymanie dróg leœnych, prowadzi ewidencjê
oraz leœn¹ bazê danych. Ponadto oferuje profesjonalne doradztwo, szkoli w³aœcicieli lasów,
nadzoruje produkcjê nasion i sadzonek leœnych gatunków drzew oraz krzewów, a tak¿e zle-
ca zadania wspó³finansowane z bud¿etu pañstwa.

Izba Rolnicza i Leœna S³owenii jest organizacj¹ reprezentuj¹c¹ interesy rolników, organi-
zacji rolniczych oraz w³aœcicieli terenów rolniczych i leœnych. Reprezentuje swoich cz³on-
ków, promuje rolnictwo, leœnictwo oraz rybo³ówstwo. Swoim cz³onkom oferuje wysokiej ja-
koœci profesjonalne us³ugi w dziedzinie rolnictwa. 

Zadaniem Departamentu Leœnictwa w Ministerstwie Rolnictwa, Leœnictwa i ¯ywnoœci jest
sporz¹dzanie aktów prawnych w dziedzinie leœnictwa, monitorowanie dzia³alnoœci S³oweñ-
skiej S³u¿by Leœnej oraz profesjonalne wspieranie jej w opracowywaniu programów na
szczeblu pañstwowym. Ministerstwa: Rolnictwa, Leœnictwa i ¯ywnoœci oraz Œrodowiska,
Planowania Przestrzennego i Energii wspó³pracuj¹ œciœle w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹-
zanych ze zdrowotnoœci¹ lasów, ochron¹ rzadkich ekosystemów i gatunków, jak równie¿
w wyznaczaniu i zarz¹dzaniu obszarami chronionymi. 
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10. System edukacji leœnej

Departament Leœnictwa i Zasobów Odnawialnych, utworzony w 1949 roku na Wydziale
Biotechniki w Lublanie oraz Szko³a Œrednia Leœnictwa i Przetwórstwa Drewna w miejsco-
woœci Postojna (utworzona w 1948 roku) realizuj¹ programy edukacyjne. Pierwsza s³oweñ-
ska szko³a leœnictwa zosta³a otwarta w 1869 r. ko³o zamku Sne�nik, w dolinie Lo�. Dwuletni
program edukacyjny by³ przeznaczony przede wszystkim dla synów rolników, by mogli
w³aœciwie zarz¹dzaæ swoimi lasami.

11. Badania w leœnictwie 

Badaniami leœnymi zajmuje siê S³oweñski Instytut Leœnictwa (za³o¿ony w 1947 roku)
oraz Departament Leœnictwa i Zasobów Odnawialnych na Wydziale Biotechniki Uniwersyte-
tu w Lublanie. Obie instytucje w zakresie badañ stosowanych wspó³pracuj¹ œciœle ze S³o-
weñsk¹ S³u¿b¹ Leœn¹. 

S³oweñski Instytut Leœnictwa (SFI)

S³u¿y spo³eczeñstwu ju¿ przez ponad 50 lat jako czo³owy instytut badawczy leœnictwa
w kraju. Obecnie blisko 60 naukowców i pracowników technicznych prowadzi prace ba-
dawczo-rozwojowe w zakresie ró¿norodnych aspektów leœnictwa, obejmuj¹cych s³u¿bê
publiczn¹ Ministerstwa Rolnictwa, Leœnictwa i ¯ywnoœci oraz Ministerstwa Szkolnictwa
Wy¿szego, Nauki i Technologii. G³ównym zadaniem instytutu jest doskonalenie zarz¹dza-
nia zasobami leœnymi S³owenii oraz wp³ywanie na ugruntowanie w spo³eczeñstwie lepsze-
go zrozumienia istoty lasu i leœnictwa oraz jego znaczenia dla S³owenii. Wa¿nymi celami
instytutu s¹:
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Rys. 12. Organizacja S³oweñskiej S³u¿by Leœnej



q poznanie struktury i funkcji ekosystemów leœnych, w tym zw³aszcza naturalnych proce-
sów o istotnym znaczeniu dla ich rozwoju i produkcyjnoœci;

q wspieranie wielofunkcyjnej, ekosystemowej gospodarki leœnej zbli¿onej do natury, go-
dz¹cej korzyœci spo³eczne i gospodarcze; 

q œwiadczenie us³ug badawczo-rozwojowych S³u¿bie Leœnej;
q zachowanie zdolnoœci produkcyjnej, odpornoœci ekosystemów na zmiany pod wp³ywem

czynników stresowych oraz ró¿norodnoœci biologicznej;
q kszta³towanie lasów w sposób korzystny dla bilansu dwutlenku wêgla w atmosferze;
q ochrona starodrzewów oraz zagro¿onych ekosystemów leœnych; 
q badania nad wyjaœnieniem konsekwencji zmian klimatu oraz realizacji zobowi¹zañ wyni-

kaj¹cych z Protoko³u z Kioto, dotycz¹cych ekosystemu leœnego; 
q monitorowanie stanu lasów; 
q certyfikacja zrównowa¿onej gospodarki leœnej – znakowanie drewna;
q promowanie zastosowañ drewna;
q promowanie drewna jako odnawialnego Ÿród³a energii; 
q stosowanie proekologicznych – techniki i technologii;
q tworzenie powi¹zañ miêdzy leœnictwem i przemys³em drzewnym w celu lepszego wyko-

rzystania drewna;
q szerzenie ducha kole¿eñstwa wœród leœników.

T³um. Katarzyna Machnacz-Miku³owska
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1. Charakterystyka lasów

Powierzchnia l¹dowa Szwecji wynosi 41 mln ha, z czego 22,6 mln ha stanowi¹ lasy
o charakterze produkcyjnym1. W odniesieniu do definicji miêdzynarodowych (FRA 2000)
ogólna powierzchnia leœna wynosi ponad 27 mln ha.
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Królestwo Szwecji 

(Konungariket Sverige, Sverige),

powierzchnia 450 tys. km2, 

ludnoœæ 8,9 mln mieszkañców.

1 Lasy, dla których zgodnie z zapisami w ustawie o lasach przyrost roczny na 1 ha wynosi co najmniej 1 m3.

Tabela 1. Ogólna powierzchnia Szwecji w podziale na kategorie u¿ytkowania gruntów (tys. ha) w la-
tach 1997–2001

Lasy (zgodnie z definicj¹ FRA 2000) 27 400

– w tym dostêpne dla produkcji leœnej 21 200

Pozosta³e obszary zadrzewione 3 200

Obszary rolnicze 3 500

Inne 6 900

Razem 41 000

�ród³o: Swedish National Board of Forestry, FRA 2000.

Struktura gatunkowa drzewostanów 

W sk³adach gatunkowych drzewostanów dominuj¹ gatunki iglaste (85% w ujêciu mi¹¿-
szoœciowym), przede wszystkim œwierk i sosna. Wœród gatunków liœciastych najwiêkszy
area³ zajmuje brzoza.



2. Zasoby drzewne i przyrost mi¹¿szoœci 

Zasoby drzewne lasów szwedzkich stale rosn¹. Proces ten trwa od XIX wieku, kiedy za-
lesiono du¿¹ czêœæ nieu¿ytków rolnych, szczególnie w centralnej i po³udniowej Szwecji.
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Tabela 2. Udzia³ procentowy g³ównych gatunków drzew w ujêciu mi¹¿szoœciowym

Gatunek drzewa Udzia³ procentowy
Œwierk 43
Sosna 39
Brzoza 11
Inne liœciaste 5
Martwe lub wywrócone 2

�ród³o: Swedish National Forest Inventory.

Rys. 1. Wzrost zasobów drzewnych w latach 1920–2000 (Ÿród³o: Swedish National Forest Inventory)

Regiony Powierzchnia lasów 
(tys. ha)

Zapas na pniu 
(m3/ha)*

Przeciêtny przyrost 
roczny (m3/ha)*

N Norrland 6 723 82 2,5
S Norrland 5 748 120 3,8
Svealand 5 258 138 5,0
Götaland 4 885 172 6,7
Ogó³em 22 614 124 4,3

Tabela 3. Powierzchnia lasów, zasoby drzewne oraz roczny przyrost w uk³adzie regionów, w latach
1998–2002

* Mi¹¿szoœæ mierzona od pnia a¿ do wierzcho³ka drzewa, w korze. 
�ród³o: Swedish National Forest Inventory.



3. Struktura w³asnoœci 

Ponad po³owa lasów szwedzkich znajduje siê w rêkach prywatnych. Blisko 25% lasów
jest w³asnoœci¹ spó³ek leœnych, reszt¹ natomiast w³ada pañstwo. Prywatni w³aœciciele,
w liczbie oko³o 350 tys. osób, z czego blisko 1/3 stanowi¹ kobiety, zorganizowani s¹
w 250 tys. holdingów. Przeciêtna powierzchnia takiego holdingu ma 45 ha.

Siedem stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli leœnych w Szwecji, licz¹cych ³¹cznie oko³o
90 tys. cz³onków, jest w³aœcicielem oko³o 6 mln ha lasów.
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Rodzaj w³asnoœci %

Lasy pañstwowe 17

Pozosta³e publiczne 7

Prywatne spó³ki leœne 25

W³asnoœæ prywatna 51

Tabela 4. Struktura w³asnoœciowa lasów

Tabela 5. Najwiêksi w³aœciciele lasów w Szwecji w 2003 r. 

Spó³ki leœne Powierzchnia lasów produkcyjnych (tys. ha)

Sveaskog AB (spó³ka pañstwowa) 3 460

SCA Skog AB (spó³ka prywatna) 1 611

Stora Enso Skog AB (spó³ka prywatna) 1 586

Statens Fastighetsverk (spó³ka pañstwowa) 1 060

Holmen Skog AB (spó³ka prywatna) 1 031

Korsnäs AB (spó³ka prywatna) 329

Scaninge Timber AB (spó³ka prywatna) 385

Fortifikationsverket (w³asnoœæ prywatna) 100

Persson Invest Skog AB (spó³ka prywatna) 52

Uppsala Akademiförvaltning (w³asnoœæ prywatna) 38

Boxholms Skogar AB and Örmo Skogar AB (spó³ka prywatna) 36

Skogssällskapet förvaltning AB (spó³ka prywatna) 28

�ród³o: Swedish National Board of Forestry.



4. Administracja leœna

W sk³ad administracji lasów szwedzkich wchodzi, nadzorowany przez Ministerstwo
Przemys³u, Pracy i Komunikacji, Krajowy Zarz¹d Lasów (NFB), sk³adaj¹cy siê z 10 regional-
nych zarz¹dów (RBF). Jest odpowiedzialny za wdra¿anie polityki leœnej pañstwa ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem ekonomicznych, ekologicznych i spo³ecznych zasad zrównowa¿o-
nego rozwoju we wszystkich formach w³asnoœci leœnej. Jednostk¹ operacyjn¹ jest nadleœ-
nictwo. Oko³o 90 z nich aktywnie anga¿uje siê w realizacjê zasad polityki leœnej, praktycz-
nie i teoretycznie wspieraj¹c w³aœcicieli lasów. Administracja lasów szwedzkich nie zajmuje
siê gospodark¹ leœn¹. Lasy pañstwowe, poza parkami narodowymi, s¹ zarz¹dzane przez
komercyjn¹, pañstwow¹ spó³kê Sveaskog.

5. Prawo leœne

Ustawodawstwo leœne w Szwecji wprowadzono ju¿ w 1903 r. Obecnie obowi¹zuj¹ca
ustawa, uchwalona w 1994 r., zrówna³a znaczenie funkcji produkcyjnych lasu z ochronny-
mi. Za ich realizacjê odpowiedzialni s¹ w³aœciciele lasów. Z kolei Krajowy Zarz¹d Lasów zo-
bligowany jest do realizacji ogólnych celów polityki leœnej pañstwa, a szczególnie:
q doradztwa leœnego oraz dostarczania informacji o leœnictwie spo³eczeñstwu;
q kszta³towania prawodawstwa leœnego;
q wspierania finansowego leœnictwa, w tym prac inwentaryzacyjnych;
q rozwoju leœnictwa.

Cele œrodowiskowe 

W 1999 r. parlament Szwecji przyj¹³ 15 jakoœciowych celów odnosz¹cych siê do œrodo-
wiska naturalnego, charakteryzuj¹cych stopieñ trwa³oœci i zrównowa¿enia tego œrodowiska
w d³ugiej perspektywie. W stosunku do ekosystemów leœnych celem tym jest trwa³y i zrów-
nowa¿ony las. Cel ten stanowi, ¿e ochrona lasu i gleb leœnych z punktu widzenia produkcji
biologicznej jest tak samo istotna, jak ochrona ró¿norodnoœci biologicznej oraz wartoœci
kulturowych i socjalnych.

6. Ochrona przyrody 

Oko³o 10% powierzchni l¹dowej Szwecji objête jest ró¿nymi formami prawnej ochrony
przyrody. Ponad 75% obszarów chronionych zajmuj¹ rezerwaty. Równie¿ czêœæ obszarów
leœnych (3,5%), zgodnie ze szwedzkim prawodawstwem, wy³¹czona jest z intensywnej dzia-
³alnoœci gospodarczej. Œrodowiskowa wartoœæ lasu jest chroniona na kilka sposobów:
q Parki narodowe – ich celem jest œcis³a i d³ugookresowa ochrona du¿ych obszarów, a za-

daniem – przywrócenie im naturalnego charakteru (obszary te s¹ w³asnoœci¹ pañstwa).
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q Rezerwaty przyrody – najbardziej pospolita forma ochrony przyrody, ich powierzchnia
waha siê od kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy hektarów; obszary te s¹ zlokalizowane za-
równo na gruntach pañstwowych, jak i prywatnych.

q Ustawowa ochrona siedlisk – obejmuje mniejsze siedliska o du¿ej wartoœci ochronnej.
q Porozumienia prawne dotycz¹ce ochrony œrodowiska – obszary o znacz¹cej wartoœci

przyrodniczej s¹ równie¿ chronione na podstawie umów pomiêdzy w³aœcicielami grun-
tów i pañstwem. 

q Wolontarialna ochrona lasów – w³aœciciele lasów mog¹ samodzielnie wydzielaæ obsza-
ry leœne w celu ich ochrony bez ¿adnej formy rekompensaty ze strony pañstwa.

q Sanktuaria (rezerwaty) przyrodnicze – obszary chronione ze wzglêdu na wystêpowanie
niezwykle rzadkich i zagro¿onych zwierz¹t.

q Pomniki przyrody – niewielkie powierzchniowo miejsca, wydzielone ze wzglêdu na uni-
katowy krajobraz, ciekawe formy geologiczne lub inne obiekty przyrodnicze.
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Tabela 6. Parki narodowe i rezerwaty przyrody (2001 r.)

Forma ochrony Powierzchnia 
(tys. ha)

W tym powierzchnia 
zadrzewiona 

– drzewostany 
liœciaste, mieszane 
i iglaste (tys. ha)

W tym lasy produkcyjne
(tys. ha)

Parki narodowe 592 116

Rezerwaty przyrody 3 430 1 801

Ogó³em 4 022 1 917 900

�ród³o: Swedish Environmental Protection Agency, Statistics of Sweden.

Tabela 7. Produkcyjne obszary leœne objête ochron¹ prawn¹* w 2002 r.

Forma ochrony Liczba Powierzchnia (tys. ha)

Ochrona siedlisk 2 907 8

Umowy ochronne 1 184 16

Sanktuaria przyrody** 1 039 60

Pomniki przyrody** 1 433

Ogó³em 6 563 84

* Lasy, dla których zgodnie z zapisami w ustawie o lasach przyrost roczny na 1 ha wynosi co najmniej 1m3. 
** Sanktuaria (rezerwaty) i pomniki przyrody mog¹ siê pokrywaæ lub wystêpowaæ oddzielnie.
�ród³o: Swedish Environmental Protection Agency, Statistics Sweden, National Board of Forestry.

Czerwona lista gatunków 

Na szwedzkiej czerwonej liœcie znajduje siê 4120 gatunków, z których blisko po³owa wy-
stêpuje w lasach.
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Tabela 8. Gatunki leœne znajduj¹ce siê na czerwonej liœcie (wg stanu na 2000 r.) 

Gatunki Liczba gatunków zapisa-
nych na czerwonej liœcie*

Gatunki z listy wy-
stêpuj¹ce w lasach

Regionalnie wy-
mar³e w lasach

Zagro¿one 
w lasach**

Roœliny naczyniowe 505 84 3 48
Mchy 238 102 11 45
Ramienice 21
Porosty 254 209 15 120
Grzyby 609 550 6 216
Ssaki 23 15 1 10
Ptaki 88 38 4 18
Gady i p³azy 12 6 4
Ryby 33
Ma³¿e 143 17 7
Szczêkoczu³kowce 71 37
Owady 2 037 1 032 75 447
Pozosta³e bezkrêgowce 86 11
Ogó³em 4 120 2 125 115 931

* Uwzglêdniono wszystkie gatunki z czerwonej listy: lokalnie wymar³e, skrajnie zagro¿one i silnie zagro¿one nara¿one na wyginiê-
cie, bliskie zagro¿eniu oraz o nieokreœlonym zagro¿eniu.
** Uwzglêdniono gatunki z czerwonej listy: skrajnie zagro¿one i silnie zagro¿one oraz nara¿one na wyginiêcie.
�ród³o: Swedish Threatened Species Unit.

Rys. 2. Mi¹¿szoœæ drewna martwego w latach 1920–2002** (Ÿród³o: Swedish National Forest Inven-
tory)
* Drewno na pniu w korze.
** Od roku 1980 przedstawione wartoœci s¹ œredni¹ z okresów 5-letnich. Przed t¹ dat¹ brano pod uwagê przy raportowaniu da-
nych ró¿ne okresy. Statystyki nie uwzglêdniaj¹ obszarów wysokogórskich, chronionych, wojskowych oraz miejskich. Widoczny wy-
raŸny wzrost iloœci drewna martwego w latach 1958–1967 oraz 1968–1972 jest rezultatem huraganowych wiatrów (np. huragan
w 1969 r. powali³ oko³o 30 mln m3 drewna).



Uszkodzenia lasu 

Naturalna umieralnoœæ drzew w latach 90. ubieg³ego wieku wyraŸnie siê zwiêkszy³a.
Uszkodzenia lasu wynika³y z ró¿norodnych przyczyn. Najwiêksza umieralnoœæ powodowana
by³a huraganowymi wiatrami. Inne przyczyny uszkodzeñ lasu to szkody od zwierzyny, g³ów-
nie ³osia i sarny – przegêszczenie populacji tych gatunków doprowadzi³o do wyst¹pienia wie-
lu, o ró¿nym nasileniu, szkód w m³odych drzewostanach iglastych i liœciastych, a poza tym
choroby grzybowe – najpowa¿niejszym szkodnikiem œwierka jest korzeniowiec wieloletni
(Heterobasidion annosum), który powoduje szkody polegaj¹ce na pogorszeniu siê jakoœci
drewna oraz spadku przyrostów – ich wymierna wartoœæ siêga 500 mln SEK rocznie.

7. Dostêpnoœæ lasów dla spo³eczeñstwa

Prawo dostêpnoœci lasów dla spo³eczeñstwa ma niezwykle istotne znaczenie dla rekre-
acji w Szwecji. Pozwala ono mieszkañcom na bezp³atny zbiór jagód, grzybów i kwiatów oraz
obozowanie w lesie, w tym tak¿e na gruntach prywatnych, jednak nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ noc
w tym samym miejscu. Odwiedzaj¹cy zobowi¹zani s¹ do respektowania prywatnoœci w³aœ-
cicieli gruntów. Pobyt w lesie nie mo¿e siê w jakikolwiek sposób odbiæ negatywnie na sta-
nie œrodowiska naturalnego.

Zainteresowanie wypoczynkiem na ³onie przyrody stale siê zwiêksza. Badania wykaza³y, ¿e
a¿ 4 na 10 odwiedzaj¹cych Szwecjê przyje¿d¿a tam w³aœnie w tym celu. Do najbardziej po-
pularnych form aktywnoœci rekreacyjnej zalicza siê wêdkowanie, wêdrówki i sp³ywy kajakowe.

Polowania 

Ponad 300 tysiêcy Szwedów uwa¿a polowania za doskona³¹ formê rozrywki. Najwiêksz¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê polowania na ³osia, którego miêso osi¹ga znacz¹c¹ cenê. Dla wie-
lu w³aœcicieli lasu ta forma rekreacji, ze wzglêdu na zwi¹zane z ni¹ przychody, ma istotne
znaczenie równie¿ z ekonomicznego punktu widzenia.
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Tabela 9. Pozyskanie wybranych gatunków zwierzyny w latach 1990–2002

Gatunek
Liczba pozyskanych zwierz¹t w sezonach ³owieckich

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

Sarna 219 000 190 000 169 000 154 000

£oœ 101 900 107 900 108 688 105 087

Zaj¹c górski i polny 129 000 126 000 121 100 103 000

Lis 52 000 58 000 53 100 58 000

Daniel i jeleñ 10 500 11 800

Królik 22 000 15 000 10 100 7 000

NiedŸwiedŸ 58 57 57 62

�ród³o: The Swedish Hunters Association, The Swedish Environmental Protection Agency.



8. Gospodarka leœna, pozyskanie

Model leœnictwa szwedzkiego jest zgodny z siedliskiem. Zabiegi zale¿¹ od warunków
naturalnych, które s¹ bardzo zró¿nicowane ze wzglêdu na du¿¹ odleg³oœæ miêdzy krañca-
mi po³udniowymi i pó³nocnymi kraju. Do okresu odnowienia zalicza siê zatem uprawy w wie-
ku 0–10 lat, czyszczenia wykonuje siê w drzewostanach w wieku 5–30 lat, trzebie¿e w wie-
ku 20–80 lat, a ciêcia odnowieniowe – 50–130 lat.

Odnowienia i czyszczenia
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Rodzaj zabiegu
Forma w³asnoœci

lasy prywatne lasy spó³ek lasy publiczne* ogó³em

Przygotowanie gleby 75 70 11 156

Sadzenie 73 58 10 141

Czyszczenia 151 67 24 242

Tabela 10. Przygotowanie gleby, sadzenie i czyszczenia w latach 1999–2001 (tys. ha)

* Uwzglêdniono lasy pañstwowe i inne publiczne.
�ród³o: Swedish National Board of Forestry.

Trzebie¿e i ciêcia odnowieniowe 

Ciêciami trzebie¿owymi obejmuje siê rocznie oko³o 270 tys. ha, odnowieniowymi nato-
miast oko³o 200 tys. ha, co stanowi blisko 1% ogólnej powierzchni leœnej. Przeciêtna po-
wierzchnia zrêbowa w przybli¿eniu wynosi 4,4 ha.

Rys. 3. Przyrost roczny od 1923 r. oraz pozyskanie drewna od 1851 r. (mln m3 drewna na pniu w korze)



U¿ytkowanie lasu 

Istotnym elementem gospodarki leœnej jest koniecznoœæ zachowania równowagi pomiê-
dzy mo¿liwoœciami produkcyjnymi lasu i popytem na drewno, g³ównie ze strony przemys³u
drzewnego oraz drobnych odbiorców. Obecnie potencjalny rozmiar u¿ytkowania nie zaspo-
kaja potrzeb szwedzkiego rynku. Jest to rekompensowane importem drewna. Szacuje siê,
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Rodzaj zabiegu
Forma w³asnoœci

lasy prywatne lasy spó³ek lasy publiczne* ogó³em

Trzebie¿e 168 85 32 295

Ciêcia odnowieniowe 106 61 7 174

Tabela 11. Trzebie¿e i ciêcia odnowieniowe w latach 1999–2000 (tys. ha) 

* Uwzglêdniono lasy pañstwowe i inne publiczne. 
�ród³o: Swedish National Board of Forestry.

Rodzaj zabiegu
Forma w³asnoœci

lasy prywatne lasy spó³ek lasy publiczne* ogó³em

Trzebie¿e 10,9 5,1 2,2 18,2

Ciêcia odnowieniowe 19,4 11,1 1,3 31,8

Tabela 12. Przeciêtny rozmiar pozyskania drewna w latach 1999–2000 (mln m3 drewna na pniu 
w korze)

* Uwzglêdniono lasy pañstwowe i inne publiczne. 
�ród³o: Swedish National Board of Forestry.

Rys. 4. Bilans drewna i przewidywane pozyskanie (Ÿród³o: National Bard of Forestry)



¿e w latach 2005–2014 mo¿liwy bêdzie wzrost u¿ytkowania do poziomu oko³o 85 mln m3

drewna. Przewiduje siê równie¿, ¿e w kolejnych latach, ze wzglêdu na zwiêkszony popyt na
nieprzetworzone drewno, pozyskanie bêdzie jeszcze wiêksze – w granicach 90–97 mln m3

drewna rocznie.

Certyfikacja 

Obecnie w Szwecji funkcjonuj¹ dwa systemy certyfikacji gospodarki leœnej, tj. FSC (po-
nad 10 mln ha gruntów leœnych) oraz PEFC (2 mln ha).

Plany urz¹dzenia lasu 

Obowi¹zuj¹ce w Szwecji plany urz¹dzenia lasu zawieraj¹ dok³adn¹ charakterystykê
mo¿liwoœci produkcyjnych drzewostanów oraz ich wartoœci przyrodniczej, dziêki czemu s¹
bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, zwi¹zanych z gospodarowa-
niem lasami.

Leœnictwo w powi¹zaniu z hodowl¹ reniferów 

G³ówn¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci Saami, ludu zamieszkuj¹cego pó³nocn¹ czêœæ Szwecji,
jest hodowla reniferów. Zajmuje siê tym a¿ 2,5 tys. osób spoœród 17 tys. Saami. Na obsza-
rach wystêpowania reniferów nie wolno prowadziæ aktywnej gospodarki leœnej. Jest to
sprzeczne z interesami w³aœcicieli lasów, którzy z kolei s¹ zobowi¹zani do hodowli lasu
zgodnej z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o lasach. Z tego powodu, w celu wykonania wszelkich za-
biegów hodowlanych, w³aœciciele lasów zmuszeni s¹ do prowadzenia z Saami negocjacji
dotycz¹cych harmonogramu i tras wêdrówek reniferów.

