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Gdybyśmy mogli się cofnąć w czasie, by zapytać człowieka 
pierwotnego, co było dla niego najważniejsze, bądźcie pewni, 
że odpowiedziałby: LAS. Jego egzystencja w całości zależała 
od lasu. Bez niego nie miałby ognia, pożywienia, schronienia, 
ubrania. Dzisiaj co prawda to wszystko oferują nam sklepy,  
ale i tak nie jest możliwe, aby i nasze życie mogło się obyć  
bez tego, co nam daje las. Las jest jednocześnie środowiskiem 
życia wielu gatunków zwierząt, roślin, grzybów, protistów 
i bakterii. Również najrzadszych! Dlatego niezmiernie ważne 
jest, by człowiek w sposób odpowiedzialny korzystał z jego 
zasobów. Wielka w tym rola leśników, którzy gospodarując 
lasem w imieniu społeczeństwa, godzą potrzeby przyrody 
i człowieka. Patrzą więc na las we wszystkich wymiarach: 
przyrodniczym, społecznym i gospodarczym.  

Anna Pikus
Hanna Będkowska

OD AUTOREK
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4 FUNKCJE LASU

O ZRÓWNOWAŻONYM 
ROZWOJU 

Zjeść ciastko i mieć ciastko 
Gdy się ma naście lat, trudno myśleć o tym, jak będzie 
wyglądać nasze życie za pół wieku. Ważne jest TU i TERAZ. 
A jednak zachęcamy Was do odrobiny refleksji i wyobrażenia 
sobie świata, który nastanie, gdy znajdziecie się już  
na emeryturze. Czy krajobraz będzie przypominał sceny z filmu 
„Pojutrze”, czy też może nadal będziecie się cieszyć lasem, 
jeziorem, czystą plażą? 

Co zrobić, żeby się spełnił drugi scenariusz? Dużo zależy  
od Waszej postawy. Możecie wiele! Aby jednak zacząć ratować 
świat, należy poznać i zrozumieć zagrożenia. 

Pierwszy był Hans Carl von Carlowitz 
Ponad 300 lat temu, w 1713 r., niemiecki ekonomista Hans 
Carl von Carlowitz zauważył, że korzystając bez opamiętania 
z zasobów lasu, człowiek może doprowadzić do tragedii. To on 
zapoczątkował dyskusję o zrównoważonym rozwoju, o którym 
zapewne nieraz słyszeliście, oglądając choćby z rodzicami 
meble w IKEI, opatrzone certyfikatem dobrej gospodarki leśnej.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi z leśnictwa. 
Pierwotnie oznaczało sposób gospodarowania lasem 
polegający na wycinaniu tylko tylu drzew, ile może w tym 
samym miejscu urosnąć, tak by las nigdy nie został zniszczony, 
by zawsze mógł się odnowić. 

Czym jest zrównoważony rozwój? 
W skrócie można powiedzieć, że jest to taki rozwój, w którym 
ludzkość uczy się, pracuje, wypoczywa, dokonuje odkryć, 
nie szkodząc przy tym przyrodzie i nie zagrażając przyszłym 
pokoleniom, które będą miały możliwość zaspokajania również 
własnych potrzeb. 

Czy zatem życie według zasad zrównoważonego rozwoju 
oznacza, że powinniśmy sobie wszystkiego odmawiać? 
Wrócić do jaskiń i żyć jak nasi przodkowie? Nie obawiajcie się, 
nic z tych rzeczy! Ale koniecznie powinniśmy zmienić nasze 
nawyki, bo wszystko zależy od moich i Twoich wyborów. 
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FUNKCJE LASU 5

Zrównoważony rozwój opiera się na trzech filarach 
Pierwszy filar to środowisko – różnorodność biologiczna, 
ochrona przyrody, klimat; drugi – gospodarka, czyli produkcja,  
konsumpcja, zasoby naturalne; trzeci – społeczeństwo, 
a więc system polityczny, edukacja, praca, kultura. Jeśli 
jeden z filarów zostanie zlekceważony, np. nie zapobiegniemy 
wymieraniu pszczół, które przestaną zapylać rośliny uprawne 
(środowisko), to produkcja żywności będzie coraz droższa 
(gospodarka) i pojawi się problem dostępu do żywności,  
co może doprowadzić do zamieszek (społeczeństwo). 

To jest przykład „efektu motyla”. Każde, choćby najmniejsze 
nasze zaniedbanie może prowadzić do poważnych 
konsekwencji w skali globalnej. 

Leśne certyfikaty 
Wymienione wcześniej trzy podstawowe filary 
zrównoważonego rozwoju pokrywają się z funkcjami lasu 
– ekologiczną, społeczną i gospodarczą. Przyznawane 
poszczególnym regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych 
certyfikaty dobrej gospodarki leśnej potwierdzają, że jest 
ona prowadzona zgodnie z ustalonymi, międzynarodowymi 
zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego 
wykorzystania wszystkich ich funkcji oraz ochrony przyrody. 

Leśnicy zachęcają do korzystania z zasobów naturalnych 
w poczuciu odpowiedzialności. 

Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju
Do głównych zagrożeń zrównoważonego rozwoju należą 
konsumpcjonizm i globalizacja. Efektem konsumpcjonizmu jest 
żądza posiadania w nadmiarze wszelkich dóbr, zwiększone 
zużywanie zasobów naturalnych. Z kolei globalizacja prowadzi 
do wzrostu nierówności społecznych, dzieląc świat na bogatą 
Północ i biedne Południe.

Konsekwencjom konsumpcjonizmu i globalizacji stara 
się przeciwdziałać m.in. międzynarodowy ruch społeczny 
Sprawiedliwy Handel (Fair Trade). Wykorzystując podejście 
rynkowe, dąży do poprawy sytuacji mieszkańców krajów 
rozwijających się oraz promuje zrównoważony rozwój. 

ZADANIA 

Zapoznaj się z ideą ruchu Fair Trade – Sprawiedliwy 
Handel. (http://www.fairtrade.org.pl/) 

Podczas zakupów szukaj produktów 
certyfikowanych z logo Fair Trade. 
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6 FUNKCJE LASU

ZNACZENIE DREWNA 

Bez drewna świat byłby uboższy 
Wyobraźcie sobie życie bez ulubionej muzyki, bez wspólnych 
rodzinnych obiadów przy stole, bez książek o przygodach 
sławnych bohaterów, bez pieczenia kiełbasek przy ognisku, 
wreszcie bez choinki  w Boże Narodzenie. Wyobraźcie sobie 
wieczór przy kominku, ale bez płonącego ognia. Takie życie 
wydaje się smutne, a niekiedy i bardzo skomplikowane. 
Prawda? 

Drewniane przyrządy wytwarzające dźwięki są tak stare, 
jak stare są dzieje ludzkości. Do najbardziej znanych 
współczesnych instrumentów muzycznych produkowanych 
z drewna należą: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, 
gitara, flet, obój, klarnet, fagot. 

Drewno jest bezkonkurencyjne 
Drewno jest nam niezbędne do życia od najdawniejszych 
czasów. Najpierw ogrzewało i pozwalało przyrządzać posiłki, 
umożliwiało podróże. Dzisiaj wykorzystywane jest  
m.in. w budownictwie i meblarstwie, zapewnia ponadto 
podstawowy nośnik informacji – papier. Wyliczono, że ma  
30 tysięcy zastosowań w naszym życiu. 

Drewno jako surowiec pod wieloma względami wygrało 
konkurencję z większością nowych tworzyw sztucznych,  
także wynalezionych przy okazji wypraw kosmicznych.  
Okazało się, że nie ma sobie równych. 

Niezwykłe właściwości drewna 
Przyjrzyjcie się drzewom, np. sosnom rosnącym w lesie 
– są wysokie, smukłe, z uformowaną na szczycie koroną. 
Mimo to nie łamią się nawet przy silnych wiatrach (czasami 
ulegają potężnym huraganom). I trwają tak nawet ponad sto 
i dwieście lat. Dzieje się tak dzięki właściwościom drewna, 
które pozwalają przeciwstawić się działaniu zewnętrznych sił 
mechanicznych.

