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WSTĘP

Las to najbardziej różnorodny i strukturalnie rozbudowany ekosystem na Ziemi, a leśnic-
two jako jedna z gałęzi gospodarki i zarazem dziedzina naukowa to niezwykle zróżnico-
wany obszar powiązań międzysektorowych i interdyscyplinarnych. Niełatwo jest zatem 
zarządzać zarówno ekosystemami leśnymi, jak i rozwojem myśli naukowej w tym zakre-
sie, chociażby z tego względu, że już sama perspektywa życia lasu – trwającego dłużej 
niż jedno stulecie – jest wyzwaniem.  

Lasy zajmują dzisiaj około 30% powierzchni lądowej Ziemi i średnio 33% powierzchni 
kontynentu europejskiego. W Europie uważa się je za naturalną i najmniej zniekształconą 
formację przyrodniczą. Są przy tym dobrem ogólnospołecznym kształtującym jakość życia 
człowieka. Lasy to też bogate i odnawialne zasoby przyrody, wyróżniające się wieloma 
specyficznymi właściwościami. Dotyczy to zwłaszcza korzystnego oddziaływania na go-
spodarkę wodną i rolną, ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, wpływu 
na zdrowie ludzi, ich wypoczynek i regenerację oraz wiele innych oddziaływań. 

Lasy mierzą się dzisiaj z zagrożeniem wynikającym ze zmian klimatycznych. Szybkie 
tempo tych zmian to dla długowiecznych gatunków drzew wzrastające ryzyko związane 
z adaptacją do nowych warunków, ale także  niepewność powstająca w gospodarce le-
śnej. Z gospodarczego punktu widzenia zapotrzebowanie na produkty pochodzące z lasu 
ciągle rośnie, gdyż dla rozwijających się krajów jest to nadal podstawowe źródło przy-
chodów. W krajach wysoko rozwiniętych natomiast surowce z lasu traktowane są jako 
źródła odnawialne, w pełni zgodne z postępującym trendem ekologizacji, w społeczeń-
stwach żyjących w miejscach o wysokim współczynniku urbanizacji. 

Takie refleksje nasuwają się nam przy identyfikacji wyzwań i szans leśnictwa XXI 
wieku, a każde spotkanie w gronie leśników to kolejna okazja do przyjrzenia się tym 
zagadnieniom i do sformułowania wniosków na przyszłość. 

Przedkładamy Państwu materiały międzynarodowej konferencji „Wyzwania i szanse 
leśnictwa XXI wieku” zorganizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie 
Starym z okazji obchodów 85-lecia działalności IBL na rzecz lasów i leśnictwa. Serdecznie 
dziękujemy Autorom referatów i posterów za przyjęcie zaproszenia do udziału w Konfe-
rencji i za przygotowanie materiałów. Dla społeczności Instytutu zaszczytem jest udział 
tak wielu znamienitych Gości z kraju i zagranicy w tym wyjątkowym dla nas wydarzeniu. 

dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
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KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI LEŚNEJ PAŃSTWA

Piotr Otawski

Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Środowiska, Polska

„Polityka leśna państwa” została przyjęta w 1997 roku. Od tego czasu, choć mija już 
osiemnaście lat, nie powstał dokument, który byłby próbą określenia celów w zakresie 
gospodarowania lasami i strategii ich osiągania na poziomie krajowym. Można oczy-
wiście twierdzić, że jest to zasługa opracowania z 1997 r., które okazało się tak dobre, 
a zawarte w nim propozycje na tyle ważkie, uwzględniające trendy i odpowiadające na 
zagrożenia, iż jest to nadal aktualne, nie można jednak nie zauważyć, że w ciągu ostatnich 
lat zmieniło się wiele, a nawet bardzo wiele. 

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, co wiązało się z przyjęciem całości pra-
wodawstwa wspólnotowego, które choć wprost nie reguluje gospodarki leśnej, to jednak po 
wielokroć na jej prowadzenie wpływa. Ale zmieniły się nie tylko uwarunkowania prawne 
i instytucjonalne, zmieniły się także uwarunkowania gospodarcze. Popyt na drewno rośnie 
i nie wydaje się, aby trend ten mógł ulec zmianie, może jedynie podlegać krótkookreso-
wym korektom uwarunkowanym cyklami koniunkturalnymi. Wzrost popytu w oczywisty 
sposób oddziałuje na ceny drewna na rynkach światowych, ale również wzmaga presję na 
zwiększenie podaży surowca. Zmieniło się także otoczenie społeczne i oczekiwania społe-
czeństwa wobec zrównoważonej gospodarki leśnej. Rosną oczekiwania wobec lasów jako 
miejsca wypoczynku i rekreacji, co przekłada się nie tylko na konieczność zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury, ale rodzi oczekiwania dotyczące samego sposobu prowadze-
nia gospodarki leśnej, jej intensywności, a także jej wymiaru estetycznego – co wbrew 
pozorom nie powinno być argumentem pomijanym, a tym bardziej wyśmiewanym. Ro-
śnie też presja organizacji ekologicznych, które oczekują większego uwzględnienia potrzeb 
ochrony bioróżnorodności w gospodarce leśnej i wpływu na sposób jej prowadzenia. Nie 
mniej ważne jest to, że zmieniają się same uwarunkowania środowiskowe, w których go-
spodarka leśna funkcjonuje, ale i do których musi się dostosowywać. Rośnie świadomość 
ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi, i wiele trendów jest już dostrzeganych 
w otaczającym środowisku. W ciągu ostatnich dwóch dekad wyraźnie zaznacza się ten-
dencja do skracania okresu zalegania pokrywy śnieżnej oraz wzrostu średniej temperatury 
zimą. Częściej występują fale upałów oraz towarzyszące im okresy bezdeszczowe. Wzra-
sta częstotliwość, a także intensywność opadów nawalnych oraz ekstremalnych zjawisk 
wietrznych. Wszystkie te czynniki istotnie oddziałują na ekosystemy leśne, a zatem są ko-
nieczne do uwzględnienia w toku planowania i realizacji gospodarki leśnej. Nie można przy 
tym nie wspomnieć o szczególnej roli, jaką lasy odgrywają w polityce klimatycznej. Są one 
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nie tylko istotnym czynnikiem pochłaniania lub uwalniania CO2 zależnie od prowadzonej 
gospodarki leśnej oraz zalesiania lub odlesiania. Mogą też być szczególnego rodzaju „inhi-
bitorami” odczuwania skutków zmian klimatycznych, jak również refugium i „pasem trans-
misyjnym” ułatwiającym migracje gatunków w dobie szybkich zmian środowiskowych. 
Z drugiej strony, znaczenie niektórych zjawisk czy zagrożeń wydaje się maleć, by wskazać 
tylko zakres oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowotny lasów. 