Drewno jako biopaliwo 

Wa¿n¹ funkcj¹ leœnictwa szwedzkiego jest obecnie zaopatrywanie gospodarki krajowej
w odnawialne Ÿród³o energii, jakim jest drewno. Dzia³alnoœæ ta kreuje przy okazji wiele no-
wych miejsc pracy, co szczególnie dotyczy obszarów wiejskich. Oko³o 45% pozyskanego
z lasów szwedzkich drewna jest wykorzystywane do produkcji energii. Du¿a jej czêœæ do-
starczana jest dziêki ekologicznym technologiom stosowanym przez przemys³ drzewny.
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Tabela 13. �ród³a energii w Szwecji w 2001 r. (w %)

Elektrownie atomowe 33

Wêgiel 4

Inne 3

Ropa 31

Biopaliwa (drewno) i torfy 16

Elektrownie wodne 13

�ród³o: Swedish Energy Agency.



Przemys³ drzewny 

Las jest w Szwecji najwa¿niejszym zasobem naturalnym. Z drewna wytwarzane s¹: tar-
cica, celuloza, papier, sklejka, p³yty wiórowe i pilœniowe, okleina oraz panele. W tabelach od
14 do 18 przedstawiono charakterystykê poszczególnych ga³êzi przemys³u drzewnego w la-
tach 1980–2002.
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Rys. 5. Emisja SO2 i NO2 do atmosfery w latach 1997–2000 (Ÿród³o: Swedish Environmental Protec-
tion Agency, Swedish statistics [Mi 18 SM 0201])

Rok 

1980 1990 2000 2002

Liczba tartaków (>10 000 m3/rok) 283 260 171 165

Przeciêtna produkcja tartaku (tys. m3) 40 45 90 100

Ca³kowita produkcja (mln m3) 11,2 11,7 16,2 16,6

Eksport (mln m3) 5,9 6,5 11,1 11,5

Wartoœæ eksportu (mld SEK) 5,4 11 18,5 20,9

Tab. 14. Drewno tartaczne

�ród³o: Swedish Forest Industries Federation.
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Tabela 15. Przemys³ p³ytowy

Rok

1980 1990 2000 2002

Liczba zak³adów 32 18 12 10

Pr
od

uk
cj

a sklejka (tys. m3) 87 68 110 87

p³yty wiórowe (tys. m3) 1 193 843 640 564

p³yty pilœniowe (tys. ton), w tym p³yty MDF od 2000 r. 433 214 191 295

Ek
sp

or
t

sklejka (tys. m3) 17 13 63 48

p³yty wiórowe (tys. m3) 463 183 98 115

p³yty pilœniowe (tys. ton), w tym p³yty MDF od 2002 r. 181 65 63 84

Wartoœæ eksportu (mln SEK) 937 539 622 499

�ród³o: Swedish Forest Industries Federation.

Tabela 16. Przemys³ celulozowy

Rok

1980 1990 2000 2002

Liczba zak³adów 72 48 45 45

Mo¿liwoœci produkcyjne (mln ton) 10,5 10,9 11,07 11,9

Przeciêtne mo¿liwoœci produkcyjne zak³adu (tys. ton) 145 225 253 265

Produkcja (mln ton) 8,7 9,9 11,5 11,4

Eksport (mln ton]) 3,0 2,7 3,1 3,3

Wartoœæ eksportu (mld SEK) 6,1 11,6 16,6 13,6

Rok

1980 1990 2000 2002

Liczba zak³adów 62 51 48 47

Mo¿liwoœci produkcyjne (mln ton) 7,2 9,5 11,1 11,4

Przeciêtne mo¿liwoœci produkcyjne zak³adu (tys. ton) 115 185 232 242

Produkcja (mln ton) 6,2 8,4 10,8 10,7

Eksport (mln ton) 4,5 6,7 8,9 9,0

Wartoœæ eksportu (mld SEK) 11,4 32,7 57,0 60,0

�ród³o: Swedish Forest Industries Federation.

�ród³o: Swedish Forest Industries Federation.

Tabela 17. Przemys³ papierniczy



Znaczenie ekonomiczne i zatrudnienie w sektorze leœnym 

Sektor leœny w Szwecji ma istotne znaczenie dla gospodarki narodowej. Ma ponad 4-pro-
centowy udzia³ w produkcie krajowym brutto oraz 12-procentowy w wartoœci dodanej w prze-
myœle. Daje pracê blisko 11% pracowników zatrudnionych w przemyœle oraz dostarcza 15%
wp³ywów z krajowego eksportu. W odniesieniu do produktów drzewnych, Szwecja wraz
z USA, Kanad¹ oraz Finlandi¹ nale¿y do œwiatowych liderów w zakresie eksportu. W przybli-
¿eniu blisko 80% produktów przemys³u drzewnego jest eksportowane poza granice kraju.

W 2002 r. oko³o 95 tys. osób (w tym 20% kobiet) by³o zatrudnionych w sektorze leœnym.
Szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia zatrudnienia sektor ten ma w regionach
s³abszych ekonomicznie.
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Rodzaj przemys³u Drewno okr¹g³e 
(tys. m3)*

Drewno przetworzone
(tys. m3)*

Papier makulaturowy
(tys. ton)

Przemys³ tartaczny 34 200

Przemys³ celulozowo-papierniczy 31 507 11 248 1 832

Przemys³ p³ytowy** 459 1 055

Tabela 18. Konsumpcja drewna i papieru w 2001 r. 

* m3 drewna bez kory.
** Przemys³ p³ytowy z uwzglêdnieniem produkcji sklejki, p³yt wiórowych i pilœniowych. 
�ród³o: Swedish national Board of Forestry.

Rys. 6. Eksport i import produktów przemys³u drzewnego wg grup towarowych w 2002 r. (mld SEK)



�ród³a:

Food and agriculture organisation of the United Nations, www.fao.org
Forest Sweden, www.skogssverige.se
National Board of Forestry, www.svo.se
Statistics of Sweden, www.scb.se
Swedish Energy Agency, www.stem.se
Swedish FSC certification, www.fsc-sweden.org
Swedish PEFC certification, www.pefc.se
Swedish University of Agricultural sciences, www.slu.se
Sweden’s environmental objectives, www.miljomal.nu
Swedish Environmental Protection Agency, www.naturvardsverket.se
Swedish Forest Industries Federation, www.skogsindustrierna.se

T³um. Grzegorz Zaj¹czkowski 
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1. Charakterystyka lasów1

Naturaln¹ roœlinnoœæ Wêgier tworzy³y lasostepy na nizinach zajmuj¹cych 2/3 powierzch-
ni kraju oraz zbiorowiska lasu bukowego na Œredniogórzu Pó³nocnowêgierskim i Œrednio-
górzu Zadunajskim. W dolinach wielkich rzek wystêpuj¹ zbiorowiska lasu ³êgowego. Wêgry
obecnie maj¹ blisko 20% lesistoœci. W drzewostanach dominuj¹ drzewa liœciaste (86%),
z dêbami (34%) i robini¹ akacjow¹ (22%) na czele. Wiêksze znaczenie odgrywa jeszcze to-
pola (10%), rosn¹ca w lasach ³êgowych oraz na plantacjach. Strukturê wiekow¹ lasów wê-
gierskich charakteryzuje bardzo niewielki udzia³ drzewostanów starszych (niespe³na 4%
w wieku powy¿ej 100 lat). Struktura gatunkowa i wiekowa drzewostanów rzutuje w oczywi-
sty sposób na ich zasobnoœæ, która w 2003 r. kszta³towa³a siê na poziomie oko³o 180 m3/ha
(w przeliczeniu na powierzchniê leœn¹ zalesion¹ – 170 m3/ha). Lasy wêgierskie pe³ni¹
przede wszystkim funkcje produkcyjne (oko³o 65% powierzchni) oraz ochronne (oko³o 34%
obszaru). Dominuje pañstwowa w³asnoœæ lasów (oko³o 60% powierzchni). Lasy prywatne
zajmuj¹ oko³o 34% powierzchni leœnej kraju i s¹ w du¿ym stopniu rozdrobnione. Proces re-
prywatyzacji lasów nie zosta³ jeszcze zakoñczony.
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Republika Wêgierska 

(Magyar Köztársaság, Magyarország),

powierzchnia 93 tys. km2, 

ludnoœæ 10 mln mieszkañców.

1 Tekst od redakcji.

Tabela 1. Pañstwowe grunty leœne i inne grunty bezpoœrednio zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹

Grunty (wg planu zagospodarowania lasu na 1.01. 2003 r.) Powierzchnia (ha)

Grunty leœne 1 823 377

Inne grunty 131 803

Ogó³em 1 955 180
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Tabela 2. Struktura w³asnoœci

Lasy (wed³ug planu zagospodarowania przestrzennego na 1.01. 2003 r.) Udzia³ (%)

Pañstwowe 58,7

Wspólne 0,9

Prywatne 30,7

Grunty o nieustalonej w³asnoœci 9,7

Ogó³em 100,0

Tabela 3. Podstawowe funkcje lasów

Grunty leœne (wg stanu na 1.01. 2003 r.) Udzia³ (%)

Lasy ochronne 33,6

Lasy produkcyjne 64,8

Lasy zdrowotne, spo³eczne, turystyczne i in. 1,6

Ogó³em 100,0

Tabela 4. Struktura gatunkowa

Gatunek drzewa Udzia³ (%)

D¹b 20,6

D¹b burgundzki 11,5

Buk 6,2

Grab 5,7

Robinia 21,7

Inne twarde liœciaste 4,7

Topola 10,3

Inne miêkie liœciaste 5,6

Iglaste 13,7

Ogó³em 100,0

Tabela 5. Struktura klas wieku

Klasa wieku (w latach) Udzia³ (%)

Poni¿ej 20 30,3

21–40 27,7

41–60 17,2

61–80 13,1

81–100 8,0

Powy¿ej 100 3,7

Ogó³em 100,0



2. Struktura organizacyjna administracji leœnej na Wêgrzech

W celu w³aœciwej ochrony interesu spo³ecznego oraz gospodarki leœnej, na Wêgrzech
od 100 lat funkcjonuje specjalny system organizacyjny. Gospodarka leœna, jako forma u¿yt-
kowania gruntów, podlega Ministerstwu Rolnictwa. Wydawanie przepisów dotycz¹cych leœ-
nictwa, funkcje administracyjne oraz nadzór nale¿¹ kompetencyjnie do Departamentu Leœ-
nictwa w Ministerstwie Leœnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Departament ten jest od-
powiedzialny za: 
q administrowanie oraz zarz¹dzanie zrównowa¿on¹ i prawid³ow¹ gospodark¹ leœn¹ zgod-

nie z d³ugoterminowymi planami zagospodarowania lasu, zapisanymi w ustawie o la-
sach i nadzorowanymi przez Pañstwow¹ S³u¿bê Leœn¹; 

q organizacjê i kontrolê w zakresie ochrony lasu oraz zarz¹dzanie systemem dotacji leœ-
nych (Fundusz Rolnictwa i Leœnictwa, inwestycje zwi¹zane z zalesianiem itp.);

q ocenê i opracowywanie wytycznych dla pañstwowej gospodarki leœnej;
q opracowywanie polityki leœnej oraz regulacji prawnych zwi¹zanych z leœnictwem;
q sprawowanie funkcji jako w³adza leœna ostatniej instancji; 
q zadania wynikaj¹ce z udostêpnienia lasów i rezerwatów przyrody oraz kontrolê dzia³al-

noœci Pañstwowej S³u¿by Leœnej i regionalnych inspektoratów leœnych; 
q zadania wynikaj¹ce z zobowi¹zañ miêdzynarodowych Wêgier w zakresie leœnictwa

oraz zbieranie i publikowanie informacji i statystyk zawieraj¹cych dane miêdzynaro-
dowe. 
Plan zagospodarowania lasu przygotowywany przez Pañstwow¹ S³u¿bê Leœn¹ jest pod-

staw¹ prowadzenia zrównowa¿onej i prawid³owej gospodarki leœnej i najistotniejszym na-
rzêdziem administracji leœnej. Plan opracowuje siê na 10 lat. Zawiera on opis terenów leœ-
nych i drzewostanów (dane identyfikacyjne, wielkoœæ, wiek, zasobnoœæ, sk³ad itd.) oraz da-
ne dotycz¹ce planowanych zabiegów hodowlanych i pozyskiwania drewna w poszczegól-
nych drzewostanach. Plan podaje dok³adne zalecenia dla gospodarstwa leœnego, ewiden-
cjê gruntów oraz szczegó³ow¹ mapê leœn¹, a tak¿e wykaz ograniczeñ zwi¹zanych z u¿ytko-
waniem gruntów oraz obowi¹zkowych zabiegów. 

Centralnym urzêdem leœnym jest Pañstwowa S³u¿ba Leœna (PSL), z siedzib¹ w Buda-
peszcie. Pañstwowa S³u¿ba Leœna ma 11 oddzia³ów terenowych nadzoruj¹cych prace w la-
sach i przygotowuj¹cych plany zagospodarowania lasu. PSL wspiera w procesie decyzyj-
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Tabela 6. Zapas drzewostanu

Zmiany mi¹¿szoœci grubizny na pniu, stan na: Zapas (mln m3)

1.01.1999 323,1

1.01.2000 325,2

1.01.2001 326,4

1.01.2002 328,8

1.01.2003 330,9



nym pañstwow¹ administracjê leœn¹, prowadz¹c dzia³alnoœæ informacyjn¹ i statystyczn¹,
a w ograniczonym zakresie wykonuje analizy gospodarcze. Zgodnie z ustaleniami wynika-
j¹cymi z Miêdzynarodowego Programu Wspó³pracy, PSL zarz¹dza systemem badañ zdro-
wotnoœci lasu poprzez obserwacje prowadzone na powierzchniach próbnych, za³o¿onych
w ramach miêdzynarodowego systemu monitoringu stanu lasów.

Dziesiêæ regionalnych oddzia³ów PSL zarz¹dza lasami na podstawie regulacji praw-
nych i zaleceñ zawartych w planie zagospodarowania lasu. S¹ one niezale¿nymi podmio-
tami prawnymi, bezpoœrednio podlegaj¹cymi ministerstwu i finansowanymi z bud¿etu pañ-
stwa. Ka¿da zmiana, która mo¿e mieæ wp³yw na drzewostan (np. w³aœciciela czy u¿ytko-
wania gruntu) oraz wszelkie dzia³ania zwi¹zane z pozyskaniem drewna i hodowl¹ lasu wy-
magaj¹ zatwierdzenia przez odpowiednie s³u¿by leœne. W³aœciciele (u¿ytkownicy) lasu mo-
g¹ otrzymaæ dotacje pañstwowe po z³o¿eniu wniosku do odpowiednich w³adz pierwszej in-
stancji. Inspektoraty leœne maj¹ prawo na³o¿yæ karê grzywny na w³aœcicieli lasów zanied-
buj¹cych swoje obowi¹zki. Obecnie pañstwowa administracja leœna zatrudnia 550 pra-
cowników. 

3. Organizacja leœnictwa 

Na Wêgrzech dominuj¹ dwie grupy w³asnoœci – pañstwowa (oko³o 60%) oraz prywatna
(oko³o 30%). W lasach pañstwowych dzia³aj¹ 22 pañstwowe przedsiêbiorstwa leœne, wyko-
nuj¹ce zadania z hodowli lasu, pozyskania drewna oraz innych dziedzin zwi¹zanych z go-
spodark¹ leœn¹. Sposób nadzoru nad tymi przedsiêbiorstwami jest obecnie okreœlony przez
warunki wynikaj¹ce z przekszta³ceñ gospodarki pañstwowej. Lasy pañstwowe s¹ maj¹tkiem
Wêgierskiego Skarbu Pañstwa, który podlega Ministerstwu Finansów. Ministerstwo to kon-
sekwentnie nadzoruje przedsiêbiorstwa leœne. Dziewiêtnaœcie z nich dzia³a w taki sposób,
jakby stanowi³y w³asnoœæ Pañstwowego Przedsiêbiorstwa ds. Zarz¹dzania i Prywatyzacji
Maj¹tku Pañstwa. Trzy pozosta³e nale¿¹ do Ministerstwa Obrony.

W d¹¿eniu do efektywnej i racjonalnej gospodarki leœnej w rozdrobnionych gospodar-
stwach leœnych, nale¿¹cych do osób prywatnych i grup w³aœcicieli, pañstwo zachêca do
brania udzia³u we wspólnym zarz¹dzaniu poprzez tworzenie wspólnot, spó³dzielni leœnych, itp.
W³aœciciele i u¿ytkownicy lasów powo³ali organizacje maj¹ce na celu reprezentowanie ich
interesów. 

4. Edukacja w leœnictwie 

Obecny system kszta³cenia in¿ynierów leœnych – pañstwowy, lecz niezale¿ny – ukszta³-
towa³ siê ju¿ w XIX wieku w miejscowoœci Selmecbánya (obecnie Banska Stavnica na S³o-
wacji). Pierwsza samodzielna katedra leœnictwa powsta³a w 1808 roku w wyniku po³¹czenia
ze szko³¹ górnicz¹, utworzon¹ w 1735 r. i podniesienia do rangi instytucji akademickiej
w 1770 r. Akademia Górnictwa i Leœnictwa, przemianowana na szko³ê wy¿sz¹ w 1904 r.,
przenios³a siê w latach 1918–1919 do Sopron i tam dzia³a do dzisiaj. W roku 1962 prze-
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kszta³ci³a siê w Uniwersytet Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego, który – powiêkszony o kilka
wydzia³ów – dzia³a obecnie jako Uniwersytet Wêgier Zachodnich. 

Obecnie studenci maj¹ do wyboru 16 specjalizacji leœnych w Szkole Leœnictwa w So-
pron, w Wy¿szej Szkole Przemys³u Drzewnego w Sopron oraz w Wy¿szej Szkole Syrvey
w Székesfehérvár. Mimo pewnych ograniczeñ, istniej¹ regularne, prywatne i uzupe³niaj¹ce
formy nauczania. Przy pierwszym naborze do szko³y 1600 studentów mo¿e wybraæ jedn¹
z tych form nauczania. Liczba studentów wci¹¿ wzrasta. Œrednia roczna liczba absolwen-
tów przedstawia siê nastêpuj¹co: 150 in¿ynierów leœnictwa, 40 in¿ynierów przemys³u drzew-
nego, 5–10 in¿ynierów przemys³u papierniczego, 5–10 in¿ynierów innych ga³êzi przemys³u
lekkiego, 50–60 wykwalifikowanych inspektorów oraz 20–30 in¿ynierów nauczycieli. 

System szkolnictwa œredniego na poziomie technikum leœnego na Wêgrzech rozpocz¹³
siê w 1883 roku (choæ niektóre eksperymentalne formy szkolenia leœników pojawi³y siê ju¿
w pod koniec XVIII wieku). Obecnie technika leœne znajduj¹ siê w miejscowoœciach Szeged,
Sopron Mátrafüred i Barcs. Rocznie koñczy je oko³o 200 absolwentów. Od lat 50. XX wieku
naukê podejmuje wielu wykwalifikowanych robotników leœnych. Obecnie szko³y w Ásottha-
lom, Sz csénypuszta i Piliscsaba kszta³c¹ robotników leœnych zgodnie z Pañstwowym Sys-
temem Klasyfikacji Pracy (robotnik ds. hodowli lasu i pozyskania drewna, operator maszyn
leœnych). 

5. Badania leœne 

Obecnie wa¿n¹ instytucj¹ pañstwow¹, zajmuj¹c¹ siê badaniami lasu, jest Wêgierski In-
stytut Badawczy Leœnictwa. Zosta³ za³o¿ony w 1898 roku, z siedzib¹ w Selmecbánya. Orga-
nizacyjnie zwi¹zany by³ z Akademi¹ Górnictwa i Leœnictwa, ale mia³ w³asny bud¿et i nieza-
le¿ny statut. W instytucie dzia³a³y 4 stacje doœwiadczalne, maj¹ce zaplecze techniczne i ka-
drowe w 4 regionalnych szko³ach leœnych. W 1919 roku przeniesiono go do Sopron. Po dru-
giej wojnie œwiatowej powiêkszy³ siê o siedzibê w Budapeszcie. 

Wêgierski Instytut Badawczy Leœnictwa ma stacje doœwiadczalne dzia³aj¹ce w Sopron,
Sárvár, Gödöll , Püspökladány i Mátrafüred. Dysponuje w ró¿nych regionach kraju ponad
1500 powierzchniami doœwiadczalnymi, trzema arboretami itp. G³ównymi dziedzinami leœ-
nych badañ naukowych s¹: ekonomika, ekologia, ochrona, fitopatologia, hodowla i produk-
cyjnoœæ, uprawy oraz genetyka roœlin. Ogó³em instytut zatrudnia 102 osoby, w tym 26 pra-
cowników naukowych. 

Badaniami dotycz¹cymi leœnictwa i przemys³u drzewnego zajmuje siê równie¿ Wydzia³
Leœnictwa i Drzewnictwa Uniwersytetu Wêgier Zachodnich w Sopron. Dzia³alnoœæ badaw-
cza jest czêœciowo finansowana z bud¿etu zainteresowanych organizacji, a czêœciowo
z kontraktów pañstwowych i przetargów ró¿nych agencji pañstwowych. 

Komitet Leœny Wêgierskiej Akademii Nauk nadzoruje stan badañ w ramach sektorowych
programów naukowych, weryfikuje wyniki raportów, wyjaœnia problemy powstaj¹ce w trak-
cie badañ i szuka rozwi¹zañ. Opracowuje i wdra¿a strategie badawcze dotycz¹ce d³ugofa-
lowych celów leœnictwa wêgierskiego. Zachêca równie¿ m³odych pracowników naukowych
do aktywnego udzia³u w badaniach. 
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Dane na temat poszczególnych zagadnieñ dotycz¹cych lasów i leœnictwa zasadniczo
odnosz¹ siê do trzech g³ównych regionów Wielkiej Brytanii: Anglii, Szkocji i Walii (Great Bri-
tain – GB), a nie do ca³oœci Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom – UK). Spowodo-
wane jest to tym, ¿e nie zbiera siê niektórych informacji dotycz¹cych Irlandii Pó³nocnej. 

1. Charakterystyka lasów

Powierzchnia leœna

Ogólna powierzchnia lasów w Wielkiej Brytanii wynosi oko³o 2,8 mln ha (stan z 31 mar-
ca 2004 r.), z czego 1,3 mln ha przypada na Szkocjê (co stanowi 47% ogólnej powierzchni
lasów), 1,1 mln ha na Angliê (40%), 0,3 mln ha na Waliê (10%), a pozosta³e 0,1 mln ha (3%)
na Irlandiê Pó³nocn¹ (FC 2004, rys. 1). Rys. 2 obrazuje w ujêciu geograficznym rozmiesz-
czenie wszystkich lasów w Wielkiej Brytanii o powierzchni co najmniej 2 ha.

Lesistoœæ 

Powierzchnia lasów w Wielkiej Brytanii zaczê³a znacz¹co wzrastaæ od pocz¹tku XX wie-
ku. Historycznym powodem wylesienia znacznych obszarów Wielkiej Brytanii by³ rozwój rol-
nictwa i przemys³u. Bezpoœrednio po pierwszej wojnie œwiatowej zosta³a zauwa¿ona przez
Komitet „Acland” potrzeba pañstwa w zakresie strategicznego zaopatrzenia rynku krajowe-
go w drewno (Ministerstwo Odbudowy 1918). W 1919 roku powo³ano Komisjê Leœnictwa
(the Forestry Commission) z pierwotnym zadaniem sadzenia i rozwoju lasów pañstwowych
w celu zapewnienia dostaw drewna. Lesistoœæ z poziomu 4,7% ogólnej powierzchni kraju
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Leœnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Irlandii Pó³nocnej 

(The United Kingom of Great 

Britain and Northern Ireland, 

Great Britain), 

powierzchnia 244,1 tys. km2, 

ludnoœæ 59,2 mln mieszkañców.



w 1905 roku równomiernie wzrasta³a, by osi¹gn¹æ obecnie wielkoœæ 11,6% (rys. 3). Mimo
podwojenia powierzchni zalesionej, Wielka Brytania nale¿y nadal do krajów o najmniejszej
lesistoœci w Europie (FAO 2003). Jej obszar cechuje siê du¿ym zró¿nicowaniem procento-
wym lesistoœci w poszczególnych regionach: w Anglii wynosi 8,6%, w Szkocji 17,0%, Walii
13,8% i w Irlandii Pó³nocnej 6,3% (FC 2004b). 
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Rys. 1. Procentowy udzia³ powierzchni lasów w poszczególnych regionach w ogólnej powierzchni la-
sów Wielkiej Brytanii (FC, 2004b)

Rys. 2. Rozmieszczenie lasów o powierzchni powy¿ej
2 ha w Wielkiej Brytanii (FC 2003)



Sk³ad gatunkowy 

W przybli¿eniu 53% powierzchni leœnej w Wielkiej Brytanii zajmuj¹ gatunki iglaste, pozo-
sta³e 47% to drzewostany z przewag¹ gatunków liœciastych (FC 2004b; tab. 1).

Zapas na pniu i przyrost roczny

Ca³kowity zapas na pniu wynosi oko³o 301 mln m3, z czego prawie 2/3 przypada na ga-
tunki iglaste. Rozmiar pozyskania nie przekracza przyrostu rocznego, reszta wzbogaca
stale rosn¹cy zapas na pniu (FC 2002). Tab. 2 ilustruje zasobnoœæ oraz przyrost roczny
grubizny w przeliczeniu na 1 ha. Wielkoœæ zasobnoœci oraz przyrostów rocznych wziêto
z raportu FC (2002), który jest opracowywany na podstawie danych pochodz¹cych z Kra-
jowej Inwentaryzacji Lasów i Drzew (National Inventory of Woodland and Trees) z lat
1995–1999 (FC 2003). Podane wartoœci odnosz¹ siê wy³¹cznie do zasobnoœci drzewosta-
nów w wieku rêbnoœci. W tabeli podano przeciêtny roczny przyrost wartoœci masy drzew-
nej, który w drzewostanach iglastych wynosi 11 m3 na 1 ha, natomiast liœciastych, szacun-
kowo, 6,5 m3 na 1 ha.

2. Pozyskanie i przetwarzanie drewna

Geograficzne rozmieszczenie g³ównych oœrodków przemys³u drzewnego w Wielkiej Bry-
tanii (1997 r.) ilustruje rys. 4.