W Polsce najwięcej pozyskuje się drewna sosnowego 
i świerkowego. Większość produktów drewnianych 
i drewnopochodnych wytwarza się z drewna sosny, świerka, 
jodły, dębu, buka, brzozy i modrzewia. 
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FUNKCJE LASU 7

Słoje przyrostów rocznych 
Drewno nie stanowi jednolitego materiału; na przekroju 
poprzecznym wyraźnie widać kolejne pierścienie przyrostów 
rocznych Przyczyną ich występowania są różnice w budowie 
komórek powstających w dwu porach roku – wiosną (drewno 
wczesne) i latem (drewno późne). 

Nowe komórki łyka i drewna wytwarzane są przez kambium. 
Drewno rozprowadza po całej roślinie wodę i rozpuszczone 
w niej sole mineralne, pobierane przez korzenie. Łyko 
przewodzi produkty fotosyntezy, wytwarzane przez liście. 

Ile osób utrzyma huśtawka? 
Choć mamy do dyspozycji stal, beton, szkło lub kamień, 
a człowiek od lat wymyśla wciąż nowe materiały,  
to jednak nikomu nie udało się wynaleźć czegoś,  
co swoimi cechami choćby w najmniejszym stopniu 
przypominałoby drewno. Drewno poszczególnych gatunków 
drzew charakteryzuje się różnymi właściwościami fizycznymi 
i mechanicznymi. 

Jedną z cech określających mechaniczne właściwości drewna 
jest wytrzymałość na zginanie dynamiczne. Dla gatunków 
przedstawionych na rysunku wynosi ona: topola – 550 kg/cm3, 
sosna – 780 kg/cm3, dąb – 925 kg/cm3. 

Główny produkt – drewno 
Las i pochodzące z niego drewno zapewniają w Polsce  
ok. 370 000 miejsc pracy. Pracownicy Lasów Państwowych, 
a także osoby zatrudnione w zakładach usług leśnych  
(m.in. przy pozyskaniu drewna) oraz w tartakach, papierniach 
mogą mieć pewność, że pracy dla nich nie zabraknie. Wynika to 
z faktu, że w miejsce ściętych drzew sadzone są nowe,  
które będą źródłem surowca drzewnego za kilkadziesiąt lat. 

Po poddaniu drewna działaniu wysokiego ciśnienia i wysokiej 
temperatury powstaje surowiec drzewny o dwu-, trzykrotnie 
większej wytrzymałości od zwykłego drewna i pięciokrotnie 
większej twardości. 

10

ZADANIA 

Dowiedz się, ile kilogramów papieru rocznie zużywa 
przeciętny Polak. (Trębski 2013) 

Znajdź nazwy gałęzi przemysłu, które dostarczają: 
papieru, mebli, opału, domów, instrumentów. (Pudlis 
2005, Suwała 2006) 

sosna
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dąb
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8 FUNKCJE LASU

Leśnicy planują 
Jak myślicie, jak wyglądałyby nasze lasy, gdyby drzewa były 
wtedy ścinane, kiedy pojawi się potrzeba ekonomiczna? 
Zgłasza się, na przykład, kupiec po piękną dębinę na meble, 
drwale więc ścinają dęby. Pojawia się klient po grabinę 
na podłogę, drwal ścina więc graby. W opisanej sytuacji 
lasy szybko przestałyby być naszą chlubą – najbardziej 
wartościowe szybko by zniknęły. 

Priorytetem leśników jest trwałość lasów i zapewnienie ludziom 
drewna. Planują swoje działania i tak prowadzą gospodarkę, 
aby zachować możliwość biologicznej regeneracji lasów. 

Ważny dokument 
Głównym dostawcą drewna na rynek polski są Lasy 
Państwowe. Ilość planowanego do pozyskania drewna 
określana jest w planie urządzenia lasu, sporządzanym  
dla każdego nadleśnictwa na 10 lat i zatwierdzanym  
przez ministra środowiska. 

Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu precyzowany jest cel. 
Jaki las będzie hodowany? Jakie ma spełniać funkcje dziś, 
a jakie za 20 … 100 lat? Następnie zbierane są informacje, 
które pozwolą wybrać właściwą drogę do osiągnięcia 
wyznaczonego celu. 

Nie ciąć więcej niż przyrośnie 
Gospodarka prowadzona przez leśników – trwała 
i zrównoważona – sprawia, że lasów jest coraz więcej. Wycinana 
jest mniejsza ilość drewna, niż go przyrasta. Nawet przy dużym 
pozyskaniu drewna, drzew w lesie jest coraz więcej. 

Z roku na rok rośnie też lesistość, ponieważ zalesiane są 
nowe tereny, np. nieużytki. Przed leśnikami stoi ważne zadanie 
zwiększenia lesistości Polski do 33% powierzchni kraju. 

Drewno – ważne bogactwo lasu 
Drzewa są ścinane, gdy osiągną dojrzałość. Wiek rębności  
jest różny dla poszczególnych gatunków. Dla drzew,  
które starzeją się szybko, np. topoli, jest on niski (60–80 lat). 

POZYSKIWANIE DREWNA 
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FUNKCJE LASU 9

Są także gatunki, które mogą rosnąć dłużej bez uszczerbku  
dla jakości drewna, np. dęby. Ich wiek rębności jest więc 
wyższy (120–140 lat). 

Drzewa w drzewostanie dojrzałym mają grubość powyżej  
35 cm (na wysokości 1,3 m) i osiągnęły już  kulminację 
przyrostu drewna. 

Z ekologią za pan brat 
Kilkadziesiąt lat temu zniekształcono ekosystemy leśne, 
wprowadzając monokultury. Składały się one z drzew jednego 
gatunku, najczęściej w jednym wieku, posadzonych m.in. na 
miejscu lasów zniszczonych przez szkodliwe owady. Dążono 
w ten sposób do jak największej produkcji drewna, co jednak 
doprowadziło do zmniejszenia odporności lasów i pogorszenia 
ich stanu zdrowotnego. Dziś nie popełnia się takich błędów. 
W nowoczesnej gospodarce leśnej uwzględnia się bowiem 
wiedzę z zakresu ekologii, co znajduje odzwierciedlenie 
w „Zasadach hodowli lasu”.

Leśnicy zbliżają gospodarkę leśną do natury – przebudowują 
drzewostany (przywracają właściwe dla siedliska gatunki 
drzew), stosują technologie bardziej przyjazne środowisku, 
utrzymują i starają się zwiększyć różnorodność biologiczną, 
a tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystują obsiew naturalny. 

Odnawianie lasu 
Pozyskiwanie drewna jest ściśle związane z odnowieniem 
lasu, jego pielęgnowaniem i ochroną. Ścinając drzewa, 
leśnicy już myślą o następnym pokoleniu lasu. Cięcie jest 
formą pielęgnacji drzew,  które pozostają, lub początkiem 
odnowienia drzewostanu. Aby nie niszczyć ściółki, runa, gleby 
i nie kaleczyć rosnących drzew, już od najmłodszych stadiów 
rozwoju drzewostanu projektowane są szlaki operacyjne – 
pasy, którymi wywozi się drewno z lasu. 

Leśnicy coraz częściej przy odnawianiu lasu wykorzystują 
obsiew naturalny, np. wówczas, gdy znane jest pochodzenie 
drzew. W przeciwnym razie las powstaje z sadzonek 
wyhodowanych w szkółkach leśnych. 

17

ZADANIA 

Dopytaj się, z jakich cięć pochodzi pozyskane 
w Lasach Państwowych drewno?  
(http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/uzytkowanie-lasu) 

Podczas wyprawy do lasu zaobserwuj powierzchnie 
odnowione naturalnie.
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10 FUNKCJE LASU

Polskie meble hitem 
Pewnie macie w swoich pokojach meble wykonane z drewna. 
Czy wiecie, że aż 9 z 10 mebli produkowanych w Polsce trafia 
na eksport? Meblarstwo, jedna z dziedzin polskiej gospodarki, 
daje zatrudnienie dla ponad 130 tys. Polaków. Nasz kraj jest 
10. największym producentem i 4. eksporterem mebli  
na świecie. 

Drewno daje człowiekowi poczucie ciepła, spokoju, harmonii. 
Wyróżnia się wyjątkowymi walorami estetycznymi.  
Na szczególne uznanie zasługują: niepowtarzalność barwy 
i rysunku, zmienność faktury powierzchni, naturalność, 
przyjemność w dotyku i zapach. 