Gospodarka leśna poddana jest więc presjom, ale i oczekiwaniom, które są wzajemnie 
kolizyjne i niemożliwe równocześnie do pełnego zaspokojenia. Tymczasem specyfika tej 
sytuacji wydaje się wymykać uwadze decydentów przy tworzeniu podstawowych doku-
mentów programujących rozwój kraju w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. A pro-
blem nie jest błahy. Wystarczy wskazać, że lasy to niemal 30% powierzchni kraju, żeby 
dostrzec skalę istotności problemu. W dokumencie „Polska 2030 – trzecia fala nowocze-
sności. Długookresowa strategia rozwoju kraju” problematyka gospodarki leśnej nie jest 
ujęta w osobne ramy, ale zawarta została w obszarze związanym z ochroną i gospoda-
rowaniem zasobami środowiska. Po części jest to uzasadnione założeniami dokumentu, 
które miały się wiązać z „odejściem od wąskiego i sektorowego podejścia w tworzeniu 
ram strategicznych – na rzecz integracji obszarów, dostrzeżenia procesu przenikania się 
zjawisk i problemów, uzyskania synergii w poszukiwaniu najbardziej efektywnych i ade-
kwatnych narzędzi prowadzących do osiągania spójnych celów”, a także podkreśleniem 
roli planowania przestrzennego jako narzędzia nowoczesnej polityki ochrony środowiska 
naturalnego1. Stąd, choć w strategii nie ma obszarów interwencji poświęconych wyłącz-
nie lasom, gospodarka leśna wpisuje się w działania, których celem jest:

 – bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych, 
 – wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej oraz przeciw-

działania fragmentacji ekosystemów,
 – ustanowienie narzędzi finansowania różnorodności biologicznej (w tym zwiększe-

nie świadomości ekologicznej obywateli),
 – opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu,
 – wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania w po-

szczególnych sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, transportu, zdrowia, 
budownictwa, gospodarki przestrzennej, gospodarki morskiej, turystyki, energetyki) do 
zwiększenia ochrony klimatu.

Średniookresowa strategia rozwoju kraju pozostaje na podobnym poziomie szczegóło-
wości celów związanych z gospodarką leśną, nie wyróżniając szczególnie tego obszaru. 
Dopiero jedna z dziewięciu strategii sektorowych, które mają uszczegółowić obszary in-
terwencji określone w strategiach rozwoju kraju – „Bezpieczeństwo energetyczne i śro-
dowisko”, dedykuje gospodarce leśnej osobny kierunek interwencji. Jest to o tyle istotne, 
że ustawodawca zrezygnował z dokumentu programowego adresowanego wyłącznie do 
środowiska, a takim była „Polityka ekologiczna państwa”. Obecnie to właśnie długo-
okresowa i średniookresowa strategia rozwoju kraju stanowią o głównych kierunkach 
rozwoju kraju i interwencji państwa, strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowi-
sko” jest natomiast najbardziej szczegółowym dokumentem programowym dotyczącym 
całego obszaru związanego z ochroną i zarządzaniem środowiskiem. 

1 „Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju” KPRM, Warszawa 2013, s. 12.



 15

Pierwszym z głównych celów określonych w strategii „Bezpieczeństwo energetyczne 
i środowisko” jest cel „zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska”. Jeden 
z wyodrębnionych kierunków interwencji w ramach tego celu to „zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna”. A działania dedy-
kowane wprost gospodarce leśnej określono w sposób następujący:

 – dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska oraz zwiększenie 
różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych,

 – rozbudowa funkcji leśnych banków genów,
 – opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na wycenę usług pozaprodukcyj-

nych gospodarki leśnej,
 – racjonalna gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska oraz rozwojowi rol-

nictwa i rybactwa,
 – uwzględnienie aspektów zmian klimatu w Narodowym Programie Leśnym i innych 

dokumentach programowych związanych z ochroną przyrody (różnorodnością biologiczną)2.
Trudno podważać zasadność wspomnianych działań. Można dyskutować o ich kom-

pletności i doborze priorytetów, nie zapominając jednak, że niektóre mieszczą się w ka-
tegoriach dotyczących np. ochrony bioróżnorodności, jak choćby działanie pod nazwą 
„uzupełnienie i aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczych dla stworzenia komplekso-
wej bazy danych dla całego terytorium kraju oraz opracowanie i wdrożenie zasad i za-
kresu aktualizacji i udostępniania danych”. Warto natomiast zastanowić się nad tym, co 
nie znalazło się w dokumencie, a może wynikać z jego specyfiki i stosunkowo krótkiego 
horyzontu czasowego opracowania. 