W 2003 r. produkcja drewna i surowca drzewnego w Wielkiej Brytanii zosta³a oszacowa-
na na 11,1 mln m3 grubizny brutto (z kor¹), z czego 95% stanowi³ surowiec iglasty 
(FC 2004b). Przewiduje siê, ¿e w przysz³oœci potencjalna produkcja surowca iglastego
w Wielkiej Brytanii bêdzie rosn¹æ i w latach 2017–2021 wyniesie przeciêtnie oko³o 15,5 mln m3

grubizny brutto rocznie. Wiêkszoœæ surowca w postaci drewna iglastego bêdzie pochodziæ
z lasów prywatnych (non-FC), nienale¿¹cych do obszarów zarz¹dzanych przez Komisjê
Leœnictwa (FC 2004b).
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Rys. 3. Procentowy wzrost powierzchni leœnej w latach 1905–2004
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Nazwa gatunkowa Nazwa ³aciñska Powierzchnia 
leœna (%)

Gatunki iglaste

Sosna pospolita Pinus sylvestris 9

Sosna czarna odm. korsykañska P. nigra var. laricio 2

Sosna wydmowa P. contorta 5

Œwierk sitkajski Picea sitchensis 26

Œwierk pospolity P. abies 3

Modrzew europejski Larix decidua 1

Modrzew japoñski L. kaempferi 4

Daglezja Pseudotsuga menziesii 2

Inne gatunki oraz mieszañce – 2

Ogó³em iglaste 54

Gatunki liœciaste

D¹b Quercus spp. 8

Buk Fagus sylvatica 3

Klon jawor Acer pseudoplatanus 3

Jesion Fraxinus excelsior 5

Brzoza Betula spp. 6

Topola Populus spp. 0

Kasztan jadalny Castanea sativa 0

Wi¹z Ulmus spp. 0

Inne gatunki oraz mieszañce – 11

Ogó³em liœciaste 36

Po³oniny, zrêby, zagajniki, zaroœla oraz tereny otwarte (polany, ³¹ki) 11

Tabela 1. Udzia³ powierzchniowy gatunków drzew w Wielkiej Brytanii

Region
Drzewostany iglaste Drzewostany liœciaste

powierzchnia
(tys. ha)

zasobnoœæ
(m3/ha)

roczny przy-
rost (m3/ha)

powierzchnia
(tys. ha)

zasobnoœæ
(m3/ha)

roczny przy-
rost (m3/ha)

Anglia 434 115* 9,9 510 173 6,5

Szkocja 891 120 11,3 109 156 6,4

Walia 145 145 12,4 61 197 6,6

Irlandia P³n. 51 118 11,8 2 – –
Razem UK 1521 121* 11,0 682 172 6,5

Tabela 2. Powierzchnia, zasobnoœæ i roczny przyrost grubizny w Wielkiej Brytanii w 2002 roku

* Powierzchnie oraz przyrosty roczne zawarte w tabeli pochodz¹ ze „WskaŸników zrównowa¿onego leœnictwa” – Indicators of Su-
stainable Forestry (FC 2002), chocia¿ w odniesieniu do pierwotnych danych o zasobach drzewnych Anglii wystêpuje b³¹d, to jed-
nak uwzglêdnione w tabeli wartoœci odnosz¹ siê do poprawionych szacunków opublikowanych w raporcie krajowym – UK Report
(FC 2005) na podstawie „Oceny zasobów leœnych œwiata” (Global Forest Resources Assessment 2005).



Tartaki

W 2003 r. 16 tartaków, spoœród ³¹cznej liczby 250 znajduj¹cych siê na terenie Wielkiej
Brytanii, osi¹gnê³o okreœlon¹ w planach wielkoœæ rocznej produkcji na poziomie 50 000 m3

materia³ów tartych lub ten poziom przekroczy³o. W tym samym czasie przemys³ tartaczny
wykorzysta³ 4,5 mln m3 okorowanego drewna okr¹g³ego i wyprodukowa³ 2,7 mln m3 ma-
teria³ów tartych. Szacuje siê, ¿e 97% wykorzystanego drewna stanowi³ surowiec iglasty 
(FC 2004b).

Zak³ady produkcji p³yt drewnopochodnych 

W Wielkiej Brytanii s¹ produkowane nastêpuj¹ce p³yty drewnopochodne: o wiórach
orientowanych (Oriented strand board – OSB), pilœniowe œrednio twarde, formowane na su-
cho (Medium density fibreboard – MDF) oraz wiórowe (Particle boards). W 2003 r. produ-
cenci p³yt drewnopochodnych zu¿yli 4,3 mln ton surowca drzewnego, pochodz¹cego
z czterech Ÿróde³ (proporcjonalny udzia³ ka¿dego z nich obrazuje rys. 5). Presja rynku spo-
wodowa³a, ¿e wykorzystanie do p³yt drewnopochodnych przetworzonych w³ókien drzew-
nych wzros³o z wielkoœci zerowej w 1998 roku do prawie 1 mln ton surowca drzewnego
w 2003 roku, co stanowi³o 23% wszystkich Ÿróde³ surowca drzewnego (FC 2004b). Wiêcej
informacji zwi¹zanych z tym sektorem produkcji mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej fe-
deracji (patrz: Ÿród³a).
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Rys. 4. Lokalizacja g³ównych zak³adów przerobu drewna
w Wielkiej Brytanii w roku 1997 (FICGB 1998).



Zak³ady przemys³u celulozowego i papierniczego

Podane informacje dotycz¹ tylko tych zak³adów, które wykorzystuj¹ do produkcji papie-
ru brytyjskie drewno okr¹g³e (odnosi siê to równie¿ do produkcji celulozy). W nawi¹zaniu do
danych statystycznych og³oszonych w FICGB (1998 r.) oraz FC (2004b), zak³ady te tak¿e
wykorzystuj¹ przetworzony papier drukarski (w 1997 r. – 200 tys. ton) i przetworzon¹ tektu-
rê (w 1997 r. 50 tys. ton). W 2003 roku w Wielkiej Brytanii przemys³ celulozowy i papierniczy
wykorzysta³y ³¹cznie 1,1 mln ton zielonej masy drzewnej (bez przetworzonych w³ókien
drzewnych), z czego 81% przypad³o na surowiec iglasty. Wiêcej informacji dotycz¹cych
sektora papierniczego w Wielkiej Brytanii mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej federacji. 

3. Kategorie ochrony lasu

W tab. 3 przedstawiono powierzchnie lasów ochronnych oraz formy ochrony lasu
w Wielkiej Brytanii. Nie s¹ zbierane dane statystyczne dotycz¹ce obszarów leœnych pe³ni¹-
cych g³ównie funkcje glebo- i wodochronne. Przyk³adami godnymi uwagi, gdzie ochrona
jest funkcj¹ priorytetow¹, s¹ tereny leœne po³o¿one na glebach piaszczystych wzd³u¿ wy-
brze¿a oraz w obrêbie wiêkszych ujêæ wody pitnej. Szacuje siê, ¿e powierzchnia takich la-
sów wynosi 5000 ha w ka¿dym z regionów (FC 2005a).

W Wielkiej Brytanii kwalifikacja terenów leœnych do odpowiedniej kategorii zale¿y od
stopnia, w jakim lasy pe³ni¹ funkcje ochronne. W zale¿noœci od formy ochrony, tereny leœne
mog¹ mieæ status obszaru prawnie chronionego, jak to jest w wypadku miejsc o szczegól-
nym znaczeniu dla badañ naukowych (Sites of Special Scientific Interest – SSSIs), lub lasu
certyfikowanego zgodnie z brytyjskim leœnym standardem zgodnoœci (the UK Woodland
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Rys. 5. Procentowy udzia³ Ÿróde³ pozyskania surowców drzewnych do produkcji p³yt drewnopochod-
nych w 2003 r. (FC 2004b)



Assurance Standard – UKWAS). Certyfikat potwierdza fakt, ¿e lasy s¹ zarz¹dzane w sposób
trwa³y i zrównowa¿ony, a tak¿e w myœl miêdzynarodowo uzgodnionych porozumieñ w tym
zakresie.
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Forma ochrony Powierzchnia 
w ha (%*) Opis kategorii

Ochrona 
bierna 3000 (0,1)

Miejsca o szczególnym znaczeniu dla badañ naukowych (SSSIs), dla których
uzyskano:
• pozwolenie na zarz¹dzanie w nich, jak w narodowych rezerwatach przyro-

dy (National Nature Reserve – NNR), tzn. bez jakiejkolwiek ingerencji – do-
zwolony jest jedynie celowy monitoring do badañ naukowych; 

• status specjalnego obszaru ochronnego (Special Area of Conservation), za-
rz¹dzanego bez jakiejkolwiek ingerencji.

Ograniczone 
dzia³ania 
(pewne zabiegi)

7000 (0,2) NNRs i SSSIs, w których celem jest zachowanie lub przywrócenie naturalnych
cech przez uzgodnion¹ formê gospodarowania.

Ochrona czynna
przez aktywn¹ 
gospodarkê

135 000 (4,8)

• Zbli¿one do naturalnych lasy w parkach narodowych (20 tys. ha), szacun-
kowo stanowi¹ce po³owê powierzchni pó³naturalnych lasów w parkach na-
rodowych;

• obszary specjalnego zagospodarowania ze wzglêdu na ochronê siedlisk
i ochronê gatunków (115 tys. ha), wyró¿niane jako inne pó³naturalne lasy
(Other Semi-Natural Woodland – OSNW) i niezaliczane do SSSIs, ponadto
zalesienia na dawnych terenach leœnych (Planted Woods on Ancient Wo-
odland Sites – PAWS), których celem jest przywrócenie stanu zbli¿onego do
naturalnego, tak¿e niektóre sztuczne drzewostany powsta³e w celu zacho-
wania rodzimych gatunków.

Ochrona 
krajobrazu 
i szczególnych
form przyrody

646 000 (23)

• Lasy zbli¿one do naturalnych i pó³naturalne, które s¹ zaliczane do SSSIs, lub
obszary chronionej w³asnoœci (400 tys. ha), wyodrêbnione na podstawie
dawnych rejestrów leœnych (Ancient Woodland Inventories), spisu narodo-
wego (National Inventory), danych statystycznych dotycz¹cych programów
dotacji, analizy planów urz¹dzania dla lasów pañstwowych, innych instytu-
cji publicznych i organizacji spo³ecznych;

• dawne pó³naturalne lasy (Ancient Semi-Natural Woodland) w obrêbie chro-
nionego krajobrazu (54 tys. ha), w³¹czaj¹c PAWS i OSNW w parkach naro-
dowych, lasy królewskie (Royal Forests) i obszary pastwiskowe (Common
Grazings);

• wykorzystywane w innych celach pó³naturalne lasy (192 tys. ha): OSNW
poza SSSIs i obszary chronionego krajobrazu lub obszary chronionej w³as-
noœci.

Tabela 3. Przyk³ady chronionych obszarów leœnych w Wielkiej Brytanii 
(na podstawie danych FC 2005a)

* W nawiasach podano udzia³ procentowy danej formy w ogólnej powierzchni lasów w UK, która wynosi 2,817 mln ha (FC 2004b).



4. Struktura w³asnoœci, dostêpnoœæ lasów 
dla spo³eczeñstwa

W krajowych raportach (FC 2004b) do celów statystycznych dzieli siê powierzchnie leœ-
ne w Zjednoczonym Królestwie na dwie grupy: lasy zarz¹dzane przez Komisjê Leœnictwa –
FC/NIFS (30%) i lasy nie bêd¹ce w³asnoœci¹ FC/NIFS (70%). Rys. 6 pokazuje szczegó³owy
podzia³ na formy w³asnoœci w Wielkiej Brytanii.

Zasadê wolnego wstêpu stosuje siê w wiêkszoœci lasów w³asnoœci publicznej, szcze-
gólnie bêd¹cych pod nadzorem FC/NIFS (FC 2004a). Prawa wstêpu na inne tereny leœne
s¹ okreœlone w stosownych przepisach prawnych (ustawa, status FC). Na przyk³ad usta-
wa o terenie wiejskim i prawie drogowym z 2000 roku okreœla prawa obywateli do korzy-
stania z terenów wiejskich, chroni¹c jednoczeœnie prawa w³aœcicieli i u¿ytkowników. Dodat-
kowo daje ona wiêksze mo¿liwoœci ochrony lasów w ramach SSSIs poprzez realizacjê
sprawdzonych metod gospodarowania na obszarach o wyj¹tkowej wartoœci przyrodniczej
(Areas of Outstanding Natural Beauty). Wzmacnia tak¿e wype³nianie prawa dotycz¹cego
dzikiej przyrody.

Za poœrednictwem Komisji Leœnictwa w Anglii, Szkocji i Walii dostêpne s¹ œrodki finan-
sowe w formie dotacji dla w³aœcicieli lasów niepañstwowych (non-FC), o których bêdzie mo-
wa poni¿ej. Oprócz dop³at na zalesienia i gospodarkê w istniej¹cych lasach, dostêpne s¹
równie¿ dotacje na rozwój turystyki rekreacyjnej, ³¹cznie z budow¹ œcie¿ek u³atwiaj¹cych
dostêp do lasu.

W ramach projektu „Lasy dla ludzi”, przy wspó³udziale organizacji (Woodland Trust),
opracowano bazê danych na temat dostêpnoœci lasów dla spo³eczeñstwa. Dostêpna w ca-
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Rys. 6. Udzia³ procentowy powierzchni leœnej Wielkiej Brytanii w zale¿noœci od formy w³asnoœci 
(FC 2004b)



³ej Wielkiej Brytanii, powsta³a w wyniku zebrania potrzebnych danych od organizacji poza-
rz¹dowych, samorz¹dów lokalnych oraz porównania ich z danymi przekazanymi przez FC
i NIFS, a tak¿e ca³oœciowej analizy (FC 2005a; równie¿ na stronie: www.woodland-
-trust.org.uk/woodsforpeople). Pierwsza wersja bazy danych wykaza³a, ¿e 55% obszarów
leœnych, uwzglêdnionych w badaniach, jest dostêpne dla spo³eczeñstwa (1,5 mln ha
z 2,8 mln ha ogólnej powierzchni leœnej).

5. Prawodawstwo leœne i pomoc pañstwa dla leœnictwa 

W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii (UK) leœnictwem kieruj¹ dwa rz¹dowe de-
partamenty (komisje). W Irlandii Pó³nocnej leœnictwo znajduje siê w kompetencji Pó³nocno-
irlandzkiej S³u¿by Leœnej (the Northern Ireland Forest Service – NIFS) jako czêœci Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Irlandii Pó³nocnej (DARD). Natomiast leœ-
nictwo w Wielkiej Brytanii (GB) podlega Komisji Leœnictwa (the Forestry Commission – FC).
W 2003 roku FC przekaza³a wiele ze swoich zadañ nowo powsta³ym regionalnym Komisjom
Leœnictwa w Anglii, Szkocji i Walii. W ten sposób czêœæ kompetencji oddano do poziomu
regionalnego.

Ustawa o leœnictwie z 1967 roku jest g³ównym narzêdziem prawnym i administracyjnym
w zakresie leœnictwa w Wielkiej Brytanii. Ustawa okreœla kompetencje Komisji Leœnictwa
oraz ustala zakres uprawnieñ dla komisarzy leœnictwa (EA 2003) w nastêpuj¹cych obsza-
rach:
q zarz¹dzanie gruntami bêd¹cymi w dyspozycji ministrów;
q udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej dla pozosta³ych w³aœcicieli lasów;
q zbieranie i publikacja danych statystycznych dotycz¹cych leœnictwa;
q promocja i rozwój edukacji oraz kszta³cenia w zakresie leœnictwa;
q kontrola wielkoœci pozyskania w Wielkiej Brytanii oraz zwalczanie nielegalnych wyrêbów. 

Komisja Leœnictwa pe³ni dwie ogólnokrajowe funkcje: zajmuje siê tworzeniem prawa
i polityki leœnej pañstwa oraz zarz¹dza gruntami leœnymi, stanowi¹cymi maj¹tek narodowy
(oko³o 30% obszarów leœnych Wielkiej Brytanii). Zarz¹dzanie lasami pañstwowymi zapew-
nia jej przewodnictwo w ustalaniu kierunków polityki i praktyki leœnej. Za³o¿enia i wytyczne
dzia³alnoœci Komisji Leœnictwa s¹ okreœlone w dokumencie „Standardy dla leœnictwa Wiel-
kiej Brytanii” (FC 2004) oraz w innych stosownych opracowaniach (przyk³adowe dokumen-
ty: FC 1990; FC 1995).

6. Komisja Leœnictwa

Komisja Leœnictwa jest departamentem rz¹dowym, odpowiedzialnym za politykê w za-
kresie leœnictwa w Wielkiej Brytanii. Ma Zarz¹d Komisarzy, którego zakres obowi¹zków
i praw zosta³ okreœlony w statucie. Zarz¹d sk³ada siê z przewodnicz¹cego i do 10 pozosta-
³ych komisarzy leœnictwa, ³¹cznie z dyrektorem generalnym – desygnowanym przez królo-
w¹ na podstawie rekomendacji ministrów. 
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Rola komisarzy leœnictwa jest w dalszym ci¹gu znacz¹ca, chocia¿ wiadomo, ¿e leœnic-
two obejmuje szerszy wachlarz zagadnieñ i dlatego czêœæ spraw dotycz¹cych leœnictwa
rozpatruje siê w innych gremiach. Sekretarz stanu w Ministerstwie ds. Œrodowiska, ¯ywnoœ-
ci i Rolnictwa w Anglii jest tak¿e odpowiedzialny za leœnictwo. Dzia³alnoœæ zwi¹zana ze
wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ oraz zagadnienie zdrowotnoœci roœlin pozostaj¹ w zakresie
jurysdykcji rz¹du Zjednoczonego Królestwa, w Westminsterze.

Oddzielne struktury Komisji Leœnictwa w Anglii, Szkocji i Walii sk³adaj¹ raporty bezpo-
œrednio do swoich w³aœciwych ministrów. Raporty te zawieraj¹ wytyczne oraz wskazówki do-
tycz¹ce polityki leœnej i wdra¿ania jej w obrêbie danego regionu. Dyrektor regionalny, który
jest tak¿e cz³onkiem Zarz¹du Komisarzy Wielkiej Brytanii, kieruje prac¹ Komisji Leœnictwa
w danym regionie.

Zarz¹d komisji pomaga dyrektorowi generalnemu i dyrektorom regionalnym w skutecz-
nym zarz¹dzaniu komisj¹, zapewniaj¹c przewodnictwo i ukierunkowanie prac komisji jako
organu centralnego. 

Nowa struktura Komisji Leœnictwa (rys. 7), po przekazaniu od 1 kwietnia 2003 roku czêœ-
ci kompetencji regionom, pozwala skoncentrowaæ siê na przygotowaniu w³aœciwej polityki
dla rz¹dów regionalnych. Tym samym nie musi ograniczaæ siê wy³¹cznie do kszta³towania
ogólnokrajowej polityki ujmuj¹cej zagadnienia miêdzynarodowe, jak by³o dotychczas.

Zadaniem zespo³u doradców komisarzy leœnictwa, dzia³aj¹cego na szczeblu ogólnokra-
jowym, jest zewnêtrzne, niezale¿ne wsparcie merytoryczne w najwa¿niejszych zagadnie-
niach leœnictwa i przemys³u drzewnego.

Misj¹ Komisji Leœnictwa jest ochrona i rozwój brytyjskiego leœnictwa oraz lasów przez
zwiêkszanie ich wartoœci spo³ecznej i œrodowiskowej. Zadaniem Komisji Leœnictwa Wiel-
kiej Brytanii jest przewodnictwo, w imieniu trzech pozosta³ych administracji regionalnych,
w rozwoju i promocji zrównowa¿onej gospodarki leœnej oraz wsparcie regionalnych
przedsiêwziêæ. Ka¿dy region ma w³asn¹ strategiê i misjê oraz wypracowan¹ politykê leœ-
n¹ dla swojego regionu, z okreœlonymi specyficznymi zadaniami, wynikaj¹cymi ze strate-
gii regionalnych. Regionalne komitety Komisji Leœnictwa w Anglii, Szkocji i Walii przegl¹-
daj¹ i monitoringuj¹ wypracowan¹ politykê oraz postêp we wdra¿aniu zadañ zawartych
w strategiach.

Komisji Leœnictwa podlegaj¹ tak¿e cztery instytucje (agencje), które realizuj¹ cele przy-
jête przez komisarzy i ministrów. Trzy agencje, po jednej w Anglii, Szkocji i Walii, w imieniu
Komisji Leœnictwa nadzoruj¹ gospodarkê w lasach publicznych, podleg³e obszary leœne
oraz pozosta³e tereny w tych regionach. Pod zarz¹dem tych trzech agencji pozostaje co
najmniej 1 mln ha powierzchni leœnej kraju. Czwarta – Agencja Badawcza Leœnictwa (Forest
Research) jest jedyn¹ w Wielkiej Brytanii instytucj¹, której celem jest dostarczanie wysokiej
jakoœci badañ naukowych oraz analiz, s³u¿¹cych do rozwoju polityki i praktyki leœnej, a tak¿e
promowania wa¿nych standardów zrównowa¿onej gospodarki leœnej (www.forestry.gov.uk).
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Rys. 7. Struktura Komisji Leœnictwa ilustruje zale¿noœci pomiêdzy centralnymi i podleg³ymi departa-
mentami i agencjami (FC 2005b)



7. Brytyjski standard leœnictwa i certyfikacja lasu

Zrównowa¿ona gospodarka lasami jest rozpoznawana jako Ÿród³o wielorakich korzyœci
spo³ecznych, œrodowiskowych i ekonomicznych. Pochodz¹ one w ró¿nym stopniu z po-
szczególnych lasów i dlatego tworzona jest hierarchia wa¿noœci wszystkich korzyœci dla da-
nego lasu. W³aœciwe proporcje pomiêdzy potrzebami spo³eczeñstwa i œrodowiska natural-
nego mo¿na osi¹gn¹æ poprzez dobre zarz¹dzanie i d³ugoterminowe planowanie. Zadaniem
statutowym FC jest osi¹gniêcie w³aœciwej równowagi miêdzy funkcjami spe³nianymi przez
lasy. Kieruje siê w tym zapisami „Brytyjskiego standardu leœnictwa”, okreœlaj¹cego stanowi-
sko rz¹du Wielkiej Brytanii wobec problematyki zrównowa¿onego leœnictwa. Przedstawia
równie¿ sposoby wype³nienia przyjêtych porozumieñ miêdzynarodowych.

Normy ujête w „Brytyjskim standardzie leœnictwa” okreœlaj¹ standardy zrównowa¿onej
gospodarki leœnej Zjednoczonego Królestwa. Stanowi¹ one kluczowy element systemu
opracowanego przez FC i s¹ narzêdziem w kierowaniu oraz monitorowaniu leœnictwa.
W standardach zosta³y ujête zasadnicze aspekty zrównowa¿onej gospodarki leœnej: gleba,
woda, powietrze, produkcja, ró¿norodnoœæ biologiczna, si³a robocza, spo³ecznoœci lokalne,
dziedzictwo oraz walory krajobrazowe. Wszystko to pos³u¿y³o do rozwoju podstaw monito-
ringu leœnego oraz do powstania UKWAS (FC 2004a).

UKWAS jest dobrowolnym systemem certyfikacji leœnictwa i drzewnictwa w Wielkiej Bry-
tanii. S³u¿y do niezale¿nej certyfikacji leœnej wed³ug standardów wypracowanych przy istot-
nym wspó³udziale organizacji leœnych, œrodowiskowych i spo³ecznych. Jest odpowiedzi¹ na
wzrost zapotrzebowania rynku na produkty pochodz¹ce ze scertyfikowanych lasów. Lasy,
które spe³niaj¹ wymagania UKWAS, s¹ zagospodarowane zgodnie ze standardem rozpo-
znawanym oraz uznawanym przez krajowe, a tak¿e miêdzynarodowe organizacje leœne,
œrodowiskowe i spo³eczne (FC 2004a).

Audyty gospodarki lasami i ³añcucha dostaw musz¹ byæ wykonane przez akredytowane
agencje certyfikuj¹ce. Rodzaj etykiety lub znaku firmowego zale¿y od typu akredytacji wy-
danej przez agencjê certyfikuj¹c¹ i jest uzale¿niony od ³añcucha dostaw drewna pomiêdzy
certyfikowanym lasem i miejscem sprzeda¿y produktów drzewnych. Organizacja UKWAS
nie dostarcza w³asnego znaku jakoœci produktu. UKWAS uzyska³ aprobatê Rady Dobrej 
Gospodarki Leœnej (Forest Stewardship Council – FSC) w paŸdzierniku 1999 roku i znak fir-
mowy FSC jest obecnie umieszczany coraz czêœciej na produktach wytworzonych z drew-
na pochodz¹cego z brytyjskich lasów (FC 2004a). W ca³ym Zjednoczonym Królestwie, ³¹cz-
nie z lasami zarz¹dzanymi przez FC, scertyfikowano wed³ug standardów UKWAS oko³o 
1,2 mln ha lasów.

Brytyjski standard leœnictwa jest wspierany przez ró¿ne instrumenty, do których zalicza
siê: programy dop³at dla leœnictwa, plany leœne, plany urz¹dzenia lasu, przepisy dotycz¹ce
pozwoleñ na wyr¹b oraz opracowania oceny wp³ywu œrodowiskowego na œrodowisko. Co
pewien czas wszystkie te dokumenty, ³¹cznie z brytyjskim standardem leœnictwa oraz bran-
¿owymi publikacjami, s¹ oceniane w œwietle nowych doœwiadczeñ, badañ i monitoringu.
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8. Dotacje

Dop³aty s¹ przeznaczone g³ównie na pokrycie kosztów zak³adania nowych upraw
(zwiêkszanie lesistoœci) i wdra¿ania zasad zrównowa¿onej gospodarki leœnej dla w³aœcicie-
li lasów niepañstwowych (non-FC). Przed decentralizacj¹ Komisji Leœnictwa udzielanie do-
p³at odbywa³o siê za pomoc¹ programu dop³at leœnych (Woodland Grant Scheme – WGS).
Od momentu jednak przekazania czêœci obowi¹zków i kompetencji poszczególnym regio-
nom, stworzono regionalne systemy dop³at, s³u¿¹ce realizacji najwa¿niejszych wytycznych
regionalnych strategii leœnych w Anglii, Szkocji i Walii. Uaktualniony system dla Szkocji
wszed³ w³aœnie w ¿ycie jako „Program dop³at dla szkockiego leœnictwa” (Scottish Forestry
Grants Scheme – SFGS). W 2005 r. zostan¹ wdro¿one nastêpne programy: w Anglii „Pro-
gram dop³at leœnych dla Anglii” (England Woodland Grant Scheme – EWGS) i w Walii „Lep-
sze lasy dla Walii” (Better Woodlands for Wales – BWW). 