Drewno w budownictwie 
Do zalet technicznych drewna wykorzystywanego 
w budownictwie należą: lekkość konstrukcji, szybkość 
wykonania, możliwość montażu przez cały rok, łatwość 
wymiany elementów, znaczna trwałość. Drewniane budynki 
charakteryzują się mikroklimatem sprzyjającym człowiekowi. 

W budownictwie najczęściej wykorzystywana jest tarcica. 
Jest to drewno, które powstaje z pni ściętych drzew w wyniku 
ich podłużnego przetarcia piłą na deski, bale, belki i inne 
sortymenty. 

Papierówka 
Gdyby nie papierówka, nie byłoby papieru i Waszych 
ulubionych książek. Ten sortyment drewna jest przerabiany  
na celulozę potrzebną do wyrobu papieru. Na papierówkę 
przeznaczane jest drewno wszystkich naszych gatunków 
iglastych i liściastych. 

Papierówkę wyrabia się z cieńszego drewna, głównie 
pozyskiwanego w cięciach pielęgnacyjnych (trzebieżach),  
oraz z wierzchołkowych części grubszych drzew 
pozyskiwanych w cięciach rębnych. 

DREWNO WOKÓŁ NAS
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FUNKCJE LASU 11

Czyste spalanie 
Za wykorzystaniem drewna w energetyce przemawia fakt,  
że jest surowcem odnawialnym. Poza tym jest źródłem energii 
znacznie czystszym w procesie spalania niż surowce kopalne, 
a w szczególności węgiel kamienny i brunatny. Na przykład 
podczas spalania drewna wydziela się średnio siedmiokrotnie 
mniej pyłów, 15 razy mniej tlenków azotu i 1,4 razy mniej tlenku 
i dwutlenku węgla niż podczas spalania surowców kopalnych. 

W Europie zwiększa się zużycie drewna do celów grzewczych. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że wyczerpują się surowce kopalne. 

Przewodzenie dźwięku 
Drewno jest doskonałym materiałem do produkcji 
instrumentów muzycznych. Zdolność i szybkość przewodzenia 
dźwięku zależą od gatunku i budowy drewna. Drewno 
rezonansowe powinno mieć równomierne słoje, niewielką 
gęstość i odpowiedni udział drewna późnego (letniego).

Rezonans, czyli współbrzmienie, polega na przejmowaniu 
drgań i wzmacnianiu dźwięku. W wypadku drewna zdolność 
wzmacniania przewodzonego dźwięku określana jest mianem 
zdolności rezonansowania. W Polsce pozyskuje się drewno 
rezonansowe ze świerków (np. istebniańskich) i jaworów. 

Nic się nie marnuje 
Poszczególne części drzewa znajdują po jego ścięciu różne 
zastosowanie. Tu nic się nie marnuje. Korona drzewa – gałęzie 
i liście – jest wykorzystywana na kompost, opał, węgiel 
drzewny, watę drzewną, płyty pilśniowe, miazgę papierową 
i włókna drzewne. Z kolei z korzeni – karpiny – produkowane 
są m.in. fajki i meble. Główna część drzewa – pień  
– po przetarciu służy za surowiec budowlany i meblarski. 
Nawet kora przydaje się w ogrodnictwie czy szkółkarstwie. 

Pozyskanie drewna w Polsce od kilku lat wynosi rocznie  
35–38 mln m3 tzw. grubizny. Przeliczając to na jednego 
mieszkańca naszego kraju, otrzymujemy 0,95 m3.

ZADANIA 

Wymień 10 różnych zastosowań drewna 
pochodzącego z pnia drzewa. 
(Podgórska, Sierota 2010) 

Podczas leśnej wędrówki przypatrz się świerkowi 
pospolitemu i klonowi pospolitemu. Zwróć uwagę 
na sylwetki drzew, wygląd liści, korę, kwiaty, szyszki 
i owoce.
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12 FUNKCJE LASU

Las = supermarket 
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że las jest swoistym 
supermarketem. Przecież w czasach pierwotnych niemal 
całkowicie zaspokajał potrzeby życiowe człowieka. Także 
współcześnie  trudno wyobrazić sobie na przykład kuchnię  
bez darów lasu, mimo że większość z nas kupuje je w sklepach 
lub u przydrożnych sprzedawców. 

Większość polskich lasów to lasy publiczne, a korzystanie z ich 
bogactw regulowane jest przez prawo. Część darów można 
pozyskiwać na własne potrzeby bez ograniczeń (np. grzyby, 
z wyjątkiem gatunków objętych ochroną prawną), korzystanie 
z innych wymaga specjalnych uprawnień (np. myśliwskich). 
Zawsze przy zbiorze należy jednak pamiętać o poszanowaniu 
przyrody. 

Drzewka bożonarodzeniowe i stroisz 
Do darów lasu, których nie można swobodnie pozyskiwać, 
należą drzewa i gałęzie. Ich częste kradzieże zdarzają się 
w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych i Boże Narodzenie. 
W tym czasie leśnicy urządzają punkty sprzedaży, gdzie można 
zakupić tzw. stroisz (gałęzie do dekoracji) i drzewka iglaste – 
świerkowe lub jodłowe. 

W okresie poprzedzającym wspomniane święta leśnicy 
organizują dodatkowe patrole. W wypadku złamania prawa 
mogą osobę podejrzaną zatrzymać, sprawdzić tożsamość, 
przeszukać samochód, nałożyć mandat. 

Mięso 
Amatorów dziczyzny jest coraz więcej. Mięso leśnych zwierząt 
jest smaczne i zdrowe. Aby jednak polować, należy zdobyć 
specjalne uprawnienia. Dla pozostałych osób jedyną szansą 
na spróbowanie na przykład sarniny jest zakup dziczyzny 
w sklepach. 

Reguły prowadzenia polowań, warunki, jakie musi spełniać 
osoba, która chce polować, oraz zasady uzyskiwania 

DO LASU  
JAK DO SUPERMARKETU
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FUNKCJE LASU 13

wymaganych uprawnień precyzuje Ustawa Prawo łowieckie. 
Jednym z zadań łowiectwa jest bezwzględne zwalczanie 
kłusownictwa. 

Grzyby 
Zbieranie grzybów jest naszą polską tradycją. Rośnie u nas 
1100–1400 gatunków grzybów jadalnych, ale zbieranych jest 
na ogół kilka–kilkanaście gatunków. W koszykach niektórych 
wytrawnych amatorów grzybobrań można znaleźć nawet 40–60 
gatunków. Nasze lasy oferują każdego roku 20 mln kg grzybów. 

Wartość odżywcza grzybów nie jest duża, są one jednak 
cenne ze względu na zawartość soli mineralnych i związków 
aromatycznych. Nadają potrawom znakomity smak i zapach. 

Owoce leśne 
Las to nie tylko grzyby, lecz także owoce: poziomki, borówki, 
jeżyny, maliny, dereń, róża, głóg, żurawina. Leśne owoce 
mają mniejszą zawartość cukru i są bogatsze w witaminy 
niż hodowane w ogrodzie. Zawierają także więcej kwasów 
organicznych, witamin i związków mineralnych. Są więc 
zdrowsze, a dodatkowo bardziej aromatyczne. 

Owocami leśnymi są także orzechy laskowe. W porównaniu 
z mięsistymi owocami są bardzo kaloryczne – mają w sobie 
ponad 60% tłuszczu i ok. 20% białka. 

Zioła 
Pamiętajcie, że podział na rośliny trujące i rośliny lecznicze jest 
nieprecyzyjny i niefortunny. Wynika to z faktu, że rośliny lecznicze, 
stosowane niefachowo, także mogą powodować niebezpieczne 
zatrucia. Z kolei rośliny silnie trujące dostarczają cennych leków. 

O tym, czy dana roślina ma właściwości lecznicze, decyduje 
obecność tzw. substancji czynnych. Są to związki chemiczne 
o dużej aktywności biologicznej. W roślinach występują 
najczęściej całe zespoły różnych substancji. 

ZADANIA 

Dowiedz się, skąd pochodzą drzewka 
bożonarodzeniowe, które w liczbie 200 tys. trafiają 
każdego roku do polskich domów? (http://www.lasy.
gov.pl/nasza-praca/uzytkowanie-lasu) 

Podczas wyprawy do lasu zbierz leśne owoce, 
przygotuj deser i poczęstuj swoich bliskich. 
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14 FUNKCJE LASU

LAS WPŁYWA NA ZDROWIE

Lasy zapraszają 
Pewnie lubicie spędzać czas w lesie, podobnie jak większość 
ludzi. Dla wielu to ulubione miejsce na urlop. To tu właśnie 
lokowane są sanatoria oraz ośrodki wypoczynkowe i sportowe. 
Co takiego ma w sobie las, skąd ta moc przyciągania ludzi – 
zarówno zdrowych, jak i chorych? 