Tym, co czeka leśnictwo i gospodarkę leśną w niedalekiej przyszłości jest przede 
wszystkim zdefiniowanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. I nie chodzi tu o naukowe 
dysertacje opisujące i analizujące poszczególne funkcje lasu i ich wzajemne zależności. 
Zdefiniowanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej musi się dokonać jako efekt debaty 
publicznej, dyskursu społecznego pozwalającego na określenie equilibrium (równowagi) 
pomiędzy różnymi funkcjami lasu. Funkcjami, które są w jakiejś mierze konkurencyjne 
wobec siebie, a konkurują o zasób, jakim jest las, i przestrzeń, którą on wypełnia. W śred-
nim czy długim horyzoncie czasowym nie uda się równocześnie zwiększać produkcyjnej 
funkcji lasu, zapewniając zaspokojenie rosnących potrzeb społecznych, czy też wymagań 
związanych z ekologicznymi funkcjami lasu, zwłaszcza w dobie zagrożeń związanych 
ze zmianami klimatycznymi. Określenie poziomu zaspokajania funkcji gospodarczych 
związanych z gospodarką leśną oznacza jednak konieczność pogodzenia się z tym, że 
branże gospodarki związane bezpośrednio lub pośrednio z surowcem jakim jest drewno, 
a które ostatnimi laty w Polsce dynamicznie się rozwijają, napotkają w pewnym mo-
mencie ograniczenia wzrostu, jeżeli będą się opierać tylko na polskich zasobach drewna. 
Położenie większego nacisku na gospodarcze funkcje lasu będzie musiało się natomiast 
wiązać ze zmniejszeniem możliwości wykorzystywania lasu w celach społecznych czy 
też ochronnych. W tym ostatnim obszarze musimy jednak pamiętać o zobowiązaniach 
Polski wynikających z prawa międzynarodowego i unijnego. 

2 Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Perspektywa do 2020 r.” Warszawa 2014 r. Monitor Polski, 
poz. 469 z 2014 r., s. 73
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Określenie czym jest dla nas wielofunkcyjna gospodarka leśna musi się dokonać w wy-
niku społecznego dyskursu ze względu na społeczną, gospodarczą i środowiskową wagę 
tego wyboru, tym bardziej, że lasy w Polsce w 80% są własnością publiczną. Gospodaru-
jemy nimi, bo zostały nam przez społeczeństwo powierzone i zawierzone. Ale gdy przy-
chodzi do kluczowych decyzji, to społeczeństwo powinno móc zdecydować, bo gospoda-
rujemy lasami nie dla siebie i nie dla samego lasu, ale dla społeczeństwa. Przy kluczowych 
decyzjach leśnicy potrzebują takich rozstrzygnięć, także po to, aby ich działania miały spo-
łeczną legitymację. I nie należy się obawiać takiej debaty. Oczywiste jest, że leśnicy wiedzą 
najwięcej o lesie i znają go najlepiej. Mają też olbrzymią rolę do odegrania w tej debacie. 
Przede wszystkim to właśnie oni muszą dostarczyć społeczeństwu wiedzy o znaczeniu lasu, 
jego funkcjonowaniu, zagrożeniach dotyczących lasu i konsekwencjach wyboru takiego 
czy innego układu funkcji w tym wielofunkcyjnym „kompozycie”. 

Prowadzenie debaty wymaga, aby jej uczestnicy byli poinformowani, a w tym zakre-
sie jest nadal wiele do zrobienia. I nie chodzi tylko o tradycyjnie pojmowaną edukację 
przyrodniczo-leśną, choć działania w tym względzie powinny być kontynuowane i inten-
syfikowane. Polem może nie tyle nieznanym, ile wymagającym zagospodarowania, jest 
wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu, co wpisuje się w szerszą tematykę wyceny usług 
ekosystemowych. Konieczne jest wypracowanie narzędzi, za pomocą których będziemy 
mogli w sposób wyrażony wartościami ekonomicznymi obrazować pożytki z lasu inne 
niż produkcja surowca drzewnego. I choć próby w tym obszarze są podejmowane przez 
środowiska naukowe od lat, wiele jest jeszcze do zrobienia, tak aby oferowane narzędzia 
stanowiły warsztat prowadzenia analiz gospodarczych.