Ubiegaj¹c siê o dop³aty, nale¿y przedstawiæ FC/NIFS piêcioletni plan prac dotycz¹cy
planowanych zalesieñ, odnowieñ lub urz¹dzania lasu. Akceptacja jest uzale¿niona od przy-
jêcia zasad dobrej praktyki leœnej (zrównowa¿onego leœnictwa), opisanych w publikowa-
nych poradnikach. Odnosz¹ siê one do aspektów gospodarki w takich obszarach, jak lasy
i woda, kszta³towanie krajobrazu, ochrona gleby oraz archeologia. Wdra¿anie zaakcepto-
wanych planów jest monitorowane i je¿eli zaistnieje znacz¹ce odstêpstwo od zasad dobrej
praktyki leœnej, wówczas taki plan mo¿e byæ zawieszony. W sytuacji niewykonania zadowa-
laj¹cej korekty, mo¿e byæ za¿¹dany zwrot wszystkich wyp³at dotacji (FC 2004a). Dodatko-
wo wymagana jest ocena wp³ywu na œrodowisko (Environmental Impact Assessment – EIA)
w wypadku, gdy propozycja dotycz¹ca nowego zalesienia, wylesienia, budowy drogi leœnej
lub lokalizacja miejsc wydobycia kruszywa mo¿e mieæ znaczny wp³yw na œrodowisko. Wów-
czas zg³oszenie musi zawieraæ tak¿e bilans œrodowiskowy (Environmental Statement). Go-
towe dokumenty nale¿y przed³o¿yæ zarówno w³adzom publicznym, jak i œrodowiskowym.
Wszystkie dokumenty wraz z komentarzem s¹ przed podjêciem koñcowej decyzji brane
pod uwagê przez FC/NIFS (FC 2004a). Narodowe rezerwaty przyrody (NNR) i miejsca
o szczególnym znaczeniu dla badañ naukowych (SSSIs) s¹ prawnie chronionymi terenami
leœnymi, dlatego nale¿y ustaliæ, w jakim stopniu realizacja proponowanych zalesieñ lub go-
spodarki leœnej mo¿e na nie wp³yn¹æ. 

Przeciêtnie 55 tys. ha terenów leœnych poza nadzorem Komisji Leœnictwa (non-FC)
otrzymuje obecnie w formie dop³at wsparcie z przeznaczeniem na nowe zalesienia lub go-
spodarkê w istniej¹cych drzewostanach. Do marca 2004 roku FC wyp³aci³a ponad 31 mln
funtów w ramach programów dop³at administracyjnych (FC 2004b).

9. Uzyskiwanie pozwoleñ (licencji) na wyr¹b drzew

Z pewnymi wyj¹tkami wyr¹b drzew w Wielkiej Brytanii bez wczeœniejszego pozwolenia
FC jest nielegalny. Zgodnie z polityk¹ FC i NIFS zrêby powinny byæ odnowione sztucznie lub
naturalnie, z wyj¹tkiem dozwolonych wyrêbów na realizacjê inwestycji proœrodowiskowych
lub planowy rozwój przestrzenny. Zgodnie z brytyjskim standardem leœnictwa, zachowuje
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siê pewn¹ elastycznoœæ w wypadku wdra¿ania strategicznych celów rz¹dowych, dotycz¹-
cych zrównowa¿onego u¿ytkowania przestrzennego ziemi.

W prywatnych lasach wyr¹b drzew jest dozwolony po uzyskaniu i op³aceniu pozwolenia
na wycinkê, zgodnego z d³ugoterminowym planem urz¹dzenia lasu. Komisja Leœnictwa za-
twierdza tak¿e plany pozyskania na swoim terenie poprzez akceptacjê planów urz¹dzenia
lasu, które s¹ dostarczane przez w³aœciwe agencje odpowiedzialne za gospodarkê na tere-
nach FC w Anglii, Szkocji i Walii.

Wycinka drzew w wypadku przyjêtego planu rozwoju lokalnego jest kontrolowana przez
lokaln¹ administracjê planistyczn¹ i nie wymaga zgody FC. Instytucje odpowiedzialne za
planowanie przestrzenne mog¹ tak¿e wydaæ decyzje zakazuj¹ce na sta³e wycinania drzew
lub lasów na danym terenie (TPOs). W Anglii i Walii Komisja Leœnictwa decyduje, czy i kie-
dy drzewa lub lasy objête decyzj¹ TPO mog¹ byæ wycinane. W Szkocji, stosownie do ró¿-
nic prawnych, w³aœciwe w³adze rozpatruj¹ proœby o wyciêcie drzew lub lasów bêd¹cych
w gestii TPOs (FC 2004a).

FC i NIFS zarz¹dzaj¹ wiêkszoœci¹ lasów w³asnoœci publicznej. Zasadniczo s¹ to m³ode
drzewostany iglaste, na ogó³ posadzone w ostatnim stuleciu na terenach o niskiej wartoœci
rolniczej, szczególnie na wy¿ynach. Niewielka czêœæ lasów jest w³asnoœci¹ lub pod nadzo-
rem innych organów pañstwowych, na przyk³ad Ministerstwa Obrony lub samorz¹dów lo-
kalnych (FC 2004a).

10. Formy stowarzyszeñ w³aœcicieli lasów prywatnych

Oko³o 2/3 ogólnych zasobów leœnych Wielkiej Brytanii jest w³asnoœci¹ prywatn¹. Jest to
w³asnoœæ osób fizycznych, s¹ to maj¹tki rodzinne albo organizacji charytatywnych lub przed-
siêbiorstw komercyjnych. Zasadniczo lasy bêd¹ce w³asnoœci¹ prywatn¹ lub maj¹tkiem ro-
dzinnym s¹ czêœci¹ zró¿nicowanych nieruchomoœci lub gospodarstw rolnych. W³aœcicielami
lasów jest równie¿ wiele tysiêcy w³aœcicieli ma³ych gospodarstw rolnych, wœród których znaj-
duje siê niewielka liczba w³asnoœci o powierzchni leœnej powy¿ej 1000 ha (FC 2004a). 

W Zjednoczonym Królestwie istnieje kilka organizacji, których celem jest promocja inte-
resów w³aœcicieli lasów. Godne wymienienia jest Stowarzyszenie Leœnictwa i Drzewnictwa
(Forestry and Timber Association, www.forestryandtimber.org) oraz Królewskie Towarzystwo
Leœne (Royal Forestry Society, www.rfs.org.uk). Organizacje te nie sk³adaj¹ siê wy³¹cznie
z w³aœcicieli lasów.

11. Edukacja leœna

Komitet „Acland” (Ministerstwo Odbudowy 1918) opracowa³ narodow¹ politykê leœn¹
i okreœli³ zakres obowi¹zków Komisji Leœnictwa (1919 r.). W 1920 r. komisarze leœnictwa
opracowali podstawy edukacji leœnej. Nawi¹zano stosunki z uniwersytetami i powo³ano leœ-
nictwo jako kierunek studiów (trzy uniwersytety, z ówczesnych piêciu, w dalszym ci¹gu ofe-
ruj¹ studia na kierunku leœnictwo). Otwarte równie¿ zosta³y szko³y œrednie kszta³c¹ce leœni-
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ków: dwie w Anglii oraz po jednej w Szkocji i Irlandii, których zadaniem by³o przygotowanie
ludzi do przeprowadzenia, zakreœlonych na wielk¹ skalê, zalesieñ. Wed³ug za³o¿eñ Komite-
tu „Acland”, zalesienia by³y wówczas konieczne do osi¹gniêcia strategicznego celu, którym
by³o zaopatrzenie kraju w drewno (FC 1994).

Po drugiej wojnie œwiatowej kierunki leœnictwa na uniwersytetach prze¿ywa³y oblê¿enie,
wywo³ane zainteresowaniem du¿ej liczby mê¿czyzn koñcz¹cych s³u¿bê wojskow¹. W 1948 r.
zauwa¿ono potrzebê otwarcia kolejnych trzech szkó³ kszta³c¹cych leœników (Forester Tra-
ining Schools). W 1946 r. opracowano program kszta³cenia robotników leœnych (Forest
Worker’s Training Scheme). Tendencja wzrostowa w liczbie osób kszta³c¹cych siê, zarówno
leœników, jak i robotników leœnych, utrzymywa³a siê dziêki programowi zwiêkszania lesisto-
œci w UK (FC 2004).

W 1965 roku komisarze leœnictwa wyrazili pogl¹d, ¿e ze wzglêdu na zmianê trendów
edukacyjnych i w interesie pañstwowego oraz prywatnego sektora leœnego kszta³cenie leœ-
ne powinno byæ przekazane pod nadzór pañstwowego systemu szkolnictwa. W 1969 r.
szko³y rolniczo-leœne (Cumberland and Westmorland College), w Newton Rigg w pó³nocnej
Anglii zosta³y wybrane i uznane za uprzywilejowane. Mia³y one nadal realizowaæ edukacjê
leœn¹, co spowodowa³o, ¿e w 1971 r. zamkniête zosta³y pozosta³e trzy szko³y kszta³cenia
leœnego (FC 1994).

Obecnie w Wielkiej Brytanii formalnie nie ma leœnego szkolnictwa œredniego. Edukacja
techniczna w zakresie leœnictwa jest realizowana w oko³o 30 szko³ach (college), natomiast
edukacja na poziomie uniwersyteckim odbywa siê w 10 oœrodkach, które oferuj¹ 36 kierun-
ków studiów bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zanych z leœnictwem (FC 2004c).

Nauczanie umiejêtnoœci techniczno-in¿ynierskich odbywa siê w szko³ach œrednich (col-
lege) lub dalej na studiach. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ dokszta³cania zawodowego w formie
wieczorowej, dziêki uczestnictwu w kursach i zajêciach teoretycznych w szko³ach (college)
lub specjalistycznych oœrodkach kszta³cenia. Naukê umo¿liwiaj¹ nowoczesne programy
kszta³cenia zawodowego, zachowuj¹ce w³aœciwe proporcje pomiêdzy praktyk¹ i teori¹.
W takim wypadku obowi¹zuje zasada jednostkowego podejœcia wobec ka¿dej zaintereso-
wanej osoby. Lantra (rada ds. umiejêtnoœci zawodowych z zakresu dziedzin zwi¹zanych ze
œrodowiskiem i u¿ytkowaniem ziemi) udziela wsparcia firmom leœnym, pokrywaj¹c koszty
kszta³cenia technicznego. Od pracowników i firm, które dzia³aj¹ w sektorze leœnym, wyma-
ga siê czêsto certyfikatu, niezale¿nych referencji oraz stosownego wykszta³cenia. Na przy-
k³ad w chwili podejmowania pracy lub podpisywania kontraktu wymaga siê od pilarzy œwia-
dectwa kompetencji Narodowej Rady Kontroli Umiejêtnoœci (National Proficiency Test
Council Certificate of Competence), a od operatorów maszyn leœnych œwiadectwa upraw-
nieñ (Forest Machine Operators Certification Scheme). S¹ to czêsto wymagania kontrakto-
we, bêd¹ce warunkiem przyjêcia do pracy lub otrzymania zlecenia w lasach publicznych
administrowanych przez FC. 

W Wielkiej Brytanii w ostatnich siedmiu latach zmniejszy³a siê liczba studentów studiu-
j¹cych leœnictwo na poziomie uniwersyteckim (studia magisterskie) – redukcja wynios³a
42%. Z 560 studentów studiów dziennych w 1996 r. ich liczba spad³a do 325 w 2003 r. 
(FC 2004c). 
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12. Badania w leœnictwie

Zajmuj¹ siê nimi uniwersytety oraz Agencja Badawcza Leœnictwa (Forest Research), która
jest jednym z organów administracji pañstwowej, bezpoœrednio podleg³ym Komisji Leœnictwa.

Liczba pracowników

Agencja Badawcza Leœnictwa zatrudnia blisko 300 osób (FR 2005). Pracownicy nauko-
wi stanowi¹ obecnie 35% zatrudnionych, leœnicy w wydzia³ach badawczych 5%, pracowni-
cy administracyjni i obs³ugi 26% oraz pracownicy terenowi, ³¹cznie z leœnikami 34%.

�ród³a finansowania badañ 

W latach 2003–2004 przychody Agencji Badawczej Leœnictwa wynios³y 12,8 mln funtów
(ich Ÿród³a ilustruje rys. 8).
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Rys. 8. Przychody uzyskane przez Agencjê Badawcz¹ Leœnictwa wed³ug Ÿród³a pochodzenia, w la-
tach 2003–2004 (FR 2005)

Kierunki badañ – obecnie i w przysz³oœci 

Jak ju¿ wspomniano, czêœæ kompetencji Komisji Leœnictwa zosta³a przekazana regionom
Anglii, Szkocji i Walii. Obecnie opracowywana jest nowa strategia badañ Komisji Leœnictwa
dla Wielkiej Brytanii (Forestry Commission Research Strategy for Great Britain), której zada-
niem jest okreœlenie potrzeb badawczych w dziedzinie leœnictwa. Pod uwagê brane s¹ pro-
blemy, które dotycz¹ wszystkich regionów, a tak¿e ca³ego obszaru kraju, z uwzglêdnieniem
zobowi¹zañ miêdzynarodowych. Nowa strategia bêdzie mia³a na celu ukierunkowanie prac
podejmowanych przez Agencjê Badawcz¹ Leœnictwa w nadchodz¹cych latach.



W strukturze Agencji Badawczej Leœnictwa powo³anych jest piêæ wydzia³ów utworzo-
nych zgodnie z dyscyplinami naukowymi oraz cztery zespo³y wsparcia techniczno-admini-
stracyjnego. Specyficzne jednak¿e obszary badañ realizowane s¹ przez agencjê poprzez
tzw. tematy, w celu skoncentrowania wysi³ków badawczych na najistotniejszych zagadnie-
niach oraz poprawie pracy i koordynacji pomiêdzy dyscyplinami naukowymi. Wyró¿nionych
zosta³o osiem ogólnych tematów badawczych:
q Szacowanie zasobów leœnych – ustalenie potencjalnych brytyjskich zasobów leœnych

przez pomiary drzew i drzewostanów, wykorzystanie metod modelowych, danych tele-
detekcyjnych oraz metod oceny jakoœci drewna.

q Rekultywacja terenu i utrzymanie zieleni miejskiej – zalesianie terenów ska¿onych i po-
przemys³owych (tereny nieczynnych fabryk, kopalñ), opracowanie metod oceny po-
wierzchni korzystnych do zak³adania stabilnych i wielofunkcyjnych terenów zielonych
w miastach oraz na ich obrze¿ach.

q Ludzie, drzewa i lasy – doskonalenie w spo³eczeñstwie wiedzy o korzyœciach p³yn¹cych
z lasu i drzew, kszta³towanie opinii publicznej o znaczeniu trwa³ej i zrównowa¿onej go-
spodarki leœnej dla spo³eczeñstwa, a tak¿e usprawnianie narzêdzi do oceny takiej gos-
podarki. 

q Ochrona drzew i lasów – zapobieganie szkodom lasów i ich kontrola, rozwi¹zywanie
problemu chorób i szkodników egzotycznych, ograniczanie u¿ywania chemicznych
œrodków ochrony roœlin – poszukiwanie alternatywy, badania nad rozwojem i modelowa-
niem populacji organizmów szkodliwych.

q Trwa³a i zrównowa¿ona gospodarka leœna – doskonalenie metod hodowli oraz urz¹dza-
nia lasu zgodnie z zasadami trwa³ej i zrównowa¿onej gospodarki, analizowanie mo¿li-
woœci odnawiania lasów na dawnych gruntach leœnych, wp³ywu lasu na produkcjê roln¹
oraz okreœlenie celów, dla których istotne s¹ korzyœci dostarczane przez lasy.

q Poprawa genetyczna drzew i lasów – poszukiwanie lepszych genetycznie ras i odmian
drzew, zwiêkszenie jakoœci surowca drzewnego przez selekcjê klonów niektórych gatun-
ków drzew, badanie populacji rodzimych za pomoc¹ metod genetycznych z wykorzysta-
niem wskaŸnika DNA oraz upowszechnianie zastosowania biotechnologii do poprawy
wartoœci i jakoœci drzew.

q Ró¿norodnoœæ biologiczna lasu – zachowanie wszystkich ekosystemów leœnych, okreœ-
lenie najwartoœciowszych krajowych siedlisk i gatunków drzew, waloryzacja ekosyste-
mów leœnych dla szeroko rozumianego krajobrazu.

q Lasy i œrodowisko – wyjaœnianie wp³ywu œrodowiska na drzewa i lasy oraz badanie wp³y-
wu na nie zmian klimatu, a tak¿e pogodzenie leœnictwa z planowaniem przestrzennym
i gospodark¹ przestrzenn¹.

Agencja Badawcza Leœnictwa okreœli³a trzy krytyczne obszary badañ oraz uzna³a je za
istotne kierunki strategicznego rozwoju instytucji w przysz³oœci: 
q Badania innowacyjne – jako przyk³ad mo¿na wymieniæ produkcjê paliw z biomasy i kon-

strukcjê ogniw wodorowych, wykorzystanie wêgla drzewnego do rewitalizacji terenów
zanieczyszczonych, badania nad rol¹ lasów w leczeniu chorób uk³adu kr¹¿enia.

q Narzêdzia zintegrowane, s³u¿¹ce do zagospodarowania ziemi – tworzenie centralnej ba-
zy danych o terenach rekultywowanych, rozwój biologicznego i œrodowiskowego narzê-
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dzia oceny ekologicznej krajobrazu (Biological and Environmental Evaluation Tool for
Landscape Ecology – BEETLE), wypracowanie definicji i standardów pomiaru trwa³ego
i zrównowa¿onego rozwoju.

q Wiêcej prognozowania, mniej walki z po¿arami – dzia³ania przeciw wczeœniej wykrytym
i zdiagnozowanym chorobom, wykorzystanie zdolnoœci tworzenia modeli opracowanych
przez agencjê, doskonalenie zdolnoœci organizacyjnych w „obserwacji horyzontu”.

Podziêkowanie od autora artyku³u
Dziêkujê wszystkim osobom, które uczestniczy³y w zbieraniu potrzebnych informacji do

opracowania ca³oœci materia³u. Szczególne wyrazy wdziêcznoœci za pomoc kierujê do kilku
osób. S¹ to: Robert Selmes i Richard Howe (Forestry Commission Corporate and Forestry
Support), Simon Gillam i Harvey Snowling (Forestry Commission Economics and Statistics)
oraz Robert Matthews, Alison Melvin i Jenny Claridge (Forest Research). 

�ród³a: 
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Agencja Badawcza Leœnictwa – Forest Research: www.forestresearch.gov.uk.
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FAO (2003). State of World Forests 2003. Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
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T³um. Waldemar Wojtaszek
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1. Charakterystyka lasów

W³ochy, z „krêgos³upem” z gór, s¹ po³o¿one na d³ugim cyplu rozci¹gaj¹cym siê od Alp
do œrodkowej czêœci Morza Œródziemnego. Z powodu tego pó³nocno-po³udniowego wyd³u-
¿enia i du¿ego zró¿nicowania wysokoœci, typy lasów, jak zreszt¹ ca³¹ florê i faunê, cechuje
du¿a ró¿norodnoœæ. Las i inne tereny zadrzewione zajmuj¹ mniej ni¿ 2/5 powierzchni kraju.
Po³owa to lasy pienne, a reszta – odroœlowe. 

G³ówna czêœæ obszarów leœnych jest po³o¿ona w górach i na terenach górzystych (oko-
³o 60% w górach, 35% na wzgórzach i tylko 5% na równinach). Dlatego w³aœnie ochrona gle-
by i wód na tych terenach jest g³ównym celem gospodarki leœnej. Na 92,4% powierzchni la-
sów obowi¹zuj¹ œcis³e regulacje (tylko ciêcia selekcyjne i system hodowlany bazuj¹cy na
naturalnym odnowieniu, zakaz ciêæ zupe³nych w lasach piennych, ograniczenia w budowa-
niu dróg leœnych) – tab. 1.

Najwa¿niejszym Ÿród³em danych o lasach jest Narodowa Inwentaryzacja Lasów (NFI)
z lat 1985–1986. Druga NFI wykonywana jest przez krajow¹ s³u¿bê leœn¹. Jej celem jest ze-
branie nowych informacji, zw³aszcza dotycz¹cych roli lasów w wi¹zaniu wêgla (CO2) z at-
mosfery. Pierwsz¹ fazê inwentaryzacji ju¿ zakoñczono. 

Narodowa Inwentaryzacja Lasów zaadaptowa³a szeroko pojêt¹ definicjê obszarów leœ-
nych, do których do³¹czono tereny poroœniête zaroœlami i pojedynczymi drzewami. Zgodnie
z t¹ inwentaryzacj¹, lasy we W³oszech pokrywaj¹ wiêcej ni¿ 8 675 100 ha, czyli 29% ca³ko-
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witej powierzchni kraju. Lasy pienne zajmuj¹ 25% powierzchni, a odroœlowe ponad 42%. Po-
zosta³e 33% to zarówno „specjalne lasy produkcyjne” (plantacje produkuj¹ce drewno, leœne
produkty niedrzewne: korek, kasztany itp.), jak i „pozosta³e lasy”, takie jak zaroœla, makia,
lasy na pod³o¿u kamienistym lub w strefie nadbrze¿nej, które z regu³y nie s¹ zagospodaro-
wane (tab. 2).

Wiêkszoœæ obecnych gatunków drzew leœnych we W³oszech to gatunki rodzime; kilka
natomiast gatunków egzotycznych jest ogólnie u¿ywanych w lasach przemys³owych. W la-
sach piennych gatunki iglaste dominuj¹ zarówno pod wzglêdem zajmowanej powierzchni
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Kategoria
Powierzchnia Typ Powierzchnia

(ha) % (ha) %

Las pienny 2 178 900 25,1

Jednowiekowe 1 176 300 54,0

Ró¿nowiekowe 554 500 25,4

O zró¿nicowanej strukturze 377 100 17,3

W przebudowie 71 100 3,3

Las odroœlowy oraz las po³¹czony 3 673 800 42,3
Odroœlowy 2 751 300 74,9

Las po³¹czony 922 500 25,1

Lasy produkcji specjalnej 288 900 3,3
Drewno 134 100 46,4

Produkty niedrzewne 154 800 53,6

Pozosta³e lasy 2 160 900 24,9

O pod³o¿u kamienistym 575 100 26,6

Strefy nadbrze¿nej 110 700 5,1

Zaroœla 1 475 100 68,3

Niezadrzewione tereny œródleœne 372 600 4,4

Razem 8 675 100 100,0

Tabela 1. Obszar lasów wed³ug stref 

Obszar lasów
Góry Wzgórza Równiny Razem

59,84% % 35,19% % 4,97% % 100,00% %

Lasy iglaste 1 171 277 28,88 217 662 9,13 50 811 15,10 1 439 750 21,25

Lasy liœciaste 674 721 16,64 353 614 14,83 129 570 38,51 1 157 905 17,09

Lasy mieszane 220 893 5,45 114 819 4,81 15 328 4,56 351 040 5,18

Lasy odroœlowe 1 585 352 39,10 1 154 624 48,41 81 147 24,12 2 821 123 41,63

Lasy po³¹czone 386 188 9,52 361 653 15,16 32 900 9,78 780 741 11,52

Makia* 16 563 0,41 182 543 7,65 26 704 7,94 225 810 3,33

Razem 4 054 994 100,00 2 384 915 100,00 336 460 100,00 6 776 369 100,00

* W zachodniej czêœci obszaru œródziemnomorskiego wiecznie zielone zaroœla (kar³owate drzewa, krzewy) – zbiorowisko wtórne,
powsta³e na skutek wypasania, po wyciêciu lasów (red.).
�ród³o: ISTAT 1995 – Statystyki leœne.

Tabela 2. Kategorie terenów leœnych i ich rozmiar

�ród³o: ISAFA 1985.



(56,3%), jak i mi¹¿szoœci drewna (63,1%). Najwa¿niejszym gatunkiem jest œwierk pospolity
(Picea abies Karst). Powszechne s¹ tak¿e sosny (Pinus sylvestris L., Pinus nigra Arnold, P. la-
ricio Poiret) i modrzew europejski (Larix decidua Mill.). Wiêkszoœæ lasów iglastych zlokalizo-
wana jest w Alpach (lasy œwierkowe, jod³owe oraz modrzewiowe górskie i regla górnego).
Niektóre takie drzewostany znajduj¹ siê w po³udniowych Apeninach (Pinus laricio Poiret).
Gatunki liœciaste (zarówno w lasach piennych, jak i odroœlowych) stanowi¹ 2/3 ca³kowitej
zasobnoœci lasów. G³ównymi gatunkami s¹: buk (Fagus sylvatica L.), dêby zrzucaj¹ce liœcie
i wiecznie zielone (zw³aszcza Quercus cerris L.), topole oraz kasztan jadalny.

W ostatnich 130 latach powierzchnia lasów w³oskich zwiêkszy³a siê od 5 300 000 ha
w 1870 r. do 6 860 000 ha w 2000 r. Po sta³ym spadku powierzchni lasów od koñca pierw-
szej wojny œwiatowej (1919), obszar lasów stale siê zwiêksza³ a¿ do 1945 r. Po pewnym za-
stoju, od lat 50. ubieg³ego wieku znowu zacz¹³ siê powiêkszaæ, g³ównie dziêki naturalnemu
zalesianiu siê opuszczonych terenów rolniczych. Ostatnie oszacowanie EUROSTAT-u
z 1998 r., bazuj¹ce na wspólnej miêdzynarodowej definicji lasu (minimalne pokrycie 10%
i minimalna powierzchnia 0,5 ha), okreœla dla W³och powierzchniê lasu na 9 857 000 ha,
z czego 6 860 000 ha stanowi¹ lasy pienne, lasy odroœlowe, po³¹czone i zaroœla oraz ma-
kia, a pozosta³a czêœæ to ma³e powierzchnie leœne – lasy nadbrze¿ne i kamieniste lub we-
getacja zaroœlowa (Ÿród³o: Biuro Statystyczne Krajowej S³u¿by Leœnej).