Codzienność dla większości z nas to hałas, pośpiech, 
zatrute środowisko. Noc także nie zawsze daje ulgę – 
zanieczyszczenie światłem nie pozwala w pełni odpocząć.  
Las jest na to wszystko lekiem. 

W lesie człowiek czuje się lepiej 
Ma na to wpływ szereg czynników, m.in. mikroklimat.  
Na przykład w upalne dni – w porównaniu z terenem otwartym 
– powietrze w lesie jest chłodniejsze i wilgotniejsze, a podczas 
wietrznej pogody panuje tu prawie cisza. Na samopoczucie 
gości lasu oddziałuje także czyste, natlenione powietrze. 
Jeden hektar lasu emituje 3–10 razy więcej tlenu niż taka sama 
powierzchnia pola uprawnego. 

Las jest doskonałym filtrem – wychwytuje szkodliwe gazy i pyły. 
Obliczono, że jeden hektar lasu bukowego w okresie wegetacji 
może zatrzymać nawet 65 ton pyłów. 

Pogromcy bakterii
Drzewa wydzielają bakteriobójcze substancje – fitoncydy. 
Dzięki nim wokół drzew istnieje strefa, w której jest kilkadziesiąt 
razy mniej bakterii chorobotwórczych niż w powietrzu miejskim. 
Fitoncydy bywają nazywane roślinnymi antybiotykami; 
wykorzystywane są m.in. jako środki konserwujące produkty 
spożywcze i do wytwarzania preparatów antybakteryjnych. 

Podczas pobytu w lesie przebywajcie jak najwięcej w otoczeniu 
brzóz, jałowców i sosen. Strefa wokół nich przesycona 
fitoncydami wynosi 5 metrów. 
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FUNKCJE LASU 15

Las pachnie 
Las pachnie dzięki olejkom eterycznym wydzielanym  
przez drzewa. Za sprawą monoterpenów zawartych w żywicy 
olejki działają terapeutycznie. Ich zapach przynosi nam 
odprężenie i wyciszenie. Dodatni wpływ na samopoczucie ma 
także ujemnie zjonizowane powietrze leśne, które wzmaga siły 
obronne organizmu.

Lecznicze właściwości powietrza leśnego docenia medycyna 
alternatywna – aromaterapia. Wykorzystuje olejki eteryczne i inne 
substancje zapachowe do korzystnego wpływania na zdrowie. 

Koloroterapia 
Las fascynuje barwami o każdej porze roku. Przepięknie 
przedstawiają to na swoich obrazach artyści malarze, 
uwieczniają fotograficy. Dostrzega te walory lasu także 
medycyna niekonwencjonalna, wykorzystując je w koloroterapii 
(chromoterapii), czyli metodzie polegającej na eksponowaniu 
zmysłu wzroku danej osoby na odpowiednie barwy.

Koloroterapia może uspokajać, relaksować lub pobudzać. 
Podobno przebywając w otoczeniu różnych barw, możemy 
mieć więcej energii do życia, więcej optymizmu. Kolor zielony 
odpręża, wywołuje uczucie spokoju i bezpieczeństwa.

Połowa leków to leki roślinne 
Leki roślinne to wyroby, których składnikami są rośliny 
lecznicze, ich części lub substancje z nich pochodzące. Cechą 
charakterystyczną leków roślinnych jest to, że zawarte w nich 
substancje czynne nie występują w postaci czystej, lecz 
w połączeniu z licznymi naturalnymi związkami chemicznymi. 
Tym różnią się od leków syntetycznych pochodzenia roślinnego. 

Przy zbiorze dzikich roślin ważna jest znajomość optymalnego 
terminu tego zabiegu. Pewne rośliny wykazują właściwości 
lecznicze tylko w okresie kwitnienia, inne – wczesną wiosną, 
jeszcze inne – późną jesienią. Należy przestrzegać zasad 
ochrony gatunkowej; chronione są m.in. kocanki piaskowe, 
bobrek trójlistkowy, czosnek niedźwiedzi. 

34
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ZADANIA 

Dopytaj się, gdzie prezentowana jest baza 
turystyczna Lasów Państwowych?  
(http://www.lasy.gov.pl/turystyka/turystyka-w-lp) 

Zaplanuj wyprawę do lasu, w którym rosną sosny, 
brzozy lub jałowce. 
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16 FUNKCJE LASU

LAS TO MIEJSCE PRACY

Szczególna wartość lasu 
Większości ludzi las kojarzy się z odpoczynkiem, 
grzybobraniem, podpatrywaniem przyrody ... Dlatego pewnie 
zaskoczeniem będzie informacja, że lasy są podstawą bytu 
wielu polskich rodzin. Lasy Państwowe zatrudniają ok. 25 000 
osób, jednak dwa razy więcej pracuje w zakładach usług 
leśnych. 

Zatrudnione w zakładach usług leśnych osoby pracują przy 
pozyskaniu drewna (np. drwale), sadzeniu lasu, jego pielęgnacji 
i ochronie. 

Leśnicy pracują nie tylko w Lasach Państwowych
Leśnicy pracują także w lasach parków narodowych, Zasobu 
Agencji Nieruchomości Rolnych, lasach miejskich i gminnych. 
W strukturze własności polskich lasów są także lasy 
prywatne. Nadzór nad nimi często sprawują leśnicy z Lasów 
Państwowych. 

Leśników przy pracy można spotkać nie tylko w lesie. 
Niektórzy są zatrudnieni w leśnej administracji, inni kształcą 
młodzież w leśnych szkołach średnich i na wydziałach leśnych 
uczelni wyższych. Pracują także w instytutach naukowych 
i w urzędach państwowych, są aktywnymi członkami 
przyrodniczych organizacji pozarządowych lub z nimi 
współpracują. 

Lasy i turystyka 
Sąsiedztwo lasu ma ogromny wpływ na funkcjonowanie 
gospodarstw agroturystycznych. Położenie w otoczeniu lasów 
podnosi ich atrakcyjność, urozmaica wypoczynek, a co za tym 
idzie zwiększa zainteresowanie nimi turystów. Wyprawy  
na ryby, grzyby, owoce leśne…, wieczorne biesiadowanie  
przy ognisku… To jest to, co pozwala w pełni zregenerować 
siły i poprawić samopoczucie wypoczywających osób. 

Las jest także obiektem zainteresowania biur turystycznych, 
które organizują wycieczki, lekcje z leśnikiem, ogniska, 
grzybobrania. 
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Leśne badania i obserwacje 
Las jest miejscem badań i obserwacji prowadzonych przez 
naukowców – pracowników uczelni wyższych, instytucji 
naukowych oraz przyrodników z organizacji pozarządowych.  
Ich praca pozwala skuteczniej pielęgnować i chronić las.  
Na wiedzy pokoleń leśników i osiągnięciach naukowców 
opierają się zasady gospodarki leśnej w Lasach Państwowych. 

Las jest otwartym dla nauki wielkim terenem badawczym. 
Z Lasami Państwowymi współpracują m.in. Instytut Badawczy 
Leśnictwa oraz wydziały leśne uczelni wyższych. 

Las i kultura 
O lesie powstają książki, lasom poświęcane są czasopisma. 
Wymaga to współpracy zarówno wydawców i autorów – 
naukowców, literatów, dziennikarzy, fotografików oraz grafików 
– jak i drukarni… O lesie powstają filmy, których realizacja  
nie może się obejść bez wielu firm i ludzi w to zaangażowanych 
– scenarzystów, reżyserów, kamerzystów, operatorów światła... 

W Bedoniu k. Łodzi funkcjonuje Leśne Studio Filmowe 
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych. 
Jednym z jego głównych celów jest realizacja edukacyjnych 
filmów przyrodniczych. 