Konieczne jest również kontynuowanie badań i poszerzanie wiedzy dotyczącej wpływu 
zmian klimatycznych na gospodarkę leśną oraz znaczenia lasów w pochłanianiu gazów cie-
plarnianych i adaptacji do zmian klimatu. Wiedza w tym obszarze ma olbrzymie znaczenie 
i trudno ją przecenić. Wpływ zmian klimatu na gatunki lasotwórcze w istotny sposób oddzia-
łuje na możliwości produkcyjne lasu, zakres i rozmiar szkodliwych czynników abiotycznych 
i biotycznych pojawiających się wraz ze zmianami. Nie mniej istotna jest w tym względzie 
rola badań nad znaczeniem ekosystemów leśnych w zapewnieniu przetrwania optymalnie 
dużych zasobów różnorodności biologicznej. Badań i rozwoju narzędzi wymaga także obszar 
związany z pochłanianiem gazów cieplarnianych w gospodarce leśnej. Mogą się one stać 
w przyszłości elementem międzynarodowego systemu rozliczeń emisji tych gazów, a nieza-
leżnie od tego obrazują znaczenie lasów w spowalnianiu i łagodzeniu zmian klimatycznych. 

Ważnym obszarem wymagającym badań, ale także rozwoju potencjału ekonomiczne-
go są inne niż związane z gospodarką drewnem, produkcyjne funkcje lasu. Ich znaczenie 
może rosnąć w zależności od rozstrzygnięć dotyczących samego rozumienia wielofunk-
cyjnej gospodarki leśnej. Konieczne więc wydaje się rozpoznanie potencjału surowcowe-
go i jego ekonomicznego znaczenia, a także określenie sposobów i poziomu eksploatacji, 
nie zaburzających pozostałych funkcji lasu. 

Istotnym elementem jest też model finansowania. W obecnym układzie gospodarka 
leśna samofinansuje się, wypracowując zysk z prowadzonej działalności. Ale nie można 
zapominać, że bieżąca sytuacja gospodarki leśnej w Polsce jest wypadkową nie tylko po-
pytu na surowiec drzewny i poziomu cen, ale także układu pozostałych pozagospodarczych 
funkcji. Brak refleksji nad modelem finansowania może w przyszłości, w sytuacji zmian 
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w popycie na surowiec drzewny i przesunięć w znaczeniu poszczególnych funkcji lasu, do-
prowadzić do zachwiania ekonomicznych podstaw gospodarki leśnej. Nie można bowiem 
zapominać, że las jako baza surowcowa jest, i może być, źródłem dochodów, ale hodow-
la i gospodarowanie lasami wymaga również nakładów, a czas ponoszenia nakładów jest 
wyjątkowo długi w stosunku do okresu pobierania pożytków. Konieczne jest zatem zbu-
dowanie narzędzi analitycznych pozwalających na prognozowanie i modelowanie zmian 
w warunkach ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej w zależności od uwarunko-
wań ekonomicznych, oczekiwań społecznych i warunków środowiska. Konsekwencją po-
winna być możliwość odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości samofinansowania się 
gospodarki leśnej w różnych układach pełnionych funkcji oraz budowy modelu podziału 
odpowiedzialności za finansowanie gospodarki leśnej w wypadku takiego doboru rozkładu 
funkcji, który nie zapewnia zwrotu z prowadzonej działalności.

Elementem gospodarki leśnej, o którym nie można zapominać, a który nadal wydaje 
się pozostawać poza głównym nurtem, są lasy prywatne. Konieczne są działania, które 
wzmocnią ten sektor, przyczynią się do jego konsolidacji (niekoniecznie w znaczeniu 
ograniczenia podmiotów właścicielskich, ale raczej zarządczych), doprowadzą do eko-
nomicznej racjonalizacji działania, co równocześnie będzie skutkować podwyższeniem 
standardów w zakresie wypełniania ekologicznych i społecznych funkcji lasu. Oczywi-
ście, na tym tle należy zadać pytania dotyczące kosztów wypełniania takich funkcji, a co 
za tym idzie, rozkładu obciążeń oraz roli państwa – jako regulatora z jednej strony, z dru-
giej zaś – podmiotu mogącego stać się kreatorem zmian.

Sytuacja, w której przedmiot zarządzania jest w rękach publicznych, daje znacznie 
większe możliwości realizacji funkcji innych niż produkcyjne funkcje lasu. Nie wydaje się 
więc, aby istniała jakakolwiek racjonalna alternatywa obecnego modelu własnościowego 
w zakresie gospodarowania lasami Skarbu Państwa, tzn. do utrzymania lasów w rękach pu-
blicznych. Niezależnie od tego istnieje konieczność doskonalenia modelu zarządczego La-
sów Państwowych. Dotyczy to zarówno regulacji prawnych (obecne są już teraz istotnym 
balastem w sprawnym zarządzaniu organizmem, jakim są Lasy Państwowe), jak i adaptacji 
w obszarze pozaprawnym, chociażby rozkładu obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami zarządczymi. Włączanie społeczeństwa do procesu zarządza-
nia lasami wydaje się również ważnym obszarem prowadzenia analiz i poszukiwania roz-
wiązań odpowiadających na rosnące oczekiwania społeczne w tym zakresie. 

Wszystkie wymienione obszary – a z pewnością nie tylko one, są konieczne do wdro-
żenia, aby dyskusja dotycząca zdefiniowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej mogła 
zostać przeprowadzona. I to w warunkach, w których uczestnicy debaty mogą się czuć 
poinformowani o podstawach, skutkach i znaczeniu swoich wyborów. Bo nie ma jed-
nej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, nie ma modelu idealnego, docelowego. Jest tylko 
taki, który najlepiej zaspokaja zapotrzebowanie społeczne, ale rozumiane też nie z per-
spektywy dzisiejszych potrzeb, a przynajmniej nie tylko z tej perspektywy.