Drewno pozyskuje siê na 3/5 powierzchni lasów, na pozosta³ym zaœ obszarze tego po-
niechano ze wzglêdów ochronnych lub ekonomicznych. W rzeczywistoœci znaczna czêœæ
lasów ma charakter pó³naturalny, z wy³¹czeniem terenów plantacji z gatunkami introduko-
wanymi, takimi jak niektóre gatunki topól, daglezja, sosna kalifornijska i eukaliptus. Po-
wierzchnia lasów i innych terenów zadrzewionych, nienaruszonych przez cz³owieka, jest
ma³a.

Ochrona gleby oraz wody jest g³ównym celem i decyduje o ograniczeniach gospodarki
leœnej. Zabiegi gospodarcze w leœnictwie s¹ ostro¿nie kontrolowane oraz ograniczane re-
gu³ami zrównowa¿onej gospodarki leœnej. Ciêcia zupe³ne s¹ w lasach piennych zabronio-
ne, preferuje siê natomiast ciêcia przerêbowe i ró¿ne formy ciêæ czêœciowych, sprzyjaj¹ce
naturalnemu odnowieniu drzewostanów. Tego rodzaju zabiegi zadecydowa³y o zamianie
drzewostanów jednowiekowych (powsta³ych z ciêæ zupe³nych lub zalesieñ) w ró¿nowieko-
we lub o zró¿nicowanej strukturze. Drzewostany odroœlowe s¹ szeroko rozpowszechnione,
zw³aszcza na gruntach prywatnych. Najczêœciej stosowany jest tam system ciêæ zupe³nych
z pozostawieniem czêœci drzewostanu piennego w celu wyprodukowania nasion i regene-
racji odroœli. Ciêcia przerêbowe s¹ stosowane w wielu bukowych drzewostanach odroœlo-
wych, zw³aszcza w lasach w³asnoœci publicznej (w³asnoœæ gmin w terenach górskich). Las
po³¹czony (las odroœlowy z piennym) jest systemem stosowanym na obszarach W³och cen-
tralnych w drzewostanach dêbowych jedno- i wielogatunkowych. Coraz wiêcej drzewosta-
nów odroœlowych, zw³aszcza w³asnoœci publicznej, jest przebudowywanych, czego final-
nym efektem s¹ lasy pienne.

Kolejnym wa¿nym celem leœnictwa w³oskiego jest wspieranie przyrodniczej ró¿norod-
noœci, dlatego promowane s¹ drzewostany mieszane, a obecnie bardzo preferuje siê od-
nowienia naturalne gatunków liœciastych w plantacjach iglastych. 
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2. Ca³kowita mi¹¿szoœæ oraz przyrost bie¿¹cy mi¹¿szoœci
drzewostanów

Mi¹¿szoœæ drzewostanów piennych wynosi oko³o 405 mln m3 (czyli oko³o 211 m3/ha),
z ca³kowitym przyrostem rocznym 15 127 900 m3 (œrednio 7,9 m3/ha/rok). Bior¹c pod uwa-
gê drzewa o pierœnicy >17,5 cm, ca³kowity zapas na pniu wynosi do 341 mln m3, a przy-
rost bie¿¹cy roczny 5,1 m3. Wœród gatunków rodzimych najwiêkszy przeciêtny przyrost ma-
j¹ œwierk i buk (odpowiednio 9,4 i 8,5 m3/ha/rok). Obecnie pozyskanie w lasach piennych
rzadko przekracza 50% rocznego przyrostu; przeciêtnie wynosi 35% przyrostu bie¿¹cego.
Przeciêtne roczne pozyskanie jest jedyn¹ informacj¹ dostêpn¹ w oficjalnych statystykach
i waha siê w granicach miêdzy 9 i 7 mln m3, ale wielu autorów podkreœla, ¿e dane prezen-
towane w oficjalnych statystykach mog¹ zawieraæ tylko po³owê rzeczywistego pozyskania.

3. Gospodarka drzewna 

W³ochy s¹ g³ównym konsumentem i przetwórc¹ produktów leœnych w Europie. Udzia³
tego kraju w europejskiej produkcji papieru i paneli wynosi prawie 10%. Przemys³ papierni-
czy bazuje g³ównie na celulozie importowanej, jednak¿e W³ochy s¹ najwiêkszym w Europie
producentem i konsumentem celulozy niedrzewnej. S¹ tak¿e g³ównym importerem tarcicy.
Du¿y i dynamiczny przemys³ meblowy eksportuje po³owê swojej produkcji i jest najwiêk-
szym konsumentem paneli oraz drewna tartacznego. Zu¿ycie produktów leœnych na jedne-
go mieszkañca jest na poziomie europejskim.

Ogromna wiêkszoœæ dzia³alnoœci przemys³owej opiera siê na imporcie produktów nie-
przetworzonych lub pó³produktów, podczas gdy krajowa produkcja drewna jest w stanie
pokryæ potrzeby tylko ma³ej czêœci rynku (k³ody topolowe u¿ywane do produkcji sklejki i ce-
lulozy mechanicznej, drewno iglaste wykorzystywane w budownictwie na niektórych tere-
nach górskich itp.).

Na rys. 1 przedstawiono dane dotycz¹ce produkcji, eksportu, importu i konsumpcji pó³-
produktów. Warto zauwa¿yæ, ¿e W³ochy s¹ du¿ym importerem pó³produktów, bêd¹c zara-
zem czo³owym eksporterem niektórych produktów koñcowych, np. mebli, framug okien-
nych, a tak¿e papieru specjalnego u¿ytku. Do 2002 r. W³ochy by³y najwiêkszym œwiatowym
eksporterem mebli, a obecnie zajmuj¹ drugie miejsce po Chinach. W przysz³oœci proces
przenoszenia zak³adów przemys³u drzewnego najprawdopodobniej doprowadzi do zredu-
kowania popytu wewnêtrznego (albo stabilizacji importu) na pó³produkty.

Pomimo du¿ej powierzchni zalesionej, wewnêtrzna poda¿ drewna jest ograniczona i nie-
równomierna w ca³ym kraju. Wed³ug ISTAT, mi¹¿szoœæ drewna pozyskanego w roku 2002
wynosi³a 9 242 130 m3, z czego 59% to drewno opa³owe, a 41% okr¹g³e przemys³owe, któ-
re g³ównie (w 70%) reprezentowane jest przez gatunki liœciaste (45% pochodzi z plantacji
topolowych), wykorzystywane jako drewno tartaczne (53%) do produkcji paneli i celulozy
(20%), ko³ków rolniczych (13%) i innych pó³produktów (14%). Du¿a masa drewna przemy-
s³owego okr¹g³ego, otrzymanego z plantacji topolowych, wskazuje na ma³y stopieñ wyko-
rzystania lasów naturalnych. Wynika to z ró¿nych przyczyn, g³ównie jednak z tego, ¿e wiêk-
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szoœæ lasów we W³oszech roœnie na terenach górskich, gdzie s¹ du¿e koszty pozyskania,
a gospodarka leœna musi przestrzegaæ rygorystycznej polityki dotycz¹cej ochrony gleb
i wody. Wszystko to powoduje niekonkurencyjnoœæ drewna krajowego w porównaniu z im-
portowanym.

We W³oszech, na podstawie ostatnich doniesieñ (nie istniej¹ ¿adne oficjalne statystyki
w tej kwestii), jest 8000–9000 przedsiêbiorstw leœnych, które zatrudniaj¹ oko³o 24 000–
–28 000 pracowników (sta³ych i sezonowych).

Gospodarcza rola sektora leœnego we W³oszech jest ma³a. Na podstawie w³oskiego
systemu ksiêgowania, produkt krajowy brutto z dzia³alnoœci w lasach (produkty leœne
drzewne i niedrzewne) stanowi tylko 1,2% PKB sektora g³ównego (œrednia z ostatnich 20 lat)
i 0,05% ca³kowitego PKB. Natomiast PKB sektora przerobu drewna to oko³o 6% narodowe-
go PKB.

Na terenach wiejskich produkcja drewna opa³owego jest istotn¹ podstaw¹ gospodarki.
W³oski przemys³ drzewny opiera siê na starej tradycji rzemieœlniczej obróbki drewna.

Wiêkszoœæ zak³adów dzia³aj¹cych w tym sektorze ma wiêcej ni¿ 100 lat doœwiadczenia.
Znaczna ich czêœæ to ci¹gle firmy rzemieœlnicze, podczas gdy tylko kilka osi¹gnê³o w ostat-
niej dekadzie status przemys³u drzewnego. W tab. 3 zamieszczono podstawowe dane
o w³oskim sektorze drzewnym.

Sektor przemys³u drzewnego sk³ada siê z 87 900 firm, zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿
413 000 pracowników. Jest istotnym sk³adnikiem gospodarki w³oskiej. Ze swoim silnym
wk³adem w krajowym PKB (przeciêtnie 5–6%) jest, wraz z mod¹, jednym z wa¿niejszych
sektorów „made in Italy” na œwiecie. Niestety, import surowca drzewnego przekracza 60%
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Rys. 1. Import, eksport, produkcja i konsumpcja produktów drzewnych we W³oszech (Ÿród³o: Komi-
tet Drzewny FAO-ECE)



ca³kowitego zu¿ycia drewna. Ponad 50% krajowej produkcji drewna to opa³. Firmy drzewne
(przemys³owe i rzemieœlnicze) s¹ rozmieszczone na terenie ca³ych W³och. Przerób drewna
opiera siê na ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach w okrêgach przemys³owych z wysokim
poziomem specjalizacji oraz integracji przemys³u: Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino), Lombardia (Brianza), Toscana, Marche e la Puglia. Obszary te generuj¹ 60% w³o-
skiego eksportu.

4. Funkcje lasów

Ochrona gleby i wody jest najwa¿niejszym celem w³oskiej gospodarki leœnej. W ostat-
nich dziesiêcioleciach wzros³o równie¿ spo³eczne zapotrzebowanie na rekreacyjne i ekolo-
giczne funkcje lasu. Na podstawie wyników Krajowej Inwentaryzacji Lasów okreœlono udzia³
lasów o dominuj¹cych funkcjach (tab. 4).

Na obszarze W³och wystêpuj¹ 3 regiony biogeograficzne, rozpoznawane przez dyrekty-
wê siedliskow¹ Unii Europejskiej, z du¿¹ ró¿norodnoœci¹ typów wegetacji (150). 
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Wartoœæ produkcji w milionach euro 38 100

Eksport w milionach euro 12 578

Import w milionach euro 5 463

Bilans w milionach euro 7 115

Zatrudnienie liczba osób 423 782

Zatrudnienie w firmach z wiêcej ni¿ 20 pracownikami liczba osób 128 278

Firmy liczba osób 87 900

Firmy z wiêcej ni¿ 20 pracownikami liczba osób 2 865

Tabela 3. W³oski sektor przemys³u leœno-drzewnego

�ród³o: Federlegno-Arredo 2003.

Tabela 4. Udzia³ powierzchni lasów o dominacji okreœlonych funkcji

Kategoria
Przewa¿aj¹ca funkcja (%)

produkcyjna ochronna ekologiczna rekreacyjna

Lasy pienne 72,7 18,6 8,5 0,3

Lasy odroœlowe 82,2 14,3 3,5 0,1

Plantacje 100,0 0,0 0,0 0,0

Pozosta³e lasy 4,8 89,3 5,7 0,2

�ród³o: ISAFA 1985. 



5. Struktura w³asnoœci, dostêpnoœæ lasów 
dla spo³eczeñstwa

Lasy we W³oszech w 60% stanowi¹ w³asnoœæ prywatn¹ oraz w 40% publiczn¹. Do lokal-
nych spo³ecznoœci nale¿y najwiêksza czêœæ (68%) lasów publicznych. Œrednia wielkoœæ pry-
watnej w³asnoœci leœnej wynosi 7,51 ha (G³ówny Rolniczy Spis Ludnoœci 2000 r.). Tereny leœ-
ne bêd¹ce w³asnoœci¹ prywatn¹ s¹ zazwyczaj bardzo rozdrobnione i rzadko maj¹ sporz¹-
dzony plan urz¹dzenia lasu. Jest to g³ówna przeszkoda w prawid³owym gospodarowaniu
zasobami leœnymi. Powierzchniê lasów ró¿nej w³asnoœci w kategoriach zagospodarowania
przedstawiono w tab. 5.
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Tabela 5. Udzia³ lasów ró¿nej w³asnoœci w kategoriach zagospodarowania (1000 ha)

Rodzaj lasu Pañstwowe i regionalne Gminne Inne publiczne Prywatne Razem

Las pienny, w tym: 198 1 019 193 1 379 2 789

– iglasty 111 636 103 588 1 438

– liœciasty 87 383 90 791 1 351

– w tym topola 4 4 5 105 118

Las odroœlowy 148 600 167 1 932 2 847

Las po³¹czony 30 157 32 548 767

£¹cznie 376 1 776 492 3 859 8 403

W zestawieniu poni¿ej zamieszczono aktualne dane o strukturze w³asnoœciowej lasów
(odnosz¹ siê one do obszarów aktywnie zagospodarowanych, a nie do wszystkich obsza-
rów leœnych we W³oszech).

Dane o w³oskich przedsiêbiorstwach1 leœnych (Rolniczy Spis Ludnoœci 2000 r.):
q Liczba przedsiêbiorstw z lasami pó³naturalnymi – 605 222
q Liczba przedsiêbiorstw z plantacjami – 54 672
q Razem – 659 894 przedsiêbiorstw z terenami leœnymi (25,4% ca³kowitej liczby przedsiê-

biorstw we W³oszech – 2 593 090)
q Lasy pó³naturalne z aktywn¹ upraw¹ – 4 548 158 ha
q Plantacje z aktywn¹ upraw¹ – 162 652 ha
q Powierzchnia lasu razem – 4 710 810 ha
q Liczba przedsiêbiorstw z powierzchni¹ lasu >100 ha (lasy pó³naturalne) – 6648
q Liczba przedsiêbiorstw z plantacjami >100 ha – 1103
q Ca³kowita liczba przedsiêbiorstw leœnych z powierzchni¹ >100 ha – 7751 

1 W pojêciu przedsiêbiorstwa mieszcz¹ siê równie¿ gospodarstwa rolne z lasami bez wzglêdu na ich
wielkoœæ (red.).



Tak jak w innych krajach œródziemnomorskich, tak i we W³oszech rola spo³eczna i go-
spodarcza niedrzewnych produktów leœnych (NWFP) jest tradycyjnie bardzo wa¿na dla lo-
kalnych spo³ecznoœci (tab. 6). Zapotrzebowanie rynku na kasztany, orzechy laskowe, grzy-
by, m.in. trufle i jagody jest tak du¿e, ¿e prawie we wszystkich regionalnych administracjach
wprowadzono regulacje praw w³asnoœci w celu kontrolowania zbioru NWFP. Te produkty nie
s¹ ju¿ ogólnie dostêpnymi dobrami publicznymi, ale towarem, który stanowi znacz¹ce Ÿró-
d³o dochodu w³aœcicieli lasów i ich stowarzyszeñ (Colpi et al. 1999). Z uwagi na zbyt du¿¹
presjê spo³eczn¹ ustanowiono, na przyk³ad, oryginalne prawo dotycz¹ce zbioru grzybów
w lasach.

Zbiór produktów naturalnych jest ogólnie zabroniony w prywatnych ogrodach, lasach
w pobli¿u domów lub wtedy, gdy uprawa jest profesjonalna i licencjonowana (np. trufle). Za-
zwyczaj ograniczenia nie odnosz¹ siê do w³aœcicieli lasów – mog¹ oni zbieraæ dowoln¹ ich
iloœæ bez zgody lub ze zgod¹ woln¹ od op³at (Mantau et al. 2001, p. 452–455).

Produkcja najwa¿niejszych niedrzewnych produktów leœnych w 2000 r. obejmowa³a
kasztany – 63,2 tys. ton oraz korek – 14,5 tys. ton (ISTAT 2003).

W ostatniej nowelizacji w³oskiej konstytucji w³adze pañstwowe przenios³y wszystkie
kompetencje w zakresie leœnictwa i ³owiectwa do regionów (w³oska konstytucja, art. 117).
Pañstwo okreœla ogólne ramy planowania w leœnictwie. Sprzedaje równie¿ licencje na polo-
wania, ale regulacja i kontrola le¿¹ w kompetencji regionów lub prowincji. Myœliwi maj¹ wol-
ny dostêp do lasów prywatnych, jeœli nie s¹ one zamkniête do innych celów. Narodowe Pra-
wo (Legge Nazionale) 157/92 daje mo¿liwoœæ sprzeda¿y praw ³owieckich specjalnym
przedsiêbiorstwom myœliwskim (Aziende Faunistico-Venatorie). Liczba myœliwych ci¹gle
spada, z 1,5 mln w 1996 r. do 821 000 w 1999 r., podczas gdy liczba przedsiêbiorstw my-
œliwskich wzrasta (ISTAT 2003).

Œrednio W³osi z powodów turystycznych i rekreacyjnych spêdzaj¹ w lesie 3 godz.
i 45 min, odwiedzaj¹c las 4 razy w roku. Liczba zwiedzaj¹cych lasy zmniejsza siê z pó³no-
cy na po³udnie W³och. Ludzie z zagranicy to 2% wizytuj¹cych w³oskie lasy. Jako lasy z prze-
wa¿aj¹cymi funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi zakwalifikowano 17 100 ha (0,2% ca³kowi-
tej powierzchni lasu). Wed³ug NFI, 2% powierzchni lasu przeznaczono na produkcjê NWFP. 
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Tabela 6. Produkcja najwa¿niejszych niedrzewnych produktów leœnych w 2000 r.

Kasztany tys. ton 63,2

Korek tys. ton 14,5

Orzechy laskowe tys. ton 14,2

Nasiona pinii tys. ton 3,3

¯o³êdzie tys. ton 2,7

Poziomki tony 212,4

Jagoda czernica tony 125,8

Trufle tony 97,9

�ród³o: ISTAT 2003.



6. Prawo leœne i najwa¿niejsze jego rozwi¹zania, 
pomoc pañstwa dla leœnictwa

W 60 lat po zjednoczeniu W³och (1861 r.) rz¹d centralny by³ wreszcie w stanie opraco-
waæ politykê leœn¹ i opublikowaæ wa¿ne prawa, które obowi¹zuj¹ do dziœ (Colpi et al. 1999).
Najwa¿niejsze jest prawo pañstwowe (z 1923 r.), ale obecnie lasy s¹ zarz¹dzane zgodnie
z regulacjami regionalnymi, ustalonymi jednak zgodnie z ramami krajowymi.

Podstawowe znaczenie maj¹ postanowienia przyjête na poziomie krajowym w latach
2000–2002, które mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:
q Ustawa nr 57 z 5 marca 2001 r. jest ogólnym prawem, zawieraj¹cym postanowienia do-

tycz¹ce polepszenia niektórych warunków gospodarki rynkowej, wspieraj¹ce zrówno-
wa¿ony rozwój sektora leœnego zgodnie z kryteriami i zasadami ustanowionymi przez
Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) oraz sprzyjaj¹ce utworze-
niu nowych miejsc pracy (zw³aszcza dla m³odych ludzi), zwalczaniu szkód powodowa-
nych przez po¿ary lasów i realizowaniu programów proekologicznych.

q Ustawa nr 227 z 18 maja 2001 r. wprowadza nowe prawo leœne, zastêpuj¹ce stare
z 1923 r., okreœlaj¹ce ogólne ramy dzia³alnoœci leœnictwa (g³ównie na poziomie lokal-
nym) w regionach, podaje definicjê lasów i promuje dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z leœnictwem,
badaniami leœnymi i informacj¹. Ustawa przewiduje powo³anie w Krajowej Radzie Go-
spodarki i Pracy (CNEL) Krajowego Obserwatorium Marketingu Leœnych Produktów
i Us³ug, którego zadaniem jest wspieranie takiej dzia³alnoœci zgodnie z zasadami zrów-
nowa¿onej gospodarki leœnej (SFM).

q Dekret nr 124 z 19 kwietnia 2002 r. Ministerstwa Gospodarki i Finansów zapewnia m.in.
w³aœcicielom lasów mo¿liwoœæ odpisu od podatku znacznej czêœci wydatków na popra-
wê gospodarki i ochronê lasów. Ma to sprzyjaæ zagospodarowaniu obszarów leœnych,
zw³aszcza tam, gdzie wystêpuje du¿e ryzyko po¿arów lasu.

q Ustawa nr 120 z 1 czerwca 2002 r. zawiera ratyfikacjê Protoko³u z Kioto, zaprojektowa-
n¹ zgodnie z UNFCCC i odnosz¹c¹ siê do wi¹zania CO2 z atmosfery. 
W³oski Narodowy Program Leœny (NFP) przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa

i Leœnictwa rozpocz¹³ siê w 1987 r., a wygas³ w roku 1997. Jednak¿e jego wytyczne s¹ ci¹-
gle aktualne i realizowane zgodnie z miêdzynarodowymi zaleceniami. Pomimo braku nowe-
go NFP, ogólne ramy dzia³añ w rolnictwie i leœnictwie w latach 2001–2003 s¹ zawarte w pla-
nie opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Leœnej. W dokumencie tym zale-
cono œcis³¹ integracjê rolnictwa z leœnictwem, podkreœlono znaczenie zrównowa¿onej go-
spodarki leœnej zgodnej z potrzeb¹ ochrony zasobów naturalnych i zapewniaj¹cej wielo-
stronne funkcje lasów.

Od stycznia 2000 r. rolê NFP praktycznie spe³nia³y Regionalne Programy Rozwoju Tere-
nów Wiejskich (PSR), opracowane i wdro¿one zgodnie z zasadami UE w 19 regionach
i 2 autonomicznych prowincjach. Programy te od 2000 r. do 2006 r. s¹ ramami wszystkich
dzia³añ zwi¹zanych z rolnictwem i leœnictwem na poziomie lokalnym.

Du¿e znaczenie dla zrównowa¿onej gospodarki leœnej ma certyfikacja lasu. Mimo bar-
dzo ma³ego pozyskania drewna, W³ochy nale¿¹ do czo³ówki œwiatowej w zakresie jego
przerobu i produkcji mebli, co powoduje wzrost znaczenia certyfikacji lasów. W³oskie stan-
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dardy FSC zosta³y zaadaptowane w 2001 r. Oko³o 22 000 ha plantacji i lasów pó³natural-
nych jest obecnie certyfikowanych zgodnie z programem europejskim. System FSC nie jest
korzystny dla lasów w³oskich ze wzglêdu na du¿e rozdrobnienie powierzchni i w³asnoœci leœ-
nej. Jednak¿e organizowane s¹ szkolenia w zakresie certyfikacji lasów i systemów produk-
cji. Znacz¹ca liczba firm przerobu drewna uzyska³a ju¿ certyfikacje „chain-of-custody”.

W 2001 r. W³ochy przyjê³y krajowy system certyfikacji lasów do Paneuropejskiej Certyfi-
kacji Lasów (PEFC), który obecnie poddano procedurze zatwierdzenia.

7. Formy gospodarstw leœnych i lasy publiczne

Wed³ug ogólnego spisu ludnoœci wiejskiej (ISTAT 2000) we W³oszech istnieje ponad 605 tys.
farm rolniczych, w sk³ad których wchodz¹ te¿ lasy o przeciêtnej powierzchni 7,51 ha. W wiêk-
szoœci s¹ to farmy zaliczane do najni¿szej klasy przeciêtnej powierzchni (<5 ha, tab. 7).
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Rozmiar 
(ha)

Powierzchnia 
lasów ogó³em (ha)

Liczba 
gospodarstw

Przeciêtna 
powierzchnia

Udzia³ (%)

powierzchniowy liczbowy

<5 258 128,62 361 375 0,71 5,67 59,71

5–20 498 938,43 168 073 2,97 10,97 27,77

21–100 748 153,88 62 564 11,96 16,45 10,34

>100 3 043 047,91 13 210 230,36 66,91 2,18

Razem 4 548 158,84 605 222 7,51 100,000 100,000

Tabela 7. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych z lasami

�ród³o: ISTAT 2000.

W³aœciciele ma³ych powierzchni lasów praktycznie nie inwestuj¹ w ich zagospodarowa-
nie. Praca w lesie stanowi³a kiedyœ dodatkowe zajêcie, obecnie jest praktycznie zaniechana.

Wed³ug najnowszego spisu ludnoœci wiejskiej, powierzchnia obszarów leœnych w przed-
siêbiorstwach rolniczych spad³a w ostatniej dekadzie o oko³o 14%, podczas gdy liczba
przedsiêbiorstw rolniczych, które maj¹ lasy lub nimi gospodaruj¹, o oko³o 18%.

8. Struktura i zadania krajowej administracji leœnej

G³ówn¹ instytucj¹ zajmuj¹c¹ siê polityk¹ leœn¹ jest Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Leœ-
nej, zaanga¿owane w koordynowanie polityki autonomicznych regionów. Od 10 lat rz¹d re-
alizuje proces decentralizacji, który nie jest jeszcze zakoñczony. Dotyczy to szczególnie
ostatniej jego czêœci (decentralizacji do poziomu prowincji i gmin). Rola administracji cen-
tralnej jest ograniczona do koordynowania polityki na szczeblu regionów i reprezentowania
leœnictwa w instytucjach UE.



9. Formy stowarzyszeñ prywatnych w³aœcicieli lasu

Od roku 1990 notuje siê znacz¹cy wzrost liczby leœnych stowarzyszeñ. Narodowa Federa-
cja Stowarzyszeñ Leœnych (Federforeste) w czerwcu 2000 r. sk³ada³a siê z 62 przedsiêbiorstw,
zawiaduj¹cych ³¹cznie ca³kowit¹ powierzchni¹ 400 000 ha. Jest to najlepsze rozwi¹zanie,
umo¿liwiaj¹ce pokonanie trudnoœci i ograniczeñ wynikaj¹cych z du¿ego rozdrobnienia w³as-
noœci. Kierunek ten w przysz³oœci powinien byæ kontynuowany w celu zredukowania kosztów
i zwiêkszenia konkurencyjnoœci lokalnej produkcji drewna. Stowarzyszenia s¹ niezbêdne w³aœ-
cicielom i zarz¹dcom lasów w zapewnieniu us³ug w zakresie zagospodarowania.

10. Systemy edukacji leœnej – szko³y œrednie, technika,
szko³y wy¿sze

Edukacj¹ leœn¹ na poziomie akademickim zajmuj¹ siê uniwersytety. Nauki leœne znajdu-
j¹ siê w programach 12 w³oskich uczelni. System edukacji zosta³ ostatnio zreformowany
i dostosowany do standardów europejskich. Niektóre z uniwersytetów oferuj¹ wykszta³ce-
nie techniczne w zakresie technologii drewna, organizowane na podstawie umów z przemy-
s³em, ograniczone do licencjatu (3 lata).