Szczególna rola lasów 
Możliwość znalezienia pracy dzięki lasom ma szczególną 
wartość w regionach pozbawionych przemysłu i dużych 
miast. Właśnie tam, obok rolnictwa, pracę dają lasy i związany 
z nimi przemysł drzewny. Niemałe dochody czerpią także 
lokalne społeczności ze zbierania owoców runa leśnego, ziół 
i grzybów. 

Na łąkach, polach i w lasach Nadleśnictwa Rudka (Podlasie) 
zbierane są przez miejscową ludność surowce,  
z których sporządzana jest herbatka ziołowa PITAGORAS.  
Na pudełku znajduje się  hasło: „Pij, aby sprawniej myśleć!”

41
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ZADANIA 

Wymień 10 leśnych surowców zbieranych z obszaru 
Nadleśnictwa Rudka i wykorzystywanych przez Dary 
Natury – firmę działającą w branży zielarskiej  
oraz zdrowej żywności. (http://darynatury.pl/)

Poznaj „Echa Leśne” – magazyn wydawany  
przez Lasy Państwowe dla przyjaciół lasu.   
(http://www.lasy.gov.pl/informacje/echa-lesne)
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18 FUNKCJE LASU

Wyprawa do lasu 
Planując wyprawę do lasu, trzeba przewidzieć różne sytuacje, 
także te, których sobie nie życzycie. Przecież może się zdarzyć 
nagłe załamanie pogody, zabłądzenie, choroba. Dlatego tak 
ważne jest odpowiednie wyposażenie i pomyślenie o każdym 
drobiazgu, np. zapasowej baterii do latarki. 

W lesie telefony komórkowe mogą się czasem znaleźć  
poza zasięgiem sieci. Dlatego zawsze zostawiajcie opiekunom 
informację o tym, dokąd się udajecie na wyprawę. 

W lesie jest bezpiecznie, jednak … 
Zawsze powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Oto kilka 
przykładów: 1) wiadomo, że w lesie są kleszcze i komary, 
dlatego należy zaopatrzyć się w środek przeciwko nim;  
2) wiadomo także, że zdarzają się w lesie zabłądzenia, dlatego 
należy zaopatrzyć się w mapę, kompas, GPS; 3) wiadomo  
też, że burza w lesie może być bardzo niebezpieczna,  
dlatego należy opuścić las po usłyszeniu grzmotów. 

Na wszelki wypadek zanotujcie numery alarmowe: 112 (telefon 
alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straż pożarna), 
997 (policja). Sygnałem wzywającym pomoc jest sześć 
dźwięków na minutę, później minuta przerwy i powtórzenie. 
Nocą można te sygnały nadawać za pomocą światła latarki. 
W miejscach zalesionych sygnały optyczne nie zawsze są 
jednak widoczne, a sygnały akustyczne mogą być przez drzewa 
tłumione. 

Bądź gościem szanującym las 
Większością lasów w Polsce zarządza w imieniu skarbu 
państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 
Lasy w Polsce są otwarte dla wszystkich, jednak w korzystaniu 
z nich są pewne ograniczenia zapisane w ustawie o lasach. 

Do najczęściej łamanych zasad obowiązujących gości lasu 
należą: puszczanie psa luzem, wjazd samochodem na drogi 
nieoznaczone drogowskazami dopuszczającymi ruch  
po tych drogach,  biwakowanie, palenie ognisk i grillowanie 
w przypadkowych miejscach. 

W LESIE  
PRZEŻYJESZ PRZYGODĘ
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Poznaj zasady 
Nordic Walking, bieganie, spacerowanie, jazda na rowerze… 
Te i wiele innych dziedzin naszej aktywności uprawiane są 
w lasach. Szczególnie dużo emocji dostarcza tropienie, 
podpatrywanie i fotografowanie zwierząt, jednak nie zawsze 
jest to dozwolone, gdyż może zagrozić rzadkim gatunkom  
lub dopiero co przyszłym na świat młodym osobnikom. 

Wszystkich nas obowiązuje znajomość prawa. Dla gości lasu 
szczególnie istotne są: ustawa o lasach i ustawa o ochronie 
przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów.

Czas w las 
Lasy Państwowe zapraszają do lasu. Mało tego, udostępniają 
bazę noclegową: pola namiotowe, pokoje gościnne, ośrodki 
szkoleniowo-wypoczynkowe. W ich otoczeniu można uprawiać 
sport, podpatrywać przyrodę, wędkować, zbierać grzyby 
i owoce leśne. Baza tych miejsc jest dostępna w portalu 
czaswlas.pl

W portalu czaswlas.pl znajduje się m.in. mapa, na którą 
naniesiono 3000 obiektów leśnych. Tutaj każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

Leśnicy edukują 
Leśnicy nie tylko udostępniają las, zajmują się także edukacją 
leśną społeczeństwa. Podczas leśnej wędrówki można 
skorzystać z wielu obiektów edukacyjnych, m.in. leśnych 
ścieżek edukacyjnych, ośrodków edukacji przyrodniczoleśnej, 
zielonych klas. 

Obiektami chętnie odwiedzanymi przez gości lasu są ścieżki 
edukacyjne, których długość przeważnie wynosi 3–4 km. 
Znajdujące się wzdłuż nich przystanki tematyczne wyposażono 
w tablice edukacyjne. 
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ZADANIA 

Zapoznaj się z ustawą o lasach. Szczególną uwagę 
zwróć na rozdział 5: „Zasady udostępniania lasów”. 
Które lasy są objęte stałym zakazem wstępu? 

Zaproponuj kolegom i koleżankom wyprawę  
do lasu. Na stronie www nadleśnictwa wyszukaj 
numer telefonu leśnika-edukatora i umów się z nim 
na wspólną wędrówkę z grupą.

Zeszyt 5 - Funkcje lasu.indd   19 2016-01-07   12:55:01



20 FUNKCJE LASU

LAS JAKO INSPIRACJA

 
Początki sztuki mają związek z czcią oddawaną 
przedmiotom kultu 
Las jest otwarty dla wszystkich twórców, zwłaszcza tych, 
którzy poszukują inspiracji. Jak się to jednak zaczęło?  
Nie od zamiłowania do sztuki… Człowiek żyjący w puszczy 
15–10 tys. lat p.n.e. był podporządkowany kaprysom przyrody. 
Czcił to, od czego zależał jego los: Słońce, ziemię, drzewa, 
zwierzęta i starał się je przedstawić na malowidłach na 
ścianach jaskiń i w postaci rzeźb. 

Malowidła naskalne znaleziono niemal na całym świecie. 
Najsłynniejsze są w jaskiniach Altamira (Hiszpania)  
oraz Lascaux (Francja). 

Od scen polowań po malarstwo realistyczne 
Na długie wieki przyrodnicze wątki w malarstwie zostały 
zdominowane przez motywy łowieckie. Dopiero w epoce 
romantyzmu (od końca XVIII wieku) popularne stały się 
obrazy przedstawiające las jako podmiot dzieła. Przykładem 
z późniejszego okresu są obrazy Leona Wyczółkowskiego 
(1852–1936) – jednego z czołowych przedstawicieli Młodej 
Polski w nurcie malarstwa realistycznego. 

Wśród obrazów o tematyce leśnej są także dzieła o treści 
batalistycznej. W cyklu „Polonia” Artura Grottgera (1837–1867) 
las żyje, chroni, osłania. 

Leśne inspiracje 
Ważne dla nas Polaków są np. opisy lasu przedstawione  
przez Adama Mickiewicza (1798–1855) w „Panu Tadeuszu”. 
A czy słyszeliście o entach, rasie istot drzewopodobnych  
ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena (1892–1973) mitologii 
Śródziemia? Zwano ich też Cieniami Lasu, Pasterzami Drzew. 
Wygląd enta był podobny do gatunku drzewa, którym się 
opiekował, z tą różnicą, że ent miał twarz i kończyny. 

Pewnie czytaliście i oglądaliście Harry’ego Pottera. 
Pamiętacie? W bliskim sąsiedztwie Szkoły Magii 
i Czarodziejstwa w Hogwarcie rośnie Zakazany Las. 
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Rzeźba i budownictwo drewniane 
W polskim rzeźbiarstwie najczęściej wykorzystywane jest 
drewno lipy – odznacza się miękkością i delikatną strukturą. 
Z tego drewna Wit Stwosz (1448–1533) wyrzeźbił słynny ołtarz 
w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Praca zajęła mu 12 lat! 
Ołtarz ma 11 m szerokości i 13 m wysokości. Został uznany  
za największe arcydzieło polskiego snycerstwa. 