Z całą pewnością proces, jakim jest dyskusja nad Narodowym Programem Leśnym sta-
nowi element budowania podstaw pod publiczną dyskusję nad rolą lasu i wizją leśnictwa 
w polskiej gospodarce. I tak jak potrzebna jest ta dyskusja, tak potrzebny jest dokument, 
który po blisko dwóch dekadach od „Polityki leśnej państwa” będzie zebraniem wyzwań, 
ale także kierunkowskazem w gospodarce leśnej na następne dekady.
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BADANIA W STRATEGII ROZWOJU LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Adam WASIAK 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Polska

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działa na podstawie ustawy o lasach 
z 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59), która reguluje jego ustrój i organi-
zację. Ustawa, wymieniając zadania Dyrektora Generalnego, zobowiązuje go do inicjo-
wania, popierania i finansowania badań leśnych w zakresie leśnictwa oraz nadzorowania 
wykorzystania wyników tych badań (art. 33 pkt 3 ust. 6), umożliwiając równocześnie 
przeznaczanie środków funduszu leśnego na badania naukowe (art. 58 pkt 2 ust. 2). 

Zobowiązanie do nadzorowania wykorzystania wyników badań wskazuje, że Lasy 
Państwowe mają być szczególnie zainteresowane badaniami stosowanymi, tak by zgro-
madzona przez nauki leśne wiedza pozwalała lepiej organizować, planować i prognozo-
wać działania służące gospodarce leśnej. Najlepszym przykładem takiego działania są 
tablice zasobności i przyrostu drzewostanów oraz wszelkiego rodzaju zasady, instrukcje 
i wytyczne, które zapewniają coraz lepsze prowadzenie gospodarki leśnej, zarówno pod 
względem poziomu osiąganych celów, jak i ekonomiczności wydatkowania sił i środków.

Przedmiotem zainteresowania nauk leśnych są wszystkie zjawiska i procesy składają-
ce się na leśnictwo. Ich zróżnicowanie, zarówno pod względem materialnym, jak i funk-
cjonalnym, doprowadziło do ukształtowania się różnych dyscyplin nauk leśnych. Powsta-
wanie nowych dyscyplin znalazło odzwierciedlenie chociażby w nazwach różnych katedr 
na wydziałach leśnych wyższych uczelni czy zakładów naukowych w instytutach badań 
leśnych. Każda z dyscyplin koncentruje uwagę na innych problemach, które w miarę 
narastania wiedzy są coraz lepiej poznawane i rozumiane oraz posługuje się innymi ka-
tegoriami pojęciowymi, przesądzającymi o istocie badanego obiektu. Na przestrzeni lat, 
w wyniku poszukiwań nowych rozwiązań, nauki leśne wyodrębniły wiele dyscyplin –
poczynając od genetyki, przez hodowlę, ochronę i szeroko rozumiane użytkowanie lasu, 
a na organizacji i zarządzaniu gospodarstwem leśnym kończąc.

Wielofunkcyjność ekosystemów leśnych powoduje, że osiągnięcia nauk leśnych nie 
tylko bezpośrednio wpływają lub mogą wpływać na gospodarstwo leśne, ale także mogą 
oddziaływać na rozwój gospodarczy kraju, na plany przestrzennego zagospodarowania, 
kształtowanie krajobrazu i klimatu, produkcję rolniczą, ochronę różnorodności biologicz-
nej, stosunki wodne oraz zwiększenie równowagi i odporności ekologicznej poszczegól-
nych regionów kraju, zwłaszcza silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych. 

Zwykle stosujemy zawężone pojęcie roli nauki w rozwoju lasów i leśnictwa tylko do 
nauk leśnych, a jeszcze częściej do aktualnego zakresu zainteresowania leśnych placówek 
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badawczych. W rzeczywistości jest to znacznie większy obszar wiedzy i umiejętności. Rolą 
nauk leśnych powinno być poszukiwanie sposobów zastosowania osiągnięć wszystkich 
nauk do ochrony i  kształtowania ekosystemów leśnych, zgodnie ze współczesnymi i przy-
szłymi potrzebami, wynikami nauki krajowej i światowej.

Znajdowanie i konstruowanie nowych teorii leśnictwa, zwłaszcza na potrzeby wie-
lofunkcyjnego, trwałego i zrównoważonego gospodarstwa leśnego, jest zadaniem, jak się 
okazuje trudnym, choć stale aktualnym. 

„Polityka leśna państwa” (1997) stanowi, że rosnące zagrożenie lasów i wzrost zna-
czenia ich różnorodnych funkcji wymaga intensyfikacji badań interdyscyplinarnych. 
Postuluje opracowanie długookresowej strategii badań użytecznych dla leśnictwa, które 
zmierzałyby do wytyczenia metod zachowania trwałości lasów i ciągłości ich funkcji. 

Są to zwłaszcza: 
 – studia nad wypełnianiem przestrzeni leśnej kraju i jej struktury,
 – prace w zakresie dynamiki i zrównoważenia ekosystemów leśnych oraz ochrony 

i wykorzystania potencjału różnorodności biologicznej lasów, 
 – prace poznawcze i wdrożeniowe z zakresu leśnej inżynierii ekologicznej oraz bez-

piecznych technik i technologii prac leśnych, 
 – studia nad nowymi modelami lasu i wzmaganiem wszechstronnej użyteczności la-

sów w gospodarce i życiu społecznym kraju,
 – studia nad doskonaleniem monitoringu i prognozowaniem zmian oraz jego zagrożeń.