Wykszta³cenie œrednie techniczne (i szkolenie) jest organizowane przez regiony i finan-
sowane z Funduszu Socjalnego UE, regionów i w ma³ej czêœci przez sektor przemys³owy.

11. Badania w leœnictwie

Badaniami leœnymi we W³oszech zajmuje siê kilka instytucji:
q instytuty i departamenty jedenastu wydzia³ów leœnych w³oskich uniwersytetów;
q trzy instytuty badawcze W³oskiej Rady Badañ Narodowych (CNR);
q dwa instytuty badawcze leœnictwa (Instytut Badañ Stosowanych w Leœnictwie i Gospo-

darce [ISAFA] oraz Instytut Badañ Stosowanych w Hodowli Lasu [ISSA]), które s¹ na-
ukowymi placówkami Ministerstwa Rolnictwa i Leœnictwa (MIPAF);

q W³oska Akademia Nauk Leœnych (AISF), instytucja non profit, której zadaniem jest m.in.
promocja i rozpowszechnianie badañ technicznych, ekonomicznych i prawnych, powi¹-
zanych z hodowl¹ lasu i ochron¹ przyrody.
Przez swoje instytuty badawcze W³ochy s¹ w³¹czone do miêdzynarodowych sieci ba-

dawczych, takich jak Europejski Instytut Leœny (EFI) i IUFRO. Dwadzieœcia trzy leœne orga-
nizacje badawcze s¹ na poziomie krajowym zgrupowane w Krajow¹ Uniê Instytutów Leœ-
nych (UNIF).

Finansowanie badañ leœnych we W³oszech zapewniaj¹:
q narodowe i regionalne zasoby publiczne, z kontraktami naukowymi finansowanymi

przez Ministerstwo Szkó³ Wy¿szych i Badañ Naukowych, Ministerstwo Œrodowiska, Na-
rodowy Instytut Gospodarki Rolnej, regionalne agencje dla rolnictwa i leœnictwa;
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q stowarzyszenia wraz z innymi organizacjami badawczymi UE, w ramach programów ba-
dawczych finansowanych przez UE (np. COST, ENV i FAIR) oraz funduszy z programu
LIFE-Natura.
Konsultacje naukowe i techniczne dla Ministerstwa Rolnictwa i Leœnictwa zapewnia sieæ

instytutów naukowych badañ stosowanych w rolnictwie (CRA), w sk³ad której, jak ju¿
wspomniano, wchodz¹ dwa instytuty badawcze leœnictwa (ISAFA i ISSA). MIPAF finansuje
planowanie i koordynowanie krajowej inwentaryzacji lasu, któr¹ prowadzi ISAFA.

Inne instytucje akademickie zajmuj¹ siê studiami oraz badaniami w zakresie krajowej,
a tak¿e europejskiej polityki leœnej i ochrony œrodowiska, realizowanymi w ramach kontrak-
tów z krajowymi agencjami. Od koñca lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku wspólnota
naukowa dostarczy³a wyniki badañ m.in. w zakresie technicznych i naukowych ram zrówno-
wa¿onej gospodarki leœnej na powierzchniach sieci Natura 2000 i w parkach narodowych,
a tak¿e krajowej legislacji leœnej.

�ród³a:

COST Action E30 Economic integration of urban consumers’ demand and rural forestry production. Italy’s
country report. http://www.apat.gov.it/site/_files/English_documents/Italy-Report.pdf (30th September 2005).

Italy market profile. http://www.state.sc.us/forest/fprodita.pdf, September 2005, Italy. Country report. UNFF 4.
http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/unff4/italy.pdf, September 2005, Italy. Country report.

UNFF 3.
http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/unff3/italy.pdf, September 2005.

T³um. Marta Topczewska
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II. Leœnictwo w polityce
rolnej i œrodowiskowej
Unii Europejskiej





1. Unormowania prawne

Rada Europejska 15 grudnia 1998 r. przyjê³a rezolucjê dotycz¹c¹ strategii leœnej dla Unii
Europejskiej (UE)1. Powsta³a w wyniku procesu zainicjowanego w 1996 roku, kiedy Parla-
ment Europejski2 wyst¹pi³ do Komisji Europejskiej z postulatem przygotowania projektu
przepisów dotycz¹cych europejskiej strategii leœnej. W odpowiedzi komisja przygotowa³a
nawi¹zuj¹cy do tego postulatu „Komunikat dla rady i parlamentu”3. Przyjêcie Strategii Leœ-
nej UE by³o rezultatem rosn¹cego w krajach cz³onkowskich UE zainteresowania spójnoœci¹
polityki leœnej w dzia³aniach zwi¹zanych z leœnictwem oraz zwiêkszaj¹cym siê zaintereso-
waniem lasami w miêdzynarodowych debatach politycznych i inicjatywach zwi¹zanych ze
zrównowa¿onym rozwojem. 

Strategia wyznacza ramy dzia³añ zwi¹zanych z leœnictwem i uwzglêdnia akty prawne UE
w tym zakresie oraz zobowi¹zania, które przyjê³a w zwi¹zku z postanowieniami na temat
œrodowiska i rozwoju Konferencji Narodów Zjednoczonych (1992 r.), jak i Ministerialny Pro-
ces Ochrony Lasów w Europie (MCPFE). W strategii podkreœlono znaczenie wielofunkcyj-
nej roli lasów i zrównowa¿onej gospodarki leœnej oraz zdefiniowano najistotniejsze elemen-
ty, na których ma byæ oparte jej wdra¿anie. Obejmuj¹ one nastêpuj¹ce za³o¿enia:

q kraje cz³onkowskie prowadz¹ w³asn¹ politykê leœn¹, UE mo¿e zaœ przyczyniæ siê do
wdra¿ania zrównowa¿onej gospodarki leœnej poprzez prowadzenie wspólnej polityki
opartej na zasadzie subsydiowania i koncepcji wspó³odpowiedzialnoœci;

q wdra¿anie miêdzynarodowych zobowi¹zañ, zasad i rekomendacji poprzez narodowe
i lokalne programy zrównowa¿onej gospodarki leœnej, wypracowane w krajach cz³on-
kowskich oraz aktywny udzia³ tych krajów we wszystkich przedsiêwziêciach miêdzyna-
rodowych zwi¹zanych z lasami;

q doskonalenie koordynacji, komunikacji i wspó³pracy we wszystkich dziedzinach polityki
istotnej dla sektora leœnego, zarówno w ramach Komisji Europejskiej, jak i miêdzy kra-
jami cz³onkowskimi.

Strategia Leœna UE okreœla tak¿e wiele obszarów zainteresowania na poziomie Wspól-
noty, wœród których najwa¿niejszy jest rozwój terenów wiejskich.
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1 OJC56, 26 lutego 1999 r.
2 A4-0414/96, OJ C55, 24 lutego 1997 r., s. 22.
3 COM (1998 r.) 649, tekst ostateczny, 18 listopada 1998 r., „Communication from the Council and the Eu-
ropean, parlament on a Forestry Strategy for the EU”.
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2. Rozwój terenów wiejskich

Rozwój terenów wiejskich jest bardzo wa¿nym elementem polityki UE, poniewa¿ zajmu-
j¹ one 90% powierzchni Unii i w 25 krajach cz³onkowskich mieszka na nich ponad po³owa
populacji. Rolnictwo i leœnictwo to najwa¿niejsze formy u¿ytkowania gruntów oraz gospoda-
rowania naturalnymi zasobami na terenach wiejskich, stanowi¹ce podstawê zró¿nicowania
ekonomicznego w spo³ecznoœciach wiejskich. 

Strategia Leœna UE uwydatnia znaczenie lasów w promocji zatrudnienia i poprawy po-
ziomu ¿ycia ludnoœci wiejskiej oraz ich wp³yw na jakoœæ œrodowiska. Podkreœla te¿ rolê leœ-
nictwa w rozwoju terenów wiejskich, a szczególnie wartoœæ dodatkow¹, jak¹ dzia³ania
Wspólnoty mog¹ wnieœæ przez w³¹czenie leœnictwa do ramowej polityki rozwoju terenów
wiejskich. Strategia uznaje tak¿e, ¿e istniej¹ce œrodki zwi¹zane z leœnictwem w programach
rozwoju terenów wiejskich oraz rozdzia³ poœwiêcony leœnictwu w Agendzie 2000 (program
dzia³añ przyjêty przez berliñsk¹ Radê Europejsk¹ w 1990 roku, dotycz¹cy reform we wspól-
nej polityce rolnej EU) mog¹ stanowiæ podstawê wdra¿ania wytycznych, nakreœlonych
w strategii. 

Polityka rozwoju terenów wiejskich w UE, przyjêta w Agendzie 2000, d¹¿y do ustalenia
spójnych i zrównowa¿onych zasad dzia³ania dla przysz³oœci terenów wiejskich. Oto jej g³ów-
ne zasady:
q wielofunkcyjnoœæ rolnictwa i leœnictwa, w tym ich nadrzêdnoœæ w stosunku do produkcji

¿ywoœci i surowców; wi¹¿e siê z tym rozpoznanie i promowanie ró¿norodnych us³ug
œwiadczonych na rzecz spo³eczeñstwa przez rolników i leœników;

q wielosektorowe i zintegrowane podejœcie do ekonomii terenów wiejskich, maj¹ce na ce-
lu zró¿nicowanie dzia³añ, stworzenie nowych Ÿróde³ dochodu i nowych miejsc pracy
oraz ochronê dziedzictwa wiejskiego;

q zapewnienie subwencji, które pozwol¹ krajom cz³onkowskim na stworzenie w³asnych
programów rozwoju obszarów wiejskich.
Rozporz¹dzenie w sprawie rozwoju terenów wiejskich. Najwa¿niejszym narzêdziem

do osi¹gniêcia celów rozwoju terenów wiejskich jest rozporz¹dzenie Rady Europejskiej
nr 1257/19994 – „Rozporz¹dzenie w sprawie rozwoju terenów wiejskich”, zwane dalej roz-
porz¹dzeniem. Ogólne zasady Strategii Leœnej UE, np. wielofunkcyjnoœæ i zrównowa¿enie,
znalaz³y odbicie w polityce rozwoju terenów wiejskich, która ³¹czy cele ekonomiczne, spo-
³eczne i œrodowiskowe oraz przekszta³ca je w spójny pakiet œrodków umo¿liwiaj¹cych wdra-
¿anie w krajach cz³onkowskich narodowych i lokalnych programów leœnych. Równoczeœnie
wykorzystanie œrodków przeznaczonych na leœnictwo w programach rozwoju terenów wiej-
skich mo¿e przyczyniæ siê do lepszego wdra¿ania porozumieñ œwiatowych, dotycz¹cych
np. zmniejszenia wp³ywu zmian klimatycznych czy wzbogacania ró¿norodnoœci biologicz-
nej. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wszystkie ustalenia dotycz¹ce rozwoju terenów wiej-
skich s¹ dobrowolnie zg³aszane przez kraje cz³onkowskie, a nastêpnie wdra¿ane przez nie
po przyjêciu przez Komisjê Europejsk¹. Dlatego rozporz¹dzenie jest wa¿nym instrumentem
wdra¿ania Strategii Leœnej UE. W³¹czenie aspektów leœnych do polityki rozwoju terenów

4 Council Regulation (EC) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. (OJ L 160, 26 czerwca 1999 r.).
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wiejskich odbywa siê trzema sposobami (zw³aszcza jeœli chodzi o lasy prywatne i gminne),
a mianowicie poprzez inwestycje maj¹ce na celu zwiêkszenie wielofunkcyjnej roli lasów (art.
30), zalesianie terenów porolnych (art. 31), a tak¿e zwiêkszanie œrodowiskowych funkcji la-
sów (art. 32).

W zintegrowanym podejœciu do rozwoju terenów wiejskich podkreœla siê zwi¹zki z inny-
mi dzia³ami polityki gospodarczej oraz formami u¿ytkowania gruntów oraz rolê czynników
spo³eczno-ekonomicznych i ekologicznych, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
q wzajemna zale¿noœæ polityki gospodarczej ró¿nych bran¿ (potrzeba dostosowania inte-

resów ró¿nych grup, by spójnymi dzia³aniami osi¹gn¹æ cele ekonomiczne, œrodowisko-
we i spo³eczne);

q zró¿nicowanie lokalne (docenienie lokalnego zró¿nicowania w zakresie uwarunkowañ,
priorytetów, problemów i szans);

q dzia³ania oddolne (nacisk raczej na aktywne zaanga¿owanie i udzia³ spo³ecznoœci lokal-
nych oraz ich dzia³ania samodzielne ni¿ na dzia³anie z zewn¹trz).
Wdra¿anie programu rozwoju terenów wiejskich w 15 krajach cz³onkowskich UE

w latach 2000–2006. W bud¿ecie funduszu EAGGF (Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej)
na lata 2000–2006, na œrodki zwi¹zane z leœnictwem, zaproponowane przez 15 krajów
cz³onkowskich UE, przeznaczono sumê 4,8 mld euro. Kwota ta stanowi prawie 10% bud¿e-
tu przeznaczonego na rozwój terenów wiejskich w tym okresie. W tab. 1 przedstawiono po-
dzia³ œrodków finansowych w krajach „Piêtnastki”. Proporcjonalnie najwiêksz¹ czêœæ bud¿e-
tu przewidzianego na programy rozwoju terenów wiejskich przeznacza siê na œrodki zwi¹-
zane z leœnictwem w Portugalii (19,3%), Hiszpanii (17,5%), Irlandii (14,9%), Zjednoczonym
Królestwie (14,6%), Danii (12,4%) oraz we W³oszech (12%).

Przegl¹d œrodków zwi¹zanych z leœnictwem. Podajê informacje o pojedynczych œrod-
kach zwi¹zanych z leœnictwem, zebrane na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte
w kwestionariuszu, rozes³anym przez Komisjê Europejsk¹ do 15 krajów cz³onkowskich UE
w 2003 roku w zwi¹zku z raportowaniem o wdra¿aniu Strategii Leœnej UE. 

Artyku³ 30 – inwestycje maj¹ce na celu zwiêkszenie wielofunkcyjnej roli lasów. Rozporz¹-
dzenie dostarcza narzêdzi, maj¹cych na celu wzmocnienie wielofunkcyjnej roli lasów i zrów-
nowa¿onej gospodarki nimi. S¹ to:
q zalesianie obszarów nierolniczych;
q inwestycje w lasach, maj¹ce na celu wzrost ich walorów ekonomicznych, ekologicznych

i spo³ecznych;
q inwestycje maj¹ce na celu optymalizacjê, a tak¿e racjonalizacjê pozyskania drewna oraz

przetwarzania i sprzeda¿y produktów leœnych (inwestycje, w których u¿ytkowany jest su-
rowiec drzewny poza przerobem przemys³owym);

q promocja nowych miejsc wykorzystania i sprzedawania produktów leœnych;
q tworzenie stowarzyszeñ w³aœcicieli lasów dla wspomagania zrównowa¿onej i efektywnej

gospodarki w lasach prywatnych;
q odnawianie potencja³u produkcyjnego lasów zniszczonych przez klêski ¿ywio³owe oraz

po¿ary, a tak¿e wprowadzanie odpowiednich œrodków zapobiegawczych.
Obszary nierolnicze zalesia siê jedynie w Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Portugalii i Zjed-

noczonym Królestwie, choæ zakres tych prac jest raczej umiarkowany. W Austrii w latach
2000–2003 zalesiano oko³o 1500 ha rocznie, w Belgii w pierwszej po³owie 2004 roku zale-
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siono blisko 80 ha, we Francji oko³o 600 ha rocznie, w Zjednoczonym Królestwie w latach
2000–2002 po oko³o 900 ha rocznie. 

Wiêkszoœæ krajów cz³onkowskich stosuje inne dzia³ania przewidziane w art. 30, m.in. ho-
dowlê lasu w celu poprawy jakoœci drzewostanów, stosowanie zabiegów ochronnych w la-
sach, wapnowanie gleb, inwestycje maj¹ce na celu zwiêkszenie ekologicznych walorów
lasów, modernizacjê dzia³añ w leœnictwie, organizowanie stowarzyszeñ w³aœcicieli lasów,
ochronê przeciwpo¿arow¹ oraz odbudowê potencja³u produkcyjnego lasów zniszczonych
przez klêski ¿ywio³owe i ogieñ. 

Artyku³ 31 – zalesianie gruntów porolnych. Dzia³ania te s¹ zgodne z postanowieniami za-
wartymi w rozporz¹dzeniu Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 2080/1992, wyni-
kaj¹cymi z za³o¿eñ wspólnej polityki rolnej UE. Rozporz¹dzenie to wprowadzi³o system
wsparcia Unii Europejskiej dla dzia³añ w dziedzinie leœnictwa. Wsparcie to ma cztery g³ów-
ne cele: œledzenie zmian wprowadzanych do zasad dzia³ania rynku, popieranie przysz³ego
wzrostu zasobów leœnych i form dzia³alnoœci gospodarczej na wsi, ukierunkowanych na
utrzymanie równowagi ekologicznej, a tak¿e zwalczanie efektu cieplarnianego i absorpcjê
dwutlenku wêgla.

Kraj

Bud¿et EAGGF
na rozwój tere-
nów wiejskich

(euro)

Bud¿et EAGGF na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ 
z leœnictwem (euro) Ca³kowity bu-

d¿et na rozwój
terenów wiej-

skich (%)zalesianie
inna dzia³al-

noœæ zwi¹zana 
z leœnictwem

razem

Austria 3 249 445 471 8 080 000 78 619 783 86 699 783 2,6

Belgia 401 767 048 6 153 000 18 068 182 24 221 182 6,0

Dania 336 420 000 35 330 000 6 600 000 41 930 000 12,4

Finlandia 2 393 294 000 23 330 000 40 731 000 64 061 000 2,6

Francja 5 762 531 788 37 605 789 238 268 240 275 874 029 4,7

Niemcy 8 661 786 733 110 012 000 299 378 594 409 390 594 4,7

Grecja 3 253 700 000 57 800 000 129 966 503 187 766 503 5,7

Irlandia 2 558 291 000 350 800 000 31 500 000 382 300 000 14,9

W³ochy 7 493 685 000 560 123 000 341 189 000 901 312 000 12,0

Luksemburg 91 000 000 14 000 1 101 250 1 115 250 1,2

Holandia 427 000 000 12 210 000 5 450 000 17 660 000 4,1

Portugalia 3 552 483 178 345 864 791 341 115 503 686 980 294 19,3

Hiszpania 8 515 946 848 663 539 423 832 792 843 1 496 332 266 17,5

Szwecja 1 232 268 999 3 620 999 3 620 999 0,3

Zjednoczone Królestwo 1 555 509 000 175 910 000 51 452 000 227 362 000 14,6

Razem 49 485 129 064 2 386 77 003 2 419 853 896 4 806 625 899 9,7

Tabela 1. Prognoza finansowania programów rozwoju terenów wiejskich na lata 2000–2006 oraz œrod-
ki zwi¹zane z leœnictwem w ramach tych programów: wk³ad UE do EAGGF
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Zgodnie z rozporz¹dzeniem nr 2080/92, w latach 1994–1999 w krajach cz³onkowskich UE
zalesiono oko³o 1 miliona ha gruntów porolnych. Wœród gatunków dominowa³y liœciaste, po-
sadzone na 56,8% powierzchni terenów zalesionych (w tym szczególnie d¹b korkowy i d¹b
zimozielony). Gatunki iglaste wprowadzono na 32,1% zalesionych terenów, na 4% zaœ ga-
tunki szybko rosn¹ce.

W 2001 r. komisja zaprezentowa³a raport oceny5 realizacji tego rozporz¹dzenia. Prze-
analizowano w nim ekonomiczne, spo³eczne i œrodowiskowe efekty zastosowanych na ob-
szarze UE œrodków. Z raportu wynika, ¿e we wszystkich krajach stwierdzono korzystne efek-
ty dzia³añ w rolnictwie oraz zwi¹zanych z zalesianiami. Obliczono, ¿e dziêki zalesieniom
czasowo stworzono 150 tys. miejsc pracy. Tworzenie drzewostanów mieszanych, z wyko-
rzystaniem rodzimych gatunków drzew, spowodowa³o w niektórych krajach wiêksze zró¿ni-
cowanie sk³adu gatunkowego lasów, szczególnie w Niemczech, Finlandii i Austrii. W Hisz-
panii i Portugalii zalesienia sprzyja³y zabiegom zwi¹zanym z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ oraz
przyczyni³y siê do poprawienia kondycji drzewostanów dêbu korkowego. 

Dzia³ania wynikaj¹ce z obecnego rozporz¹dzenia o rozwoju terenów wiejskich s¹ wdra-
¿ane w 13 (z 15) krajach cz³onkowskich Unii (we wszystkich oprócz Finlandii i Szwecji). Z in-
formacji dostarczonej przez 15 krajów cz³onkowskich Unii widaæ wyraŸnie, ¿e przywi¹zuj¹
one coraz wiêksz¹ wagê do preferowania rodzimych gatunków drzew liœciastych. Na przy-
k³ad w Danii rodzime gatunki drzew liœciastych posadzono na 94% zalesianego area³u.
W Niemczech 96% posadzonych lasów to ró¿nogatunkowe lasy liœciaste, natomiast we
Francji i w Zjednoczonym Królestwie gatunki liœciaste zajê³y, odpowiednio, 70% i 77% po-
wierzchni nowych zalesieñ. Strategie zalesiania w siedmiu krajach cz³onkowskich s¹ opra-
cowane na poziomie narodowym, a w pozosta³ych na poziomie lokalnym.

Artyku³ 32 – zwiêkszenie walorów ochronnych lasu. Œrodki finansowe przewidziane w art. 32
maj¹ na celu podtrzymywanie i poprawê ekologicznej stabilnoœci lasów. Ochronna oraz
ekologiczna rola pe³niona przez lasy le¿y w interesie publicznym, koszty zaœ przeznaczone
na utrzymanie tych funkcji przekraczaj¹ dochód uzyskiwany z tradycyjnych operacji leœ-
nych. Wsparcia finansowego udziela siê na utrzymanie ochronnych i ekologicznych walo-
rów lasów w sposób zrównowa¿ony, prowadz¹ce zaœ do tego celu dzia³ania s¹ okreœlone
w kontraktach zawieraj¹cych wyszczególnienie kosztów.

Z uzyskanych odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu wynika, ¿e œrodki przeznaczone
na zwiêkszenie walorów ochronnych lasu wykorzystywane s¹ jedynie w niektórych krajach:
Austrii, Belgii, Niemczech, Irlandii, W³oszech, Holandii i Hiszpanii. Na przyk³ad w Austrii wy-
datkowano je g³ównie na ochronê wybranych typów lasów. W niektórych niemieckich lan-
dach wspomaga siê w ten sposób lasy specjalnie chronione (stanowi¹ce np. zabezpiecze-
nie przeciwlawinowe) oraz zarz¹dzanie lasami na obszarach wra¿liwych ekologicznie (np. na
obszarach Natura 2000). W Irlandii, dziêki nowemu programowi zagospodarowania rodzi-
mych terenów leœnych, zapewniono finansowe wsparcie w³aœcicielom gruntów w celu ochro-
ny i poprawy kondycji lasów. W Belgii (Flandria) od 2004 r. przyznaje siê granty na opraco-
wanie planów urz¹dzenia lasu zgodnych z zasadami zrównowa¿onego leœnictwa. 

5 „Ocena programu pomocy wspólnoty na œrodki zwi¹zane z leœnictwem w rolnictwie w rozporz¹dze-
niu nr 2080/92”.
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Kraje cz³onkowskie raportuj¹, ¿e doœæ ma³y poziom wdra¿ania œrodków przewidzianych
w art. 32 wynika g³ównie z braku tradycji zawierania kontraktów miêdzy w³aœcicielami lasów
i administracj¹, ze skomplikowanych procedur administracyjnych, braku wiedzy na temat
mo¿liwoœci ubiegania siê o finansowanie odpowiednich dzia³añ, a tak¿e z ograniczonych
œrodków finansowych w bud¿etach przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Tab. 2
prezentuje dane za rok 2001, dotycz¹ce wdra¿ania tych œrodków w programach rozwoju te-
renów wiejskich poszczególnych krajów cz³onkowskich UE.

Artyku³ 9 – szkolenia dla w³aœcicieli lasów. Kszta³cenie i szkolenie rolników oraz w³aœci-
cieli lasów ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i stosowania zrównowa¿onej gospodarki
gruntami. Dlatego rozporz¹dzenie zapewnia wsparcie szkoleñ maj¹cych na celu poprawie-
nie umiejêtnoœci zawodowych i kompetencji w³aœcicieli lasów oraz innych osób zwi¹zanych
z leœnictwem. Zdobyte umiejêtnoœci s¹ istotne przede wszystkim przy wdra¿aniu planów
urz¹dzenia lasów w zakresie poprawy ekonomicznych, ekologicznych i spo³ecznych funkcji
lasów. Instrument ten wspomaga i uzupe³nia efekty osi¹gane za pomoc¹ innych œrodków
przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich.

Kraj

Liczba
uzna-
nych

aplikacji

Obszar 
objêty

wsparciem
finanso-

wym 
(w tys. ha)

Dostêpne
œrodki

(tys. euro)

Ca³kowite
wydatki
na cele

publiczne
(tys. euro)

W tym 
z bud¿etu

EAGGF
(tys. euro)

Ca³kowite
koszty wyge-

nerowane
przez benefi-

cjentów 
(tys. euro)

Œrednia po-
wierzchnia ob-

szaru, dla które-
go udzielono

wsparcia na jed-
n¹ aplikacjê (ha)

Austria 92 333 142 133 67 142 3 633

Belgia 0 0 0 0 0 0 –

Dania 0 0 0 0 0 0 –

Finlandia 0 0 0 0 0 0 –

Francja 0 0 0 0 0 0 –

Niemcy 4 821 156 7 313 5 812 2 906 1 502 32

Grecja NW NW NW NW NW NW –

Irlandia NW NW NW NW NW NW –

W³ochy 21 4 570 570 238 0 213

Luksemburg 0 0 0 0 0 0 –

Holandia NP NP NP NP NP NP –

Portugalia NW NW NW NW NW NW –

Hiszpania 41 8 245 245 98 0 190

Szwecja NW NW NW NW NW NW –

Zjednoczone
Królestwo 0 0 0 0 0 0 –

Razem 4 975 501 8 270 6 760 3 309 1 644 101

Tabela 2. Wykorzystanie œrodków przewidzianych w art. 32 rozporz¹dzenia, gwarantowanych przez
bud¿et EAGGF – dane za rok 2001 (87 programów rozwoju terenów wiejskich: NW – nie wdra¿ano
w 2001 r., NP – brak programu finansowanego przez EAGGF)
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W Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii i Szwecji podjêto wiele dzia³añ w tym
zakresie. W niektórych wypadkach realizowane s¹ w ramach programów dotycz¹cych rol-
nictwa i leœnictwa, co sprawia, ¿e trudno jest podaæ liczbowe dane dotycz¹ce wykorzysta-
nia tych œrodków. 