Dobrym materiałem konstrukcyjnym jest drewno modrzewiowe; 
dowodem są liczne kościoły i dworki, które przetrwały 
w dobrym stanie kilka wieków. Widoczny na zdjęciu kościół 
w Sękowej k. Gorlic został wzniesiony w 1522 r. 

Zaczęło się od utrwalania piękna 
Film i fotografia przyrodnicza utrwalają piękno przyrody. 
Filmowcy i fotograficy pokazują niejednokrotnie świat przyrody, 
którego zwykły śmiertelnik nie jest w stanie zobaczyć  
na własne oczy. Do mistrzów fotografii przyrodniczej należał 
Włodzimierz Puchalski (1909–1979) – leśnik z wykształcenia, 
fotograf i filmowiec z powołania. 

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych 
w Bedoniu wznowił cztery książki Włodzimierza Puchalskiego: 
Bezkrwawe łowy, Wyspa kormoranów, W krainie łabędzia, 
Wśród trzcin i wód.  Serię kończy książka Tomasza 
Ogrodowczyka Werki Włodzimierza Puchalskiego. 

Inspiracje dla młodzieży 
Znacie piosenkę Meli Koteluk (ur. 1985) Dlaczego drzewa nic 
nie mówią? Autorka tekstu porównała troskę o bliską osobę  
do troski o drzewo. Młodzież inspiruje się także zwierzętami  
– jedna z fanek bielików, podpatrywanych dzięki kamerze 
(www.lasy.gov.pl/bielik/bieliki-online), wykonała na swoim 
ramieniu tatuaż tego ptaka. 

Młodzież interesuje się oryginalną biżuterią sporządzoną 
z darów lasu, która jest niepowtarzalna. Każda ozdoba 
zrobiona np. z drewna charakteryzuje się innym wyglądem  
– rysunkiem i kolorem.

ZADANIA 

Znajdź informację o tym, co oznacza skrót OPTAL. 
(http://www.okl.lasy.gov.pl/okl)

Zapoznaj się z opisem książek Włodzimierza 
Puchalskiego, wznowionych przez Lasy Państwowe. 
(http://sklep.bedon.lasy.gov.pl/)
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Polska porównywana jest do Afryki 
Odkręcasz kran i woda płynie; to takie oczywiste … Aż trudno 
uwierzyć, że niektóre obszary Polski są zagrożone suszą. 
A przecież Ziemia widziana z kosmosu wygląda jak wielka, 
niebieska kula; tylko niewielka część powierzchni naszej planety to 
lądy. Z pozoru więc Ziemianie nie powinni mieć problemu z wodą. 

Dlaczego mówi się, że wody pitnej na Ziemi jest mało i trzeba 
ją oszczędzać? Wyobraźcie sobie, że cała woda słona  
na naszej błękitnej planecie wypełnia po brzegi wannę. Woda 
słodka zmieści się zaledwie w czterech  litrowych butelkach. 
W trzech z nich będzie lód. Do wypicia zostanie tylko woda 
z jednej butelki, o ile nie będzie zanieczyszczona.

 
Lasy i woda 
Polska nie ma dużych zasobów wody pitnej. Nasz kraj nękany 
jest na przemian powodziami i okresami suszy. Są naukowcy, 
którzy twierdzą, że w przyszłości z powodu globalnego 
ocieplenia tereny podmokłe staną się jeszcze bardziej mokre, 
a tereny suche jeszcze bardziej wyschną. Stąd tak duże 
znaczenie funkcji retencyjnej lasów, polegającej na czasowym 
zatrzymywaniu wody opadowej. 

Lasy w Polsce magazynują, oczyszczają i wprowadzają 
do obiegu znacznie więcej wody niż wszystkie śródlądowe 
zbiorniki retencyjne. Sprzymierzeńcami leśników 
w spowalnianiu odpływu wody w lasach są bobry.

Las to gąbka 
Las po opadach deszczu jest w stanie zmagazynować w sobie 
(w roślinności, ściółce i glebie) wielkie ilości wody. Później 
woda jest oddawana podczas parowania i transpiracji; część 
przechowywana jest na terenach zabagnionych i zajętych 
przez torfowiska, reszta jest filtrowana – zasila cieki, zbiorniki 
wodne, wody gruntowe i głębinowe. 

Dzięki temu, że las gromadzi wodę, panuje w nim większa 
wilgotność. To jedna z cech leśnego mikroklimatu,  
która wpływa korzystnie także na sąsiadujące tereny.

LAS CHRONI  
I OCZYSZCZA WODY
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Ochrona przed powodziami 
To jedna z bardzo ważnych funkcji lasów, mająca wpływ  
na nasze bezpieczeństwo. Lasy zatrzymują odpływ wód 
opadowych i regulują topnienie śniegu na wiosnę. Rozciąga 
to w czasie spływ wód do rzek i potoków, co zapobiega 
powstawaniu powodzi. 

Na terenach bezleśnych większa część opadów spływa 
po powierzchni ziemi, porywając ze sobą glebę. Do gruntu 
przenika mało wody. Strumienie i rzeki wzbierają, występują  
ze swych koryt. 

Retencjonowanie wody w lasach 
Leśnicy nie tylko zatrzymują wodę na wybranych obszarach 
(łac. retentio – zatrzymanie), lecz także  zwiększają jej zasoby. 
Działania są prowadzone w całym kraju: odbudowywane są 
osuszone kiedyś leśne stawy i oczka, zatrzymywany jest spływ 
wody dawnymi systemami melioracyjnymi, a spowalniany  
na leśnych strumykach, rzeczkach i potokach. 

Na przykład w Nadleśnictwie Krasiczyn działaniami objęto 
potok Hołubla. Prowadzony monitoring wykazał szereg 
korzystnych zmian; m.in. po dłuższej nieobecności ponownie 
pojawiły się tu pstrągi w okresie tarła. To głównie z myślą 
o nich dno potoku wyłożono żwirem. 

Bez wody nie ma życia 
Woda w lesie – jak wszędzie – jest płynem życiodajnym. 
Wszystkie istoty żywe muszą pobierać wodę. Buduje ona  
ich ciało, pomaga je odżywiać, chłodzić i nawilżać – wspiera 
nawet oddychanie. Najcenniejsza jest czysta woda słodka. 

Woda słodka występuje pod ziemią; jest także w rzekach, 
strumieniach, jeziorach i stawach. Gromadzi się również 
w torfowiskach i bagnach; takie miejsca są środowiskiem 
życia wielu organizmów i naturalnym magazynem wody 
w przyrodzie. Ich zanik może doprowadzić do katastrofy. 
W Lasach Państwowych ekosystemy bagienne są często 
chronione w granicach obszarów Natura 2000 lub w postaci 
użytków ekologicznych.

ZADANIA 

Rozważ, w jakich warunkach powstaje torfowisko? 
(Gil 2010) 

Przypomnij sobie cykl krążenia wody w przyrodzie. 
(Solomon, Berg, Martin 2007) 
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Miło jest przebywać w lesie 
Leśne powietrze różni się od powietrza w mieście, na polu 
czy łące… Do podstawowych czynników kształtujących 
mikroklimat tych miejsc należą: temperatura powietrza, 
wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, 
ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie elementy mikroklimatu 
wywierają wpływ na nasze samopoczucie, sprawność fizyczną 
i umysłową, na wydajność pracy oraz zachowanie dobrego 
stanu zdrowia. 

Leśny mikroklimat, olejki eteryczne i fitoncydy, powietrze 
oczyszczone z pyłów i innych zanieczyszczeń – wszystko to 
sprawia, że powinniśmy w lesie przebywać jak najczęściej  
i jak najdłużej. 

Niezastąpione źródło czystego powietrza 
Las oczyszcza powietrze jak naturalny, wysokowydajny 
filtr. Pyły i inne zanieczyszczenia pochodzące z zakładów 
przemysłowych, osad ludzkich i dróg osadzają się na liściach, 
igłach, korze. Następnie są spłukiwane do gleby lub dostają się 
tam wraz z opadającymi liśćmi i innymi fragmentami roślin. 

Jak olbrzymie są to ilości pyłów, obrazuje przykład – dąb 
w wieku 100 lat jest w stanie wychwycić z powietrza nawet 
tonę pyłów rocznie. 