Wyniki badań oparte na problematyce zrównoważonego rozwoju wielofunkcyjnego 
gospodarstwa leśnego są wykorzystywane w celu kształtowania zrównoważonego leśnic-
twa do należytego zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, w zakresie pro-
dukcyjnych, ochronnych i socjalnych świadczeń lasu.

Badania na rzecz Lasów Państwowych dotyczą głównie rozpoznawania mechani-
zmów funkcjonowania ekosystemów leśnych, w tym czynników wpływających nega-
tywnie na stan zasobów leśnych, a następnie opracowania metod racjonalnej gospodarki 
leśnej. m.in. eliminujących lub ograniczających niekorzystne dla niej zjawiska. Ta druga 
część badań kończy się zawsze opracowaniem odpowiednich zaleceń dla praktyki gospo-
darczej (zasady, instrukcje, wskazówki itd.).

Podejmowane prace w zakresie zagospodarowania powierzchni leśnej umożliwiły 
rozpoznanie siedliskowe nieużytków poszczególnych kategorii i wskazanie metody po-
prawy warunków wzrostu drzew, określenie najwłaściwszych sposobów uprawy gleby 
i zabiegów melioracyjnych oraz dobór odpowiednich gatunków drzew.

Z inicjatywy Lasów Państwowych tworzono podwaliny ochrony lasu i zasobów le-
śnych, opracowano metody prognozowania, przygotowywano oceny i prognozy pojawie-
nia się szkodników, testowano metody i wdrażano nowe środki i techniki ochrony lasu. 

Na zlecenie Lasów Państwowych jednostki naukowe sprawują stałą służbę meryto-
ryczną w akcjach zwalczania szkodników owadzich, doskonaląc metody ograniczania 
populacji, zastępując preparaty chemiczne feromonami i insektycydami biologicznymi. 
W ramach służby ochrony lasu przygotowywane są coroczne oceny i krótkotermino-
we prognozy pojawienia się szkodników owadzich, grzybów pasożytniczych, a także 
analizy szkód powodowanych przez zwierzęta leśne oraz analizy uszkodzeń lasów wy-
wołanych działalnością przemysłu. Prace te są cennym źródłem informacji o zagro-
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żeniach lasu przez czynniki szkodotwórcze i ułatwiają jednostkom organizacyjnym 
Lasów Państwowych przygotowanie strategii działań ochronnych oraz pozwalają na 
szybsze, wizualne określenie sprawcy szkody i szybsze podejmowanie decyzji o dal-
szym postępowaniu.

Prace leśne dotyczące środków ochrony roślin ułatwiają Lasom Państwowym wybór 
właściwych substancji dopuszczonych do stosowania w leśnictwie. Badania nad maso-
wym występowaniem szkodników – owadów liściożernych i miejscami ich rozrodu po-
zwalają na doskonalenie metod prognostycznych oraz postępowania hodowlano-ochronnego 
na obszarach szczególnie zagrożonych. Bardzo duże znaczenie w dobie odchodzenia od 
stosowania chemicznych środków ochronnych roślin ma poszukiwanie nowych metod 
ograniczania masowo występujących owadzich szkodników liściożernych. Rolę tę speł-
niają m.in. preparaty oparte na bazie entomopatogenicznych nicieni, które są skuteczną 
metodą zwalczania pędraków chrabąszczy w uprawach leśnych. Opracowana w wyniku 
badań leśnych metoda wykorzystania nicieni jest ważnym elementem integrowanej me-
tody zwalczania chrabąszczy.

Wyniki badań w zakresie ochrony przeciwpożarowej są wykorzystywane w praktyce, 
przyczyniając się do doskonalenia systemu ochrony przeciwpożarowej lasu i podnoszenia 
efektywności stosowanych rozwiązań, w tym modyfikacji pasów wzdłuż dróg publicz-
nych, wpływającej na zmniejszenie nakładów ponoszonych na ochronę przeciwpożarową 
w Lasach Państwowych. Opracowana nowa metoda klasyfikacji obszarów leśnych pod 
względem zagrożenia pożarowego została implementowana do prawa polskiego przez 
nowelizację załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szcze-
gółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów. Umożliwiła ona dokonanie 
kategoryzacji według jednolitych kryteriów na różnych poziomach podziału administra-
cyjnego kraju. Kategoryzacja wykonana na podstawie nowej metody umożliwiła Lasom 
Państwowym ubieganie się o dofinansowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej lasu ze środków unijnych.