3. Stan obecny i polityka rozwoju terenów wiejskich 
po 2006 roku

Polityka rozwoju terenów wiejskich – drugi filar wspólnej polityki rolnej UE (CAP) – jest
zgodna z ogólnymi kierunkami zrównowa¿onego rolnictwa, ustalonymi na posiedzeniach
Rady Europejskiej w Lizbonie (marzec 2000 r.) i Gothenburgu (czerwiec 2001 r.). W Lizbo-
nie przedstawiciele krajów UE okreœlili jako swój cel, by „do roku 2010 Unia Europejska sta-
³a siê najbardziej konkurencyjn¹ i opart¹ na wiedzy gospodark¹ na œwiecie, zdoln¹ do zrów-
nowa¿onego ekonomicznego wzrostu, kreuj¹c¹ coraz wiêcej i coraz lepszych miejsc pracy
oraz maj¹c¹ poparcie spo³eczne”. Ustalenia z Gothenburga dodatkowo po³o¿y³y nacisk na
ochronê œrodowiska i osi¹gniêcie bardziej zrównowa¿onego modelu rozwoju. Reforma
wspólnej polityki rolnej UE z roku 2003 spowodowa³a wprowadzenie wielu nowych œrodków
uchwalonych w rozporz¹dzeniu. W zakresie leœnictwa da³a mo¿liwoœæ udzielania lasom
pañstwowym wsparcia na inwestycje maj¹ce na celu wzrost ich walorów ekologicznych
i spo³ecznych6.

W lipcu 2004 r. Komisja Europejska przyjê³a propozycjê zmodyfikowania polityki rozwo-
ju terenów wiejskich UE na lata 2007–2013 tak, by uproœciæ jej wdra¿anie7. Bior¹c pod uwa-
gê oczekiwania spo³eczne, komisja pragnie, aby polityka rozwoju terenów wiejskich ode-
gra³a wa¿niejsz¹ rolê w nowej, zreformowanej wspólnej polityce rolnej. Propozycja ta zwiêk-
szy finansowanie rozwoju terenów wiejskich w latach 2007–2013 do 13,5 mld euro na rok.
Dziêki wprowadzeniu jednostkowego finansowego i programowego narzêdzia, wdra¿anie
oraz monitorowanie nowej polityki bêdzie znacznie ³atwiejsze. Spójnoœæ, przejrzystoœæ i roz-
poznawalnoœæ tej polityki siê zwiêksz¹, a kraje cz³onkowskie oraz regiony uzyskaj¹ wiêcej
swobody we wdra¿aniu w³asnych programów rozwoju terenów wiejskich. 

Pierwszym wa¿nym zadaniem komisji bêdzie przygotowanie dokumentu strategiczne-
go, ustalaj¹cego priorytety UE zwi¹zane z trzema g³ównymi celami polityki rozwoju tere-
nów wiejskich, nakreœlonymi w komunikacie na temat perspektyw finansowych na lata
2007–2013. S¹ to przede wszystkim: zwiêkszenie konkurencyjnoœci sektorów rolnego i leœ-
nego, poprawa jakoœci œrodowiska wiejskiego poprzez wsparcie gospodarki gruntami,
a tak¿e jakoœci ¿ycia na terenach wiejskich oraz promocja zró¿nicowania dzia³alnoœci eko-
nomicznej za pomoc¹ œrodków przeznaczonych na sektor rolniczy oraz inne podmioty
wiejskie. 

6 Rozporz¹dzenie Rady (EC) nr 1783/2003 z 29 wrzeœnia 2003 r., OJ L 270, 21 paŸdziernika 2003 r.
7 Propozycja Komisji Europejskiej do rozporz¹dzenia rady, dotycz¹ca wsparcia rozwoju terenów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na Rozwój Terenów Wiejskich (EAFRD); COM (2004), 409 final.
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Strategia UE dotycz¹ca rozwoju terenów wiejskich bêdzie przyjêta przez Radê w 2005 r.
i stworzy podstawê opracowania krajowych strategii rozwoju terenów wiejskich w krajach
cz³onkowskich. Strategie te uwzglêdni¹, po konsultacjach z zainteresowanymi stronami,
priorytety unijne na poziomie krajowym, okreœl¹ te¿ sposoby oceny osi¹ganych rezultatów.
Strategie krajowe powinny wykazaæ zgodnoœæ programów rozwoju terenów wiejskich z in-
nymi dziedzinami polityki gospodarczej UE, a zw³aszcza z polityk¹ spójnoœci i uznawania
celów œrodowiskowych.

4. Podsumowanie

Skonsolidowanie wszystkich dzia³añ zwi¹zanych z leœnictwem w ramach rozporz¹dze-
nia dotycz¹cego rozwoju terenów wiejskich 1257/99 w³¹czy³o leœnictwo w obrêb zrównowa-
¿onego rozwoju terenów wiejskich. Nowy program rozwoju terenów wiejskich na lata
2007–2013 podtrzymuje kierunek zrównowa¿onego rozwoju i uznaje wa¿n¹ rolê leœnictwa
na terenach wiejskich. W ramach tego programu przewidziano znaczne œrodki w obrêbie
trzech priorytetowych kierunków dzia³ania, maj¹cych na celu wsparcie ochrony lasów
i zrównowa¿onej gospodarki leœnej, promocjê wielofunkcyjnej roli lasów w Unii Europejskiej
oraz lepsz¹ integracjê leœnictwa z programami rozwoju terenów wiejskich. Oczekuje siê tak-
¿e, ¿e w przysz³oœci rozporz¹dzenie stanie siê g³ównym narzêdziem wdra¿ania strategii leœ-
nej UE, w zwi¹zku z czym kraje cz³onkowskie powinny do³o¿yæ wszelkich starañ, aby w pe³-
ni wykorzystaæ ten instrument. 

Artyku³ odzwierciedla jedynie pogl¹dy autora i w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ trakto-
wany jako oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. 

T³um. Bo¿ena Kornatowska



451

1. U¿ytkowanie i funkcje lasu – przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ

Dla Europejczyków lasy tradycyjnie maj¹ ró¿norodne wartoœci. Od wieków gospodaro-
wali oni terenami zalesionymi, g³ównie pozyskuj¹c opa³ i materia³ budowlany. Równoczeœ-
nie dbali o powierzchniê leœn¹, aby ochroniæ gleby uprawne przed erozj¹ oraz zapewniæ so-
bie sta³e zapasy wody. W ostatnim czasie zaczêli tak¿e podkreœlaæ inne wa¿ne funkcje la-
su – jako rekreacyjne dobro publiczne, rezerwat ró¿norodnoœci biologicznej oraz system re-
guluj¹cy klimat na œwiecie, a tak¿e wp³ywaj¹cy na lokalne zmiany pogody.

Obszar lasów w Europie ulega³ w przesz³oœci ci¹g³ym zmianom. Do XVIII wieku ich po-
wierzchnia mala³a, aby w ostatnich 150 latach stale siê powiêkszaæ. Stopieñ u¿ytkowania
lasu, wyra¿any jako stosunek iloœci pozyskanego drewna do przyrostu mi¹¿szoœci, spada
powoli od 50 lat, wskutek czego zasobnoœæ lasów jest teraz wyj¹tkowo du¿a. W ostatnich
dziesiêcioleciach sektor leœny Unii Europejskiej musia³ siê zmierzyæ ze spadkiem dochodów
oraz sta³ym wzrostem importu drewna i produktów leœnych. 

Oblicze lasów europejskich. W Europie siedliska leœne s¹ dominuj¹c¹, potencjaln¹
wegetacj¹ naturaln¹. Lasy pokrywaj¹ 1/3 terytorium Unii Europejskiej, co w przybli¿eniu
równa siê ca³kowitej powierzchni u¿ytków rolniczych. Powierzchnia, struktura i sk³ad gatun-
kowy lasów na kontynencie europejskim zawsze wykazywa³y znaczny stopieñ zró¿nicowa-
nia, zarówno w czasie, jak i przestrzeni.

Szata leœna Europy zaczê³a kszta³towaæ siê przed ponad 10 000 lat, w miarê ustêpowa-
nia lodowca. Oznacza to, ¿e lasy Europy Pó³nocnej s¹ m³odsze i maj¹ mniej gatunków roœ-
linnych, poniewa¿ powstawa³y po cofaniu siê lodowca, podczas holocenu. Lasy natomiast
Europy Po³udniowej s¹ znacznie starsze, a niektóre formacje istniej¹ ju¿ od ponad 15 000
lat. Co wiêcej, lasy Europy Po³udniowej maj¹ wiêksz¹ ró¿norodnoœæ gatunkow¹, poniewa¿
wp³ywy lodowcowe by³y tam znacznie mniejsze. Warunki klimatyczne w Europie, od oce-
anicznych po kontynentalne, ze wschodu na zachód, równie¿ wp³ywaj¹ na zró¿nicowanie
gatunków i siedlisk. 

Pocz¹wszy od epoki neolitu, wp³yw cz³owieka w ró¿nym stopniu modyfikowa³ po-
wierzchniê i strukturê lasów. Historia oddzia³ywania siedzib ludzkich na lasy zaznacza siê
w kierunku po³udnikowym. Najstarsze œlady kolonizacji przez cz³owieka, pochodz¹ce
sprzed oko³o 8000 lat, odkryto na po³udniowym wschodzie Europy. Na pó³nocy natomiast,
na terenach Finlandii, Szwecji i Norwegii (Fennoscandia), œlady kolonizacji pochodz¹
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sprzed 500 lat p.n.e. Wp³yw cz³owieka na lasy zaznacza³ siê pocz¹tkowo we fragmentacji
powierzchni leœnej, zamienianej w puste równiny, które z czasem przekszta³cano w tereny
rolnicze i pastwiska. Im starszy jest proces kolonizacji, tym wiêksze zmiany obserwowane
s¹ w dzisiejszym krajobrazie. W rezultacie szata leœna w Finlandii, Szwecji i Norwegii oraz
du¿e kompleksy leœne wystêpuj¹ce obecnie w Europie Œrodkowej kontrastuj¹ z pozbawio-
nym drzew krajobrazem po³udniowego zachodu.

Naturalnoœæ, ró¿norodnoœæ biologiczna, czy kontynuacja gospodarki leœnej? Od
wieków dzia³alnoœæ cz³owieka w ró¿nym stopniu wp³ywa³a na ró¿norodnoœæ biologiczn¹
i naturalnoœæ lasów europejskich. Rosn¹ce na ¿yznych glebach, podlega³y najintensywniej-
szym zmianom, poniewa¿ by³y przedmiotem najwiêkszego zainteresowania cz³owieka.
Obecnie obszar lasów naturalnych ogranicza siê prawie wy³¹cznie do powierzchni marginal-
nych w sensie rolniczym. Oznacza to, ¿e pozosta³o bardzo niewiele powierzchni leœnych nie-
tkniêtych przez cz³owieka. Z drugiej strony, ca³kowicie sztucznie wyhodowane lasy spotyka
siê tak¿e rzadko. Lasy europejskie sk³adaj¹ siê w wiêkszoœci z naturalnie odnawianych
drzewostanów i plantacji rodzimych gatunków drzew, rosn¹cych na glebach opuszczonych
przez rolnictwo. W wielu lasach naturalnych warstwa roœlin zielnych jest prawie ca³kowicie
zniszczona przez wypasanie zwierz¹t lub grabienie œció³ki, podczas gdy inne warstwy s¹
„wzbogacone” o gatunki egzotyczne, które czêsto odnawiaj¹ siê naturalnie.

Wielkie zró¿nicowanie sk³adu gatunkowego lasów i ich struktury mo¿e prowadziæ do za-
mieszania terminologicznego. U¿ywa siê bowiem terminu „naturalnoœæ”, oznaczaj¹cego
brak wp³ywu cz³owieka, ale tak¿e „ró¿norodnoœæ biologiczna”, pod którym rozumiane jest
bogactwo gatunkowe i strukturalne. Zamiennoœæ w u¿ywaniu tych dwu okreœleñ prowadzi
czasami do teoretycznych dywagacji dotycz¹cych mo¿liwoœci albo wrêcz powinnoœci zakla-
syfikowania okreœlonych lasów do kategorii lasów „dziewiczych”, „starodawnych” czy „pier-
wotnych”. W praktyce nie jest jednak mo¿liwe okreœlenie, jak wygl¹da³a pokrywa leœna do-
wolnie wybranego miejsca w Europie. 

2. Stan lasów œwiatowych

Ocenia siê, ¿e oko³o 45% lasów na œwiecie zniknê³o z powierzchni Ziemi, g³ównie z po-
wodu wyrêbów w XX wieku. Obecnie lasy pokrywaj¹ oko³o 30% gruntów œwiata. Nadal rocz-
nie ubywa oko³o 13 milionów hektarów lasów naturalnych (1990–2000) i nic nie wskazuje na
to, ¿eby ta tendencja uleg³a zmianie. Zanikanie lasów jest wynikiem nadmiernego wyrêbu
i zmiany u¿ytkowania gruntów (szczególnie w rejonach tropikalnych oraz czasami w lasach
borealnych). W Unii Europejskiej obserwuje siê niewielki przyrost powierzchni leœnych dziê-
ki sztucznym zalesieniom i naturalnemu odnowieniu na terenach porolnych lub pastwi-
skach. 

Pomimo zaawansowanych wylesieñ na œwiecie, lasy pozostaj¹ wa¿nym bogactwem na-
turalnym terenów wiejskich i przynosz¹ dochód lokalnym spo³ecznoœciom oraz przedsiê-
biorstwom leœnym. Na poziomie œwiatowym u¿ytkowanie lasów nie jest jednak zrównowa-
¿one. Oznacza to, ¿e zasoby te s¹ w wiêkszym stopniu wykorzystywane ni¿ odnawiane.
W rejonach tropikalnych lasy naturalne s¹ przekszta³cane w inne formy u¿ytkowania grun-
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tów albo – w najlepszym wypadku – jednofunkcyjne uprawy leœne1, przeznaczone przede
wszystkim do produkcji drewna lub innych u¿ytków. Z kolei w krajach uprzemys³owionych
rysuje siê generalna tendencja do zmniejszania stopnia u¿ytkowania w³asnych zasobów
leœnych. Takie podejœcie oznacza d¹¿enie do czerpania zysków z produkcji pierwotnej oraz
surowców z rejonów, gdzie presja spo³eczna i œrodowiskowa jest mniejsza. Z punktu widze-
nia ochrony œrodowiska wzbudza to jednak w¹tpliwoœci. 

Z globalnego punktu widzenia leœnictwo Unii Europejskiej jest wyj¹tkowe, poniewa¿ la-
sy s¹ jednym z najwiêkszych rezerwuarów ró¿norodnoœci biologicznej i wêgla, odgrywaj¹
wa¿n¹ rolê spo³eczn¹ oraz stanowi¹ Ÿród³o surowca potrzebnego do rozwoju ekonomicz-
nego. Wykorzystywanie drewna jako surowca i klimatycznie neutralnego Ÿród³a energii, przy
koniecznoœci ochrony lasu jako dziedzictwa naturalnego oraz jego funkcji ekologicznych,
mo¿e staæ siê prawdziwym wyzwaniem dla œwiatowej ekonomii, ukierunkowanej na specja-
lizacjê i wolne rynki.

3. Europejskie leœnictwo na forum miêdzynarodowym

Wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej oraz Wspólnota Europejska bior¹ udzia³
w dialogu dotycz¹cym lasów, prowadzonym na Forum Leœnej Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (UNNF) i Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE), który roz-
pocz¹³ dzia³alnoœæ 15 lat temu. G³ównym przes³aniem tych procesów jest d¹¿enie do wie-
lofunkcyjnej i zrównowa¿onej gospodarki leœnej we wszystkich lasach. Kraje cz³onkowskie
Unii Europejskiej wziê³y udzia³ w tworzeniu propozycji dzia³añ, programów pracy, definicji,
kryteriów i wskaŸników oraz rezolucji politycznych. Jednak od momentu podjêcia formalnej,
miêdzynarodowej debaty jej uczestnicy wstrzymali w³asne systemy wdra¿ania swoich zobo-
wi¹zañ. Choæ przyjêta w 1998 roku Strategia Leœna Unii Europejskiej przyœpieszy³a tworze-
nie narodowych programów leœnych (uznane zosta³y za jej kluczowy element), jednak nie
sformu³owano wi¹¿¹cych celów, programów wdra¿ania ani zobowi¹zañ do sprawozdaw-
czoœci. Przyczyn¹ by³ fakt, ¿e traktaty unijne nie zawieraj¹ ¿adnych zaleceñ dla lasów i leœ-
nictwa, a drewno nie znalaz³o siê na liœcie produktów objêtych wspólnym rynkiem. 

Równoczeœnie efektem szczytu w Rio de Janeiro by³o powstanie w latach dziewiêædzie-
si¹tych ubieg³ego wieku œwiatowych, paneuropejskich oraz unijnych2 porozumieñ i proce-
sów, opartych na podejœciu proekologicznym. Stopniowo procesy te wype³ni³y pustkê po-
zostawion¹ przez decydentów politycznych, z poszerzeniem swoich uniwersalnych celów
tak, aby skierowaæ uwagê na lasy i leœnictwo. Ostatecznie zakoñczy³o siê to sformu³owa-
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1 W artykule odró¿nia siê terminy „lasy” i „leœnictwo” (albo „sektor leœny”): termin „lasy” jest u¿ywany
zgodnie z definicj¹ FAO i odnosi siê do w³aœciwoœci fizycznych, procesów ekologicznych i funkcji zwi¹za-
nych z wegetacj¹ konkretnych gatunków, zdominowan¹ przez drzewa, termin zaœ „leœnictwo” (albo „sektor
leœny”) jest u¿ywany w wê¿szym sensie i dotyczy tylko ekonomicznego u¿ytkowania lasów do celów pro-
dukcyjnych. 
2 Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (oraz Protokó³ z Kioto), Konwencja o Ró¿-
norodnoœci Biologicznej, Konwencja w Sprawie Zwalczania Pustynnienia, Paneuropejska Strategia w Spra-
wie Ró¿norodnoœci Biologicznej i Krajobrazu, dyrektywy energetyczne Unii Europejskiej, dyrektywa wodna
Unii Europejskiej.



niem narodowej polityki leœnej w wiêkszoœci krajów, coraz bardziej nakierowanej na realiza-
cjê uniwersalnych celów œrodowiskowych. W rezultacie leœnicy s¹ postrzegani coraz czêœ-
ciej bardziej jako dostawcy wielu us³ug ekologicznych ni¿ ludzie realizuj¹cy cele tradycyjne-
go leœnictwa, czyli przede wszystkim produkcji drewna. Wzrastaj¹ce œrodowiskowe i spo-
³eczne ograniczenia poziomu tej produkcji wp³ywaj¹ jednak negatywnie na dochody w³aœci-
cieli lasów prywatnych i pañstwowych, uzale¿nione prawie ca³kowicie od sprzeda¿y drew-
na. Co istotne, d¹¿enie do osi¹gniêcia dochodu mo¿e wzbudzaæ te¿ ich niechêæ do przyj-
mowania na siebie kosztów leœnych us³ug spo³ecznych i ekologicznych. Tymczasem w dzi-
siejszej, globalnej ekonomii ceny produktów leœnych s¹ w wiêkszoœci wypadków ustalane
przez tych producentów, którzy dzia³aj¹ pod mniejsz¹ ni¿ w Unii Europejskiej presj¹ œrodo-
wiskow¹ i spo³eczn¹.

Nie jest zatem zaskoczeniem, ¿e kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej, w ramach naro-
dowej polityki leœnej, wytworzy³y systemy wspierania w³aœcicieli lasów3. Mo¿na je rozpatry-
waæ jako formê rekompensaty za pozaekonomiczne us³ugi spo³eczne i ekologiczne. Obec-
nie trudno jest jasno stwierdziæ, jaki jest poziom spo³ecznego wsparcia leœnictwa w Unii Eu-
ropejskiej. Dzieje siê tak g³ównie dlatego, ¿e istnieje wiele narodowych mechanizmów inter-
wencyjnych, a tak¿e nie ma systemu scentralizowanej ksiêgowoœci, podobnego do stoso-
wanego w rolnictwie Wspólnoty. Mo¿na jednak spokojnie przyj¹æ, ¿e gdyby zsumowaæ
wszystkie dotacje, darowizny, zapomogi i inne fundusze przeznaczane na wsparcie leœnic-
twa w Europie Zachodniej, to otrzymalibyœmy kilkaset euro na hektar rocznie. 

4. Cele œrodowiskowe i leœnictwo: przeciwieñstwo, 
czy synergia?

W 1992 roku na Szczycie w Rio de Janeiro zainteresowanie skutkami wylesieñ w lasach
tropikalnych zdominowa³o dyskusjê, która mia³a na celu przygotowanie œwiatowej konwencji.
Nie uda³o siê jednak osi¹gn¹æ prawnie wi¹¿¹cego porozumienia w sprawie lasów, porówny-
walnego z konwencj¹ na temat zmian klimatycznych, ró¿norodnoœci biologicznej czy pustyn-
nienia, poniewa¿ kraje rozwijaj¹ce siê nie wyrazi³y zgody na uznanie wy¿szoœci œwiatowych
tendencji œrodowiskowych nad suwerennoœci¹ narodowych dóbr naturalnych, czyli lasów. Po-
nadto uprzemys³owione kraje œwiata nie zgodzi³y siê na mobilizacjê œrodków finansowych
w celu stworzenia systemu wspomagania, podobnego do ich w³asnych dotacji i zasi³ków, któ-
ry móg³by wspomóc rozwój zrównowa¿onej gospodarki leœnej w lasach tropikalnych.

Uzgodnienia z Rio de Janeiro utorowa³y drogê g³ównej problematyce œrodowiska (jak
np. zmiany klimatu, ró¿norodnoœæ biologiczna, obszary chronione, energia, woda itp.)
w dyskusji spo³ecznej. Pomimo ¿e œwiatowy stan lasów i leœnictwa jest nadal przedmiotem
dyskusji4, lasy i leœnictwo przy wdra¿aniu porozumieñ i polityki nadal pozostaj¹ na drugim
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3 Wyniki badañ Europejskiego Instytutu Leœnictwa, projekt EFFE: http://www.efi.fi/events/2004/ 
effe_conference/programme.html.
4 Miêdzynarodowe Forum Leœne (1995–1997), Miêdzyrz¹dowe Forum Leœne (1998–2002), Forum Leœne
Narodów Zjednoczonych (obecnie).



planie. Równoczeœnie zurbanizowane spo³eczeñstwa Europy zaczê³y postrzegaæ lasy bar-
dziej jako kapita³ œrodowiskowy ni¿ ekonomiczny, czego wyrazem jest wspieranie dzia³añ
zmierzaj¹cych do ich ochrony. Przy tym wspomnieæ nale¿y, ¿e obecnie w wielu krajach Unii
Europejskiej pozaprodukcyjne funkcje lasów postawione s¹ na pierwszym miejscu. 

Opinia publiczna jednak, zaczynaj¹ca postrzegaæ lasy nie jako niegoœcinn¹ dzicz, któ-
r¹ nale¿y opanowaæ, ale jako dobro naturalne o wzrastaj¹cej wartoœci i ograniczonych mo¿-
liwoœciach dostarczania us³ug ekologicznych, prawie ca³kowicie pomija fakt, ¿e gospodar-
ka leœna jest w stanie dostarczaæ równie¿ innych produktów w sposób mog¹cy istotnie
przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów z Kioto, nie nara¿aj¹c przy tym funkcji œrodowiskowych.
To dziwne, ¿e im mniej efektywne jest wi¹zanie wêgla, tym wiêcej uwagi zwraca siê na to
zagadnienie. Pomimo okreœlenia regu³ postêpowania uzgodnionych w CDM5, w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej nie wypracowano jeszcze ¿adnych konkretnych planów
dzia³ania w tej dziedzinie. Paradoksalnie, wiele rozwiniêtych systemów ekonomicznych bo-
ryka siê z podtrzymywaniem wzrostu ekonomicznego i stara siê obni¿yæ emisjê gazów cie-
plarnianych pochodz¹cych ze spalania materia³ów kopalnych, natomiast tradycyjne pro-
dukty leœne nadal nie s¹ wykorzystywane, przy czym w wielu wypadkach producenci otrzy-
muj¹ „rekompensaty” w postaci dotacji i zasi³ków z przeznaczeniem na wydatki pozapro-
dukcyjne. Mo¿e siê to wydawaæ zaskakuj¹ce, ale bogate doœwiadczenie z przesz³oœci
uzmys³awia, ¿e wydajna gospodarka leœna nie musi byæ sprzeczna z celami ekologicznymi,
jeœli wielofunkcyjnoœæ jest prawid³owo rozumiana i wprowadzana w ¿ycie. 

W celu zatem osi¹gniêcia pe³nej akceptacji spo³ecznej sektor leœny nie ma innego wyj-
œcia ni¿ zaanga¿owaæ siê nie tylko w realizacjê celów zwi¹zanych ze zmianami klimatu 
– zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i wi¹zanie CO2, ale w spe³nianie równie¿ innych
funkcji œrodowiskowych. Oznacza to, ¿e polityka oraz wszystkie uzgodnienia, a tak¿e plany
dotycz¹ce lasów i leœnictwa na œwiatowym, regionalnym, narodowym czy lokalnym pozio-
mie nie powinny rozpatrywaæ spraw œrodowiska jedynie pod k¹tem zmniejszania docho-
dów. Spojrzeæ natomiast powinny na nie w kontekœcie mo¿liwoœci dania nowego bodŸca
sektorowi, który ju¿ zbyt d³ugo broni siê przed najbardziej naturalnym sojusznikiem, którym
jest uœwiadomione w kwestiach ochrony œrodowiska spo³eczeñstwo. 