 
Źródło tlenu 
W żadnym innym zbiorowisku roślinnym nie występuje tak 
ogromna masa liści, pochłaniających w procesie fotosyntezy 
dwutlenek węgla i uwalniających tlen, jak w lesie. Lasy, 
zajmując ok. 30% lądów, produkują rocznie taką ilość tlenu, 
która zaspokaja połowę zapotrzebowania nań wszystkich ludzi 
i zwierząt. 

Z uwagi na walory leśnego powietrza las dla wielu osób jest 
ulubionym terenem wypoczynku i wymarzonym miejscem 
zamieszkania. 

LAS CHRONI I OCZYSZCZA 
POWIETRZE 
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Pochłaniacz dwutlenku węgla 
Lasy są najbogatszym zbiorowiskiem roślinnym na Ziemi. 
Pochłaniając dwutlenek węgla, mają wpływ na jego zawartość 
w atmosferze. Wiążą ponad połowę węgla na naszej planecie. 
Ocenia się, że w ekosystemach leśnych znajduje się więcej  
niż połowa jego lądowych zasobów. Około 20% zgromadzone 
jest w regionach tropikalnych. Ilość węgla zawartego w biomasie 
drzewnej lasów Polski została oszacowana na prawie 1,1 mld ton.

W krajach położonych w okolicach równika istnienie lasów 
jest najbardziej zagrożone. Ich niszczenie jest spowodowane 
ekspansją rolnictwa na nowe tereny, budową dróg  
oraz pozyskiwaniem drewna. 

Efekt cieplarniany 
W wyniku działalności człowieka kumulują się w atmosferze 
dwutlenek węgla i inne gazy (metan, tlenki azotu, ozon 
i freony), potęgujące naturalny efekt cieplarniany. Spalanie 
paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego – 
odpowiada za około trzy czwarte antropogenicznej emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. Do uwalniania dwutlenku węgla 
prowadzi także wypalanie lasów. 

Dodatkowo po usunięciu drzew CO2  przestaje być 
wychwytywane z atmosfery w procesie fotosyntezy. Poziom 
innych gazów cieplarnianych także wzrasta. 

Spalanie drewna 
Na jakość powietrza ma także wpływ spalanie, m.in. drewna 
opałowego. Jest to surowiec odnawialny – miejsce ściętego 
fragmentu lasu prawie natychmiast zajmują nowe nasadzenia. 
W procesie spalania drewno emituje mniej zanieczyszczeń 
niż surowce kopalne. To dlatego możemy powiedzieć, że las 
chroni atmosferę, produkując siłami przyrody drewno opałowe.

Tradycyjne drewno spalane w postaci polan zastępowane jest 
coraz częściej drewnem przetworzonym. Odpady drzewne są  
brykietowane lub wytwarzane są z nich pellety (energetyczne 
tabletki). 
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ZADANIA 

Dowiedz się, ilu osobom w ciągu doby dostarcza tlenu 
jedna 60-letnia sosna? (Podgórska, Sierota 2010) 

Sprawdź, jak wzrastają zasoby drewna (a w nim 
związanego węgla) w Lasach Państwowych. 
Porównaj zasoby z lat 1967 i 2013. (Rutkowski 2015) 
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LEŚNA GLEBA

 
Doceń i zrozum glebę!
To hasło pochodzi z ulotki promującej Centrum Edukacji 
Gleboznawczej – Muzeum Gleb, które utworzono  
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Prowadzone są tu  
m.in. zajęcia dydaktyczne z zakresu gleboznawstwa i wiedzy 
o lesie z wykorzystaniem eksponatów, w tym rzeczywistych 
przekrojów gleb, pokazujących warunki życia pod naszymi 
stopami. 

W muzeum odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i studentów. Uczestnicy dowiadują się m.in. o tym, że gleba 
jest niezwykle istotnym elementem obiegu węgla w przyrodzie 
i jego magazynem. Znajduje się w niej ponaddwukrotnie więcej 
węgla niż w atmosferze. 

Las czerpie z gleby 
Gleba, jej wilgotność i żyzność, wpływa na las. Te cechy 
gleby mają największe znaczenie dla leśnictwa. Inny las rośnie 
na wilgotnych i zasobnych w składniki pokarmowe glinach  
(charakteryzuje się m.in. dużą różnorodnością biologiczną), 
a inny na suchych i ubogich piaskach (cechuje go mała 
różnorodność biologiczna). 

Warunki glebowe są jednym z czynników, które leśnicy biorą 
pod uwagę, ustalając skład gatunkowy drzew na danym gruncie 
oraz planując dalszą działalność gospodarczą. Lasy w Polsce 
występują najczęściej na terenach o najsłabszych glebach. 
Wynika to głównie z ekspansji rolnictwa w poprzednich wiekach, 
zainteresowanego zasobniejszymi glebami. 

Las wpływa na gleby 
Bory sosnowe produkują ściółkę składającą się głównie 
z igieł, które – opadając – zakwaszają glebę i ją zubażają. 
W ściółce lasów liściastych i mieszanych znajdują się liście, 
korzystnie wpływające na odczyn gleby i skład roślinności 
zielnej. Dzięki temu gleby są żyźniejsze, ściółka szybciej się 
rozkłada, bogatszy jest skład organizmów glebowych. 

Leśna roślinność stanowi naturalną ochronę przed silnymi 
wiatrami, nie dopuszcza do wysuszania i wywiewania gleby. 
Zabezpiecza także glebę przed skutkami ulewnych deszczów 
i wymywaniem.
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Nic się w glebie nie marnuje 
Bardzo ważnym procesem zachodzącym w glebie 
jest mineralizacja, czyli uwalnianie prostych związków 
nieorganicznych z materii organicznej – martwych szczątków 
organizmów żywych. Bez tego wszystkie niezbędne  
dla ekosystemu pierwiastki zostałyby związane w tkankach 
organizmów leśnych, a las nie mógłby się dalej rozwijać. 

Mineralizacja to rozkład, próchnienie i gnicie. Za przebieg tych 
procesów odpowiada wiele organizmów (np. bakterie i grzyby). 
Procesy zachodzące w glebie zapewniają trwałość lasu. 

Bank pamięci 
W glebie zgromadzone są nasiona, kłącza, cebule, zarodniki 
roślin; tu znajdują się jaja i inne stadia przetrwalnikowe 
drobnych zwierząt. Dlatego mimo zniszczenia wszystkich 
drzew, np. w wyniku huraganu, las jest w stanie przetrwać 
(odtworzyć się). Niestety, po pożarze regeneruje się o wiele 
dłużej. 
 
Wśród roślin są pirofity – organizmy przystosowane 
fizjologicznie do działania ognia. Na przykład wrzos zwyczajny. 
Pożary na wrzosowiskach odmładzają krzewinki i niszczą 
siewki drzew, ograniczając rozwój borów.

Las chroni glebę
Od roku 1957 wyodrębniana jest w polskim leśnictwie kategoria 
lasów ochronnych. Kryterium jest rola, jaką lasy spełniają 
w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym. 
Wśród lasów ochronnych wyróżniono szereg kategorii,  
m.in. lasy wodochronne,  ostoje zwierzyny oraz lasy 
glebochronne, które chronią glebę przed zmywaniem  
lub wyjałowieniem, powstrzymują osuwanie się ziemi,  
lawin, obrywanie się skał. 

Zagospodarowanie lasów ochronnych prowadzi się pod kątem 
utrzymania  ich wielofunkcyjnej roli (produkcyjnej, społecznej 
i ekologicznej) ze szczególnym uwzględnieniem funkcji,  
dla których zostały uznane za ochronne.

ZADANIA 

Pomyśl, od jakich czynników zależy wielkość 
systemów korzeniowych drzew? (Milewski 2008) 

Zapoznaj się z rozdziałem „Leśna gleba tętni życiem” 
zamieszczonym w publikacji Tajemniczy las.  
(Gil 2010) 
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Różnorodność krajobrazów i ekosystemów 
Różnorodność krajobrazów oraz ekosystemów to różnorodność 
ponadgatunkowa. Drzewa są elementem wielu ekosystemów 
i krajobrazów, m.in. lasów, plantacji, zadrzewień śródpolnych, 
zieleni miejskiej, parków, ogrodów. Spośród innych zbiorowisk 
drzewiastych lasy wyróżnia zgrupowanie drzew na dużych, 
zwartych powierzchniach. Powstają tu specyficzne warunki 
umożliwiające bytowanie różnorodnym organizmom. 