Umiejętne wykorzystanie przez praktykę leśną wypracowanych przez placówki 
badawcze wyników badań leśnych w znaczny sposób wpłynęło na wzrost zdrowot-
ności i odporności drzewostanów oraz na zwiększenie stabilności i trwałości eko-
systemów leśnych i na zachowanie leśnej różnorodności biologicznej. Opracowana 
w ramach badań nowoczesna klasyfikacja siedlisk leśnych ma podstawowe znaczenie 
dla powodzenia działań gospodarczych w leśnictwie, a także służy realizacji ochrony 
cennych siedlisk. Badania z zakresu selekcji i nasiennictwa wzbogacone elementami 
genetyki leśnej i inżynierii genetycznej doprowadziły m.in. do opracowania zasad 
wyboru drzewostanów nasiennych, zasad klasyfikacji nasion i szyszek oraz norm 
branżowych. Umożliwiły również opracowanie programu działania Banku Genów 
w Polsce. Badania z zakresu gospodarki wodnej, jak i wpływu lasów na stan zasobów 
wodnych umożliwiły określenie wymagań drzew względem wody, a także zdolności 
retencyjnej lasu. Badania z zakresu ochrony przyrody służą monitoringowi bogactwa 
przyrodniczego i określaniu wpływu gospodarki leśnej na wielkość zasobów przyrod-
niczych oraz opracowaniu metod ochrony istniejących zasobów przy jednoczesnym 
prowadzeniu gospodarki leśnej, są też osłoną naukową w restytucji i reintrodukcji 
zagrożonych leśnych gatunków.



 21

Wśród prac realizowanych przez placówki badawcze duże znaczenie dla praktyki le-
śnej ma monitoring lasu oparty na sieci stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO) oraz 
prace z zakresu urządzania lasu i pochłaniania dwutlenku węgla. Wypracowane w ra-
mach realizacji prac z zakresu CO2 wskaźniki i wielkości net/net pochłaniania CO2 dla 
lasów wykorzystywane są, i będą, do określania potencjału akumulacji CO2 w lasach na 
potrzeby raportowania protokołu z Kioto dla KASHUE-KOBIZE (Krajowego Admini-
stratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji – Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami). Lasy Państwowe w ramach budowy banku danych o lasach 
tworzą system raportowania bilansu CO2 z obszaru leśnictwa, a wyniki z wykonywanych 
prac badawczych są praktycznie wykorzystywane w algorytmach przeliczeniowych.

Wieloletnie doświadczenia Lasów Państwowych w zakresie finansowania, promowa-
nia i wykorzystania badań naukowych były szczegółowo analizowane przez zespół po-
wołany zarządzeniem Dyrektora Generalnego do opracowania strategii Lasów Państwo-
wych. Zespół ten uważa, że jednym z ograniczeń w realizacji strategii firmy może być 
niewystarczające dostosowanie badań naukowych do praktycznych problemów Lasów 
Państwowych. Strategia organizacji zawiera najważniejsze kwestie decydujące o tem-
pie, kierunkach i metodach rozwoju. W każdej strategii ustalane są cele, które podlegają 
hierarchizacji i są zwykle lokalizowane na trzech poziomach: strategicznym, taktycznym 
i operacyjnym. Cel oznacza przyszły stan rzeczy, jaki chcemy osiągnąć w określonej per-
spektywie czasowej, który wynika z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych oraz jest kon-
kretyzacją tych potrzeb. Dzisiejszym, jak również i przyszłym wyzwaniem polskiego le-
śnictwa powinno być dążenie do dostępności wszystkich funkcji lasów przy zachowaniu 
trwałości ekosystemów leśnych i ich zasobów. Istotą zrównoważonego rozwoju, a tym 
samym celem dalszej polityki Lasów Państwowych powinno być tworzenie warunków 
umożliwiających zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Realizacja tego 
celu jest możliwa pod warunkiem, że gospodarka leśna będzie się opierać na wszech-
stronnym rozpoznaniu środowiska leśnego, jego zasobów i kierunków zmian w nim za-
chodzących, na wspieraniu procesów samoregulacji i stabilizacji ekosystemów leśnych 
oraz na integrowaniu celów produkcyjnych z aktywną ochroną przyrody.

Społeczeństwa podlegają ciągłym przemianom strukturalnym i mentalnym, a wraz 
z nimi następuje przewartościowanie potrzeb o charakterze socjalno-bytowym i emocjo-
nalnym. Wraz ze wzrostem zasobności społeczeństwa funkcje pozaprodukcyjne zyskują 
większe znaczenie. Stąd też niezbędna jest właściwa prognoza w zakresie zachowania 
równowagi pomiędzy przewidywanym wzrostem gospodarczym, a rosnącymi potrzebami 
społecznymi w dziedzinie konserwatorskiej. Trwałość lasów, w zmieniających się warun-
kach środowiska przyrodniczego, powinna być osiągana przez uwzględnianie w gospo-
darce leśnej wzorców przyrodniczych ukształtowanych w przeszłości przez naturę oraz 
przez obserwację i wykorzystywanie obecnych procesów naturalnych. Przy tworzeniu wi-
zji lasów należy także rozważyć tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, które 
będą wpływać na warunki środowiska przyrodniczego i oczekiwania społeczeństwa wobec 
lasów i gospodarki leśnej. Oczekiwania różnych grup społecznych wobec lasów i spełnia-
nych przez nie funkcji będą się zmieniać wraz z rozwojem świadomości społeczeństwa 
i ze wzrostem poziomu życia. Pogodzenie tych oczekiwań z zachowaniem naczelnej za-
sady ochrony i trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania 
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wszystkich funkcji, nastręcza już dziś coraz więcej problemów Lasom Państwowym. Re-
alizacja tego celu powinna więc przebiegać z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1) stałego powiększania zasobów leśnych i ich udziału w globalnym obiegu węgla,
2) zachowania zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych,
3) podtrzymania rozwoju produkcyjnej funkcji lasu,
4) zachowania, ochrony i zwiększania biologicznej różnorodności w ekosystemach 

leśnych,
5) zachowania i zwiększania ochronnych funkcji lasu oraz ochrony leśnych zasobów 

glebowych i wodnych,
6) utrzymania i wzmacniania funkcji społeczno-ekonomicznych lasu.
Przyszła gospodarka leśna powinna się opierać na solidnych, wypracowanych w prze-

szłości metodach, lecz także powinna być otwarta na innowacje, uwzględniające wszech-
stronną wiedzę przyrodniczo-leśną, która również respektuje uwarunkowania ekonomiczne 
i społeczne. Takie podejście, wolne od wszelkich mód i ideologii, stwarza możliwość re-
alizacji trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Równocześnie w ra-
mach celu strategicznego dotyczącego zapewnienia trwałości lasów, przyjęta w Lasach 
Państwowych strategia podkreśla rolę wykorzystywania rezultatów badań naukowych 
oraz wdrażanie innowacji w metodach i technologiach gospodarki leśnej. Zwiększanie 
zasobów leśnych w długim okresie wymaga poszukiwania (w ramach prowadzonych ba-
dań naukowych) i skutecznego wdrażania innowacji w metodach i technikach gospodarki 
leśnej. Realizując ten cel Lasy Państwowe zamierzają:

 – zlecać placówkom naukowym, finansować i wspierać badania mające użyteczny 
i praktyczny charakter,

 – skutecznie wdrażać użyteczne wyniki prac naukowych,
 – poszukiwać innowacyjnych rozwiązań w zakresie metod i technologii gospodarki 

leśnej (w kraju i za granicą) i skutecznie transferować je na grunt swojej działalności,
 – eksperymentować i testować rozwiązania oraz dzielić się wiedzą na ich temat w or-

ganizacji,
 – wykorzystać leśne kompleksy promocyjne (LKP) do rozwijania i promocji nowych 

technologii w leśnictwie.
Miernikiem tego celu będzie liczba wdrożonych innowacji w gospodarce leśnej pro-

wadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Priorytetami strategii Lasów Państwowych w ramach zrównoważonej gospodarki le-

śnej są: zapewnienie trwałości lasów, dostępności lasów dla społeczeństwa, a także istotne-
go wkładu lasów w rozwój gospodarki (Strategia 2013). Realizacja tych celów przekłada 
się także na zainteresowanie Lasów Państwowych badaniami w następujących zakresach 
tematycznych:

1) w zakresie zapewnienia trwałości lasów:
 – zwiększaniem zasobów leśnych z zachowaniem ich stabilności i różnorodności 

biologicznej,
 – maksymalizowaniem działania na rzecz ochrony lasu przed czynnikami stresowymi,
 – podejmowaniem działań na rzecz ochrony przyrody,
 – wdrażaniem innowacji w metodach i technologiach gospodarki leśnej,



 23

 – uczestniczeniem w międzynarodowej polityce leśnej oraz transferem technologii 
w gospodarce leśnej w Europie Środkowo-Wschodniej,

2) w zakresie zapewnienia dostępności lasów dla społeczeństwa:
 – wykorzystaniem potencjału lasów, zwłaszcza leśnych kompleksów promocyjnych, 

do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 – promowaniem w społeczeństwie działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe i komunikowaniem korzyści z udostępniania zasobów leśnych,
 – rozwijaniem infrastruktury leśnej w celu szerokiego i bezpiecznego korzystania 

z lasów przez społeczeństwo,
 – rozwijaniem współpracy z partnerami społecznymi,

3) w zakresie wkładu w rozwój gospodarki:
 – wykorzystaniem możliwości produkcyjnych lasu do zwiększenia podaży drewna,
 – sprawnym i bezpiecznym dla środowiska pozyskiwaniem drewna.
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Wstęp

Krajowe (narodowe) programy leśne (National Forest Programmes – NFP) zaczęto opra-
cowywać ponad dwie dekady temu, i od tego czasu funkcjonują one jako szeroko rozpo-
wszechnione międzynarodowe ramy polityki leśnej. Koncepcja krajowych programów 
leśnych wywodzi się z planów działań na rzecz ochrony lasów tropikalnych (Tropical 
Forest Action Plans – TFAP), które zostały opracowane w latach 80. XX wieku w od-
powiedzi na rosnące wylesianie lasów tropikalnych. W następstwie Konferencji Naro-
dów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (United Nations Conference on 
Environment and Development – UNCED), która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 
roku, koncepcja NFP w połowie lat 90. została wprowadzona na skalę międzynarodową 
podczas obrad Międzyrządowego Zespołu do spraw Lasów (Intergovernmental Panel 
on Forests – IPF) – tymczasowej podgrupy Komisji do spraw Zrównoważonego Roz-
woju ONZ. IPF „uznał znaczenie kompleksowych ram polityki leśnej lub ‘krajowych 
programów leśnych’ do osiągnięcia celów zrównoważonej gospodarki leśnej”. Zespół 
rozumiał koncepcję NFP jako ogólne pojęcie dla wielu podejść do zrównoważonej go-
spodarki leśnej wypracowanych w różnych krajach, które ma być stosowane na pozio-
mie krajowym, lokalnym i regionalnym z wykorzystaniem podstawowych