Z³agodzenie zmian klimatycznych. ¯ywotne lasy mog¹ przyczyniaæ siê do z³agodzenia
zmian klimatycznych przez wi¹zanie wêgla, a aktywne leœnictwo dostarczaæ odnawialnych
paliw i materia³ów o ma³ej energoch³onnoœci. Protokó³ z Kioto ustali³ cele i wi¹¿¹ce zasady
dotycz¹ce emisji gazów cieplarnianych podczas u¿ytkowania gruntów oraz wi¹zania wêgla
w ekosystemach l¹dowych, którymi s¹ lasy. Pozwala to na traktowanie zwiêkszania po-
wierzchni leœnej i innych dzia³añ leœnictwa jako bezpiecznych dla œrodowiska sposobów re-
alizacji celów porozumieñ o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo dyna-
miczna gospodarka leœna, uwzglêdniaj¹ca zmiany klimatu, mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na
leœn¹ ró¿norodnoœæ biologiczn¹, a tym samym byæ wspierana przez unijne œrodki przezna-
czone na rozwój terenów wiejskich. Skutecznym sposobem osi¹gniêcia celu „odwêglenia
ekonomii” mog³oby byæ zwiêkszenie zu¿ycia produktów leœnych, prowadz¹ce do wiêksze-
go zapotrzebowania na istniej¹c¹ produkcjê leœn¹ oraz okreœlenie popytu w przysz³oœci.
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5 CDM (Clean Development Mechanism), Mechanizm Czystego Rozwoju, art. 12, Protokó³ z Kioto do
Konwencji w Sprawie Zmian Klimatu.



Grupa doradcza do spraw systemów poch³aniania wêgla w lasach, powo³ana do wdra¿a-
nia „Europejskiego programu zmian klimatu”6, sprecyzowa³a wiele obiecuj¹cych propozycji
dzia³añ w leœnictwie oraz okreœli³a potencja³ wi¹zania wêgla w lasach, bior¹c pod uwagê
ekologiczne i spo³eczno-ekonomiczne skutki tego procesu. Zaproponowa³a wiele dzia³añ,
w tym m.in. programy zalesieñ, ukierunkowan¹ gospodarkê w naturalnie rosn¹cych lasach,
krótkoterminowe plantacje drzew na gruntach porolnych, ochronê przed wylesianiem, stwo-
rzenie leœnych rezerwatów, odbudowê leœnych terenów bagiennych, ci¹g³¹ gospodarkê na
powierzchniach leœnych, ochronê przeciwpo¿arow¹ oraz udoskonalon¹ gospodarkê na
plantacjach drzew szybko rosn¹cych w po³udniowej Europie.

Zwiêkszone zu¿ycie energii jest jedn¹ z g³ównych przyczyn zmian klimatycznych, co po-
woduje, ¿e wzrasta wp³yw polityki energetycznej na inne sektory, szczególnie zwi¹zane
z u¿ytkowaniem gruntów. W opracowanym przez Komisjê Europejsk¹ „Bia³ym dokumencie”
(White Paper 1997), dotycz¹cym odnawialnych Ÿróde³ energii, zaproponowano zwiêkszenie
udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych z 6% (1995 r.) do 12% (2010 r.) ca³ej podstawowej
produkcji energii Unii Europejskiej. W ramach póŸniejszych prac legislacyjnych Wspólnoty
okreœlono szczegó³y realizacji tego celu, uwzglêdniaj¹c elektrycznoœæ, transport, budownic-
two i produkcjê ciepln¹. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e biomasa i si³a wiatru maj¹ najwiêksze
znaczenie spoœród obecnie dostêpnych odnawialnych zasobów energetycznych. Lasy mo-
g¹ staæ siê g³ównym Ÿród³em energii, zaraz po plantacjach energetycznych, jeœli uda³oby
siê odwróciæ spadkow¹ tendencjê u¿ytkowania przyrostu7 lasów. Rozpoczêcie dzia³alnoœci
w ramach sektora energetycznego mo¿e skutkowaæ nowymi impulsami do rozwoju na po-
ziomie w³asnoœci prywatnej oraz innych organizacji gospodarczych. 

Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej (CBD – 1992 r. „Strategia & projekt oszaco-
wania ró¿norodnoœci biologicznej”8, Natura 2000). W lasach znajduje schronienie wiêk-
szoœæ l¹dowej fauny i flory œwiata. Skuteczna ochrona oraz zrównowa¿one u¿ytkowanie eu-
ropejskich lasów wynika z celów ustanowionych przez Radê Gothenburg w 2001 roku: d¹-
¿enie do istotnego zmniejszenia (na poziomie œwiatowym) albo zatrzymywania (w Unii Eu-
ropejskiej, poziom paneuropejski) strat w ró¿norodnoœci biologicznej do 2010 roku. 

Natura 2000 to szeroko rozpowszechniona we Wspólnocie sieæ terenów pod specjaln¹
ochron¹, utworzona w celu zapewnienia mo¿liwoœci d³ugoterminowego przetrwania najbar-
dziej wartoœciowych i zagro¿onych gatunków oraz siedlisk w Europie; oko³o 30% sieci ma-
j¹ stanowiæ lasy. Poniewa¿ wdra¿anie programu Natura 2000 wynika z prawnych zobowi¹-
zañ krajów cz³onkowskich, niektóre formy u¿ytkowania gruntów musz¹ byæ dostosowane
do celów tego programu.

„Deklaracja ministerialna El Teide”9 z 2002 roku jasno okreœla zobowi¹zania wszystkich
zainteresowanych stron, dotycz¹ce gospodarowania terenami chronionymi oraz ich zaso-
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6 European Climate Change Programm: http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm.
7 Porównanie z rocznym przyrostem netto w lasach 15 krajów „starej” Unii Europejskiej, który mo¿na spo-
¿ytkowaæ jako drewno (460 mln m3), z iloœci¹ drewna usuwanego z lasów (265 mln m3) wskazuje, ¿e mniej
ni¿ 60% przyrostu jest wykorzystywane w produkcji; najwiêksze niezgodnoœci obserwuje siê w Niemczech,
Francji i W³oszech (TBFRA 2000-UN/ECE).
8 Strategia dotycz¹ca ró¿norodnoœci biologicznej dla Wspólnoty Europejskiej, COM 9842 fin. i 4 plany dzia-
³añ w sprawie ró¿norodnoœci biologicznej.
9 http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature



bami. Tematyka finansowania Natury 2000 jest w³¹czona do dyskusji o wykorzystywaniu
œrodków finansowych Wspólnoty w latach bud¿etowych 2007–2013. Konkretne wymagania
w zakresie wsparcia unijnego systemu legislacyjnego dotycz¹cego œrodowiska, a szczegól-
nie prawid³owego gospodarowania w sieci Natura 2000, maj¹ staæ siê czêœci¹ wszystkich
g³ównych programów finansowania, takich jak EARDF, ERDF i ESF10.

„Strategia dotycz¹ca ró¿norodnoœci biologicznej”. Zatwierdzona przez Komisjê Europej-
sk¹ w 1998 roku, doprowadzi³a do utworzenia 4 planów dzia³añ w sprawie ró¿norodnoœci
biologicznej, które dotycz¹ zasobów naturalnych, rolnictwa, rybo³ówstwa i rozwoju wspó³-
pracy. Lasy i leœnictwo s¹ ujête w planie NR BAP, który precyzuje wiele celów ochrony ró¿-
norodnoœci na poziomie krajobrazu w lasach Unii Europejskiej. Po tym, jak Rada Gothen-
burg przyjê³a za cel dzia³ania powstrzymanie utraty ró¿norodnoœci biologicznej w Unii do
2010 roku, uczestnicy Konferencji Malahide w 2004 roku zaproponowali wzmocnienie me-
chanizmów jego realizacji. Leœna ró¿norodnoœæ biologiczna na poziomie krajobrazu (poza
obszarami chronionymi) niew¹tpliwie odegra wa¿n¹ rolê w opracowywanym „Planie dzia³a-
nia”, prezentowanym przez Komisjê Europejsk¹. 

Paneuropejski proces „Œrodowisko dla Europy” stworzy³ „Paneuropejsk¹ strategiê dla
ró¿norodnoœci biologicznej i krajobrazowej” (PEBLDS). W trakcie ministerialnej konferencji
na temat ochrony lasów w Europie (MCPFE), która odby³a siê w Wiedniu w 2003 roku, usta-
lono ramy przysz³ej wspó³pracy pomiêdzy MCPFE i PEBLDS, które maj¹ na celu w³¹czenie
podejœcia ekosystemowego, okreœlonego w Konwencji o Ró¿norodnoœci Biologicznej, do
koncepcji zrównowa¿onej gospodarki leœnej opracowanej przez MCPFE. W tym kontekœcie
wa¿ne jest zwrócenie uwagi na to, ¿e obszary chronione i dobrze zagospodarowane krajo-
brazy nie zawsze powinny byæ rozpatrywane jako cel sam w sobie, ale tak¿e wykorzystywa-
ne jako kapita³ w rozwoju turystyki na terenach wiejskich. Ten aspekt jest ju¿ wa¿nym ele-
mentem ekonomicznych dzia³añ w Europie Po³udniowej i ma du¿e znaczenie w wielu no-
wych krajach cz³onkowskich Unii. 

5. Europejska polityka wodna 

Obecnie mo¿na wyraŸnie dostrzec rosn¹ce zapotrzebowanie spo³eczne na czyste rzeki
i jeziora, bezpieczne wody gruntowe oraz pla¿e. Unijna dyrektywa wodna11 wesz³a w ¿ycie
22 grudnia 2000 r. Jej g³ównym celem jest doprowadzenie do 2015 roku wszystkich wód
w Unii Europejskiej do „dobrego stanu”. Dyrektywa okreœla ekologiczne kryteria definiowa-
nia jakoœci wody i nakreœla zintegrowane podejœcie do gospodarki wodnej na obszarze ca-
³ych dorzeczy, a nie gospodarowania systemami wodnymi w granicach administracyjnych.
G³ówne cele dyrektywy wodnej to:
q rozszerzenie zakresu ochrony wód na wszystkie wody;
q osi¹gniêcie „dobrego stanu” wód w okreœlonym terminie;
q gospodarka wodna na poziomie dorzeczy;
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10 Europejski Fundusz Rozwoju Terenów Niezurbanizowanych (EARDF), Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego (ERDF), Europejski Fundusz Spo³eczny (ESF).
11 Dyrektywa 200/60/EC: „WFD”.



q okreœlenie ceny wód, aby pokryæ realne koszty zapewnienia ich jakoœci i iloœci;
q wiêksze zaanga¿owanie obywateli w gospodarkê wodn¹;
q ujednolicenie prac legislacyjnych.

To oczywiste, ¿e lasy maj¹ znaczenie w ochronie zlewni, a wdra¿anie podejœcia „zlew-
niowego” w gospodarce wodnej, jednej z g³ównych zasad dyrektywy wodnej, bêdzie mia³o
wp³yw na gospodarkê leœn¹. Lasy z wod¹ maj¹ tysi¹ce powi¹zañ. S¹ czêsto, co najwa¿niej-
sze, pierwszym ogniwem w cyklu wodnym, poniewa¿ Ÿród³a wiêkszoœci rzek europejskich
znajduj¹ siê na terenach leœnych. Oznacza to, ¿e praktyka leœna ma znacz¹cy wp³yw na
iloœæ, jakoœæ i produkcyjnoœæ Ÿróde³ wody. Leœnictwo mo¿e pomóc w poprawie warunków
hydrologicznych, ale tak¿e mieæ negatywny wp³yw na zasoby wodne. Byæ mo¿e konieczne
bêdzie ponowne rozpatrzenie dotychczasowych, hydrologicznych koncepcji leœnych,
sprzyjaj¹cych poprawie retencji wody (np. odnowa terenów bagiennych). Uczciwie okreœlo-
ne ceny wody by³yby pomocne w okreœleniu wartoœci us³ug ekologicznych œwiadczonych
przez lasy. 

6. Lasy, œrodowisko i polityka handlowa Wspólnoty

Wraz z nasilaj¹cymi siê naciskami, aby przeciwdzia³aæ importowi drewna z nielegalnych
wyrêbów, Wspólnota zaproponowa³a „Plan akcji dotycz¹cy przestrzegania prawa leœnego,
administracji rz¹dowej i handlu” (FLEGT). Wa¿nym jego elementem jest ustanowienie obu-
stronnych porozumieñ z krajami produkuj¹cymi drewno, co pozwala konsumentom z Unii
wybieraæ przy zakupie drewno legalnie pozyskane. W œlad za inicjatywami Rady i Parlamen-
tu Europejskiego, Komisja Europejska przygotowuje akty prawne, maj¹ce na celu wypraco-
wanie zasad importu drewna. 

Miêdzynarodowa wymiana produktów i us³ug stale siê zwiêksza. Towarzysz¹ temu ro-
sn¹ce naciski spo³eczeñstwa, aby przyj¹æ standardy i (lub) referencje w zakresie certyfika-
cji produktów leœnych. Powierzchnia lasów europejskich, której nadano certyfikat, stale siê
zwiêksza. Wprawdzie odmienne, ale coraz czêœciej s¹ stosowane w lasach krajów Trzecie-
go Œwiata zasady certyfikacji. Wskutek postulatów wzajemnego uznawania powinny one,
prêdzej czy póŸniej, byæ w³¹czone do systemów ECOLABEL i EMAS, obowi¹zuj¹cych we
Wspólnocie. 

7. Strategia dotycz¹ca u¿ytkowania zasobów naturalnych

Szósty „Plan akcji Wspólnoty w dziedzinie œrodowiska”12 przewiduje wypracowanie stra-
tegii Wspólnoty, dotycz¹cej u¿ytkowania zasobów naturalnych. Najwa¿niejszym jego celem
jest wykazanie mo¿liwoœci oddzielenia wzrostu ekonomicznego od zu¿ycia dóbr natural-
nych. Aby to osi¹gn¹æ, w pierwszej kolejnoœci przeanalizowane zostan¹ cykle ¿yciowe za-
sobów naturalnych, a nastêpnie wyznaczone sposoby rozwi¹zania ich niezrównowa¿onego

458

Leœnictwo i œrodowisko Joost Van de Velde

12 Decyzja 1600/2002/EC Parlamentu i Rady Europejskiej – OJ L z 42/l, 10 wrzeœnia 2002 r.



u¿ytkowania (np. czyœciejsze technologie oraz mniej problematyczne dla œrodowiska pro-
cesy), w koñcu zaœ oceni siê wp³yw na œrodowisko procesów stosowanych przy produkcji
towarów importowanych.

W ca³ym systemie u¿ytkowania surowców naturalnych lasy maj¹ wyj¹tkow¹ pozycjê, po-
niewa¿ jednoczeœnie s¹ dobrem odnawialnym i nieodnawialnym – ich rozwa¿ne u¿ytkowa-
nie mo¿e daæ d³ugoterminowe korzyœci, wyeksploatowanie natomiast albo jednofunkcyjne
zagospodarowanie mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnej utraty us³ug produkcyjnych i eko-
logicznych. Lasy odgrywaj¹ równie¿ decyduj¹c¹ rolê w ochronie innych dóbr naturalnych,
takich jak woda, gleba i ró¿norodnoœæ biologiczna. Wszechstronna strategia gospodarowa-
nia dobrami naturalnymi bêdzie musia³a poœwiêciæ lasom wiele uwagi.

Czy problemy œrodowiskowe powinny dotyczyæ lasów i leœnictwa Unii Europej-
skiej? Wiele raportów Europejskiej Agencji Œrodowiska (EEA)13, dotycz¹cych ogólnych wa-
runków œrodowiskowych w Europie, opisuje tendencje ujednolicenia struktury lasów, spa-
dek ró¿norodnoœci gatunków drzew oraz utratê ró¿norodnoœci biologicznej. Skutki intensy-
fikacji hodowli lasu, sprzyjaj¹ce ujednostajnieniu drzewostanów, wprowadzanie egzotycz-
nych gatunków i po¿ary leœne s¹ opisywane jako g³ówne powody obni¿ania jakoœci œrodo-
wiska w ekosystemach leœnych. Z drugiej strony, doniesienia w ostatnio publikowanych ra-
portach14 wskazuj¹ na pozytywne zmiany. Szczególnie w zachodniej i œrodkowej Europie
zarysowuje siê obecnie tendencja do wprowadzania ró¿nych gatunków drzew liœciastych na
tereny, na których wczeœniej hodowane by³y gatunki iglaste. W rezultacie wykorzystanie
naturalnych odnowieñ, staj¹ce siê coraz wa¿niejsz¹ technik¹ stosowan¹ przy odnawianiu
lasów, prowadzi do wzrostu liczby drzewostanów mieszanych, szczególnie w lasach pu-
blicznych. 

Drewno, masa celulozowa, panele i paliwo pochodz¹ce z leœnej biomasy sta³y siê tym-
czasem towarami, które s¹ sprzedawane i kupowane na ca³ym œwiecie po cenach ustalo-
nych w zale¿noœci od poda¿y oraz popytu. Rynek przy tym zdobywaj¹ producenci, którzy
stosuj¹ najni¿sze œrodowiskowe i spo³eczne standardy, a w³aœciciele lasów w Unii Europej-
skiej (niezale¿nie, czy prywatnych, czy publicznych, ma³ych czy du¿ych), uwzglêdniaj¹cy
zasady zrównowa¿onej gospodarki leœnej i wielofunkcyjnoœæ lasów, s¹ wypierani z rynku.
Dzieje siê tak, poniewa¿ wartoœæ ich us³ug œrodowiskowych (ochrona gleby, przyrody, zbior-
ników wodnych) oraz wp³yw na zmiany klimatyczne nie s¹ rozpatrywane pod k¹tem ekono-
micznym. Co wiêcej, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e ceny nadal bêd¹ utrzymywane na niskim
poziomie, poniewa¿ rozwijane na szerok¹ skalê na po³udniowej pó³kuli plantacje, oparte na
ca³kowitym oddzieleniu funkcji produkcyjnych od œrodowiskowych, wkrótce zostan¹ upo-
wszechnione. Aby jednak opanowaæ rynek, niektóre g³ówne kraje leœne efektywnie stosuj¹
racjonalizacjê i ujednolicenie (podobnie jak w rolnictwie). W Europie tocz¹ siê dyskusje po-
³¹czone z rywalizacj¹ pomiêdzy grupami interesu, broni¹cymi ró¿nych funkcji lasów i maj¹-
cymi diametralnie ró¿ne spojrzenie na priorytety w gospodarce leœnej (od nadochronnego
do skrajnie produkcyjnego). Niemniej Europa powinna g³êbiej zastanowiæ siê nad tym, na
ile propagowaæ swój ekologiczny styl ¿ycia w innych czêœciach œwiata. Jeœli chcemy byæ
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wiarygodni w miêdzynarodowym dialogu, powinniœmy uœwiadomiæ sobie, ¿e czerpanie ra-
doœci z piêknego krajobrazu i czystego œrodowiska wokó³ nas, a z drugiej strony korzysta-
nie z importowanych dóbr, które zosta³y wyprodukowane gdzie indziej w sposób niezrów-
nowa¿ony, nie mo¿e byæ przyk³adem równoœci œwiatowej. Nie mo¿e te¿ s³u¿yæ jako podsta-
wa do miêdzynarodowego porozumienia leœnego.

Czy funkcje œrodowiskowe mog¹ wprowadziæ nowy dynamizm do sektora leœnego?
Ewolucja maj¹ca na celu intensyfikacjê dzia³añ w niektórych obszarach z równoczesnym za-
niedbywaniem innych zmusza do porównañ z europejsk¹ polityk¹ roln¹. Uznanie aspektów
œrodowiskowych, takich jak energia pochodz¹ca z biomasy, ochrona ró¿norodnoœci biolo-
gicznej, ochrona wody i u¿ytkowanie zasobów naturalnych w granicach rozs¹dku, mog³oby
wnieœæ nowy dynamizm do unijnego sektora leœnego. Takie podejœcie mog³oby doprowadziæ
do szybszego rozwoju ekonomicznego na obszarach wiejskich, gdzie mo¿liwoœci znalezie-
nia pracy s¹ niewielkie. Poprawienie tego stanu mog³oby byæ mo¿liwe, gdyby zmobilizowa-
no bezczynnych w³aœcicieli lasów i wykorzystano zasoby leœne le¿¹ce od³ogiem. 

8. Podsumowanie

1. Obecnie w du¿ych krajach o znacznej lesistoœci, jak Niemcy, W³ochy i Francja, istnie-
je najwiêksza luka miêdzy obliczonym przyrostem biomasy a zg³oszon¹ produkcj¹. Zaska-
kuje fakt, ¿e tereny z najwiêkszym wewnêtrznym potencja³em produkcyjnym, zgodnym
z warunkami glebowymi i klimatycznymi, maj¹, jak siê wydaje, najwiêksze problemy rynko-
we. Równoczeœnie spo³ecznie najbardziej oczekiwana jest ca³kowita ochrona lasów. 

2. Ca³kowita powierzchnia lasów i innych terenów zadrzewionych w piêciu œródziemno-
morskich krajach cz³onkowskich Unii niemal dorównuje powierzchni lasów skandynaw-
skich, przy czym na po³udniu produkcja jest znacznie mniejsza. Potencjalny przyrost bio-
masy na hektar na obszarach najbardziej wysuniêtych na pó³noc jest równie ma³y, jak na
obszarach le¿¹cych najbardziej na po³udnie. Szczególn¹ cech¹ po³udnia jest wiêc to, ¿e
istotna czêœæ lasów to tereny zadrzewione, czyli tereny, na których wegetacja jest zdomino-
wana przez drzewa i krzewy, stanowi¹ce zdegenerowany las, mo¿liwy do odbudowania przy
odpowiednich inwestycjach w odnowienie sztuczne i naturalne. Tak wiêc funkcje klimatycz-
ne i zwi¹zane z ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ w lasach mog³yby siê uzupe³niaæ, gdyby zrezy-
gnowano z wyraŸnie sprzecznych wymagañ gospodarki albo powrócono do sprawdzo-
nych, wielofunkcyjnych praktyk gospodarczych, takich jak wprowadzanie upraw niskopien-
nych i wypasów zwierz¹t. 

3. Poszerzenie Unii Europejskiej doprowadzi³o do skomplikowania sytuacji w sektorze
leœnym, ale spowodowa³o te¿ pozytywne zmiany. W nowych krajach cz³onkowskich restytu-
cja lub (i) prywatyzacja lasów oraz przeniesienie funkcji spo³ecznych w gospodarce leœnej
do sektora prywatnego spowodowa³y wiele zmian rynkowych i administracyjnych. W no-
wych krajach cz³onkowskich funkcje administracyjne i produkcyjne lasów pañstwowych za-
czynaj¹ byæ oddzielane. Niektóre kraje cz³onkowskie stworzy³y publiczne przedsiêbiorstwa,
które zarz¹dzaj¹ lasami pañstwowymi, podczas gdy pozyskiwanie drewna i dzia³alnoœæ ho-
dowlana znajduj¹ siê w gestii prywatnych kontrahentów. Tak¿e takie us³ugi, jak przygotowy-
wanie planów urz¹dzania lasów równie¿ przekazano prywatnym wykonawcom. Reformy
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zreszt¹ dotycz¹ nie tylko produkcji drewna. Mog¹ byæ tak¿e zastosowane w rozwoju wiel-
kich potencja³ów ekoturystyki i zrównowa¿onej gospodarki ³owieckiej, które równie¿ s¹
obiecuj¹cymi Ÿród³ami dochodu z lasów. Kierunek tej ewolucji zgadza siê z celami reform
ekonomicznych w Unii Europejskiej, opartych na Agendzie Lizboñskiej. Mog¹ byæ one roz-
patrywane jako przyk³ad dzia³añ piêtnastu „starych” krajów cz³onkowskich Unii, w których
tak¿e wystêpowa³y problemy z rentownoœci¹ przedsiêbiorstw leœnych. 

4. Powiêkszenie Unii w 2004 roku stworzy³o mo¿liwoœæ dalszego wzmocnienia jej pozy-
cji jako eksportera produktów leœnych. Proces ten trwa i produkty leœne pochodz¹ce z kra-
jów cz³onkowskich stale powiêkszaj¹ swój udzia³ w unijnym rynku. Wynika to z ró¿nic w ce-
nach produktów leœnych pomiêdzy „star¹”, sk³adaj¹c¹ siê z piêtnastu krajów, Uni¹ i „now¹”,
która powiêkszy³a siê o 10 krajów. „Stara” Unia uzyska³a dziêki temu mo¿liwoœæ atrakcyj-
nych inwestycji na terytorium nowych krajów cz³onkowskich.

5. Du¿emu poparciu spo³eczeñstwa Unii Europejskiej dla sektora leœnego nadal towa-
rzyszy pal¹ca potrzeba propagowania wiedzy na temat spo³eczno-ekonomicznych funkcji
lasów. Jak ju¿ wspomniano, istnieje wiele nieuporz¹dkowanych informacji na ten temat. Po-
winny byæ one zebrane i zaktualizowane tak, aby zapewniæ lepsz¹ orientacjê w trendach
ekonomicznych i dostêpnych produktach. Celem jest umo¿liwienie podejmowania decyzji
zmierzaj¹cych do kszta³towania polityki lepszego gospodarowania i ochrony œrodowiska.
Takie podejœcie z pewnoœci¹ wzmocni³oby efektywnoœæ dzia³añ Wspólnoty. Obecne, niejed-
nolite podejœcie nie pozwala zaj¹æ Unii silnej pozycji na rynkach œwiatowych.

Konkluduj¹c, po³¹czenie rozwoju ekonomicznego z celami œrodowiskowymi nie powin-
no byæ rozpatrywane jako problem, ale raczej mo¿liwoœæ stworzenia trwa³ych synergii. Wiel-
ka ró¿norodnoœæ lasów Unii Europejskiej nie mo¿e byæ pomijana w dyskusjach dotycz¹cych
nowej dynamiki rozwoju w tym sektorze. Istotnie, wiele uwarunkowañ powsta³o w wyniku
wzajemnych oddzia³ywañ czynników biogeograficznych z dzia³aniami cz³owieka. Trudno
jest przy tym znaleŸæ rozwi¹zania spe³niaj¹ce wszystkie oczekiwania.

T³um. Bo¿ena Kornatowska
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