Czy wiecie o tym, że do niedawna za cenne były uważane 
tylko gatunki rzadkie lub zagrożone wyginięciem? Obecnie taki 
status mają wszystkie gatunki i ich zgrupowania wchodzące 
w skład ekosystemów.

Różnorodność gatunkowa 
W polskich lasach zarejestrowano ok. 57–60 tys. gatunków 
organizmów. Gatunkami leśnymi można nazwać blisko 30% 
roślin naczyniowych, ok. 60% lądowych zwierząt kręgowych, 
prawie 55% gatunków zwierząt bezkręgowych i ponad 90% 
grzybów wielkoowocnikowych. 

Lasy są najmniej zniekształconymi ekosystemami w Polsce. 
Właśnie dlatego tysiące gatunków organizmów znalazły tu 
miejsce do życia. Są one ważną częścią lasu, niejednokrotnie 
decydują o jego przetrwaniu. 

Różnorodność genetyczna 
Spośród roślin leśnych rosnących w Polsce najbardziej 
poznane pod względem różnorodności genetycznej  
są lasotwórcze gatunki drzew z rodzaju: sosna, świerk, jodła, 
buk, dąb oraz wybrane populacje modrzewia. W niewielkim 
stopniu zajmowano się do tej pory badaniami nad zmiennością 
genetyczną populacji dzikich zwierząt. 

Różnorodność genetyczna, inaczej wewnątrzgatunkowa,  
to bogactwo puli genowej w obrębie populacji. Jej zachowanie 
jest jednym z celów współczesnej ochrony przyrody. Utrata 
różnorodności genetycznej może zwiększać ryzyko wyginięcia 
gatunku.

LAS OSTOJĄ ŻYCIA 
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Lasy ostoją dzikiego życia 
W naszych lasach żyje na stałe lub czasowo ponad 60% 
gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce. Tutaj 
znajdują się także enklawy innych siedlisk, mało zmienionych 
przez człowieka lub wcale, np. torfowiska, śródleśne  
bagienka, wrzosowiska. 

Czasami fragmenty lasów, wraz z żyjącymi tam roślinami, 
zwierzętami i grzybami, są odizolowane od siebie osiedlami, 
drogami… W takiej sytuacji ważne jest umożliwienie 
przemieszczania się gatunkom, np. korytarzami ekologicznymi. 

Różnorodność zapewnia równowagę przyrodzie 
Las złożony z większej liczby elementów (bardziej różnorodny) 
jest regulowany większą liczbą wzajemnych oddziaływań. 
Dzięki temu sprawniej reaguje na zmiany środowiska i może 
łatwiej je   przetrwać. Gdy następuje jakaś zmiana, część 
organizmów i siedlisk ginie, część jednak ma cechy,  
dzięki którym jest zdolna do przetrwania i przekazania ich 
następnym pokoleniom. 

W Polsce żyje wiele gatunków zwierząt, które w innych 
częściach Europy są zagrożone lub wyginęły, np. wilk. Jako 
drapieżnik odgrywa ważną rolę w ekosystemie – prowadzi 
selekcję ofiar i usuwa z populacji głównie osobniki chore. 

Leśnicy dbają o różnorodność biologiczną 
Różnorodność biologiczną należy chronić po to, aby korzystać 
z niej w zrównoważony sposób obecnie i w przyszłości. 
Najistotniejsze działania praktyczne leśników dotyczą 
roślin, ponieważ to właśnie one decydują o zróżnicowaniu 
biologicznym, o całym bogactwie pozostałych organizmów. 
Leśnicy angażują się także w liczne projekty czynnej ochrony 
zagrożonych gatunków i siedlisk.

Na terenach leśnych ważne znaczenie dla utrzymania 
różnorodności biologicznej mają spróchniałe drzewa 
i powalone pnie (martwe drewno), starodrzewy, torfowiska 
i polany śródleśne. 

ZADANIA 

Dowiedz się, jakie działania podejmują leśnicy PGL 
Lasy Państwowe dla zachowania różnorodności 
biologicznej? (Będkowska 2010) 

Zapoznaj się z rozdziałem W stronę natury. 
(Rutkowski 2015)
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LAS W OCHRONIE PRZYRODY

Symbol ochrony przyrody 
Symbolem ochrony przyrody w Polsce jest żubr. Na początku 
XX wieku cała jego światowa populacja liczyła zaledwie 66 
osobników. Na szczęście udało się żubra ocalić, a przyczynili 
się do tego m.in.  leśnicy. Obecnie na świecie żyje ponad 5000 
żubrów. 

W Polsce mamy ich ponad 1400. Około 1000 osobników 
znajduje schronienie w Lasach Państwowych. Można je 
obserwować m.in. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

Parki narodowe 
Czy wiecie o tym, że przed drugą wojną światową parki 
narodowe działały w strukturach Lasów Państwowych? Parki 
narodowe chronią najcenniejsze fragmenty polskiej przyrody. 
Ich twórcami byli często leśnicy i wspólnie z przyrodnikami 
prowadzili działania ochronne. 

Także po wojnie parki narodowe często tworzono  
na obszarach zarządzanych wcześniej przez Lasy Państwowe. 
Dziś ponad 60% terenów naszych parków narodowych  
zajmują lasy, będące często najcenniejszym składnikiem 
przyrodniczym parków. 

Sposoby ochrony przyrody w Lasach Państwowych 
Na terenie Lasów Państwowych występują rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary 
Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska 
dokumentacyjne przyrody nieożywionej, zespoły przyrodniczo- 
-krajobrazowe, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów 
oraz strefy ochronne wyznaczane dla wybranych gatunków 
chronionych (m.in. wokół gniazd bielików czy dla węża 
Eskulapa). 

Wszystkie wymienione formy ochrony przyrody usytuowane są 
na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe. Świadczy 
to o dobrym stanie zachowania leśnej przyrody oraz dużym 
wkładzie leśników w utrzymanie przyrodniczego dziedzictwa 
kraju.
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Natura 2000 
Natura 2000, czyli Europejska Sieć Ekologiczna, jest 
międzynarodowym systemem chronionych obszarów 
połączonych korytarzami ekologicznymi. Aż 38% lasów 
w zarządzie PGL LP wchodzi w skład obszarów Natura 2000, 
chroniących gatunki i siedliska zagrożone. 

Obszarem Natura 2000 jest m.in. polska część Puszczy 
Białowieskiej. Występuje tu wiele rzadkich gatunków,  
np. rośliny: rzepik szczeciniasty i sasanka otwarta, zwierzęta: 
wilk i kumak nizinny, grzyb soplówka koralowa. 

Przytulisko w Nadleśnictwie Krynki 
W leśnych azylach na pomoc mogą liczyć ranne dzikie 
zwierzęta. Działa ich w Lasach Państwowych kilkanaście. 
Zwierzęta są tu otaczane fachową opieką weterynaryjną  
do czasu, gdy będą mogły żyć samodzielnie na wolności. 

Przytulisko w Nadleśnictwie Krynki opuszcza każdego roku 
kilkadziesiąt wyleczonych zwierząt. Wśród nich są zarówno 
gatunki pospolite (np. bocian biały), jak i rzadkie (np. ryś  
czy sowa uszata). 

Wolierowa hodowla głuszców
Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy 
ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt, roślin 
i grzybów zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły  
(tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem 
(restytucje). Dotyczy to m.in. głuszca; w Polsce żyje ok. 700 
ptaków tego gatunku. 

W Ośrodku Hodowli Głuszców w Nadleśnictwie Wisła pierwsze 
głuszce zostały wypuszczone w 2004 r. Łącznie w latach 
2004–2012 spotkało to 658 młodych głuszców, w tym 308 
kogutów i 350 kur.

ZADANIA 

Liczebność bielików w Polsce zwiększyła się 
m.in. dzięki strefowej ochronie ich gniazd. Znajdź 
informację, ile par bielików było w Polsce po drugiej 
wojnie światowej, a ile par gniazduje obecnie. 
(Rutkowski 2015)

Zapoznaj się z historią hodowli głuszców 
w Nadleśnictwie Wisła. (http://www.wisla.katowice.
lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/
content/wolierowa-hodowla-gluszcow#).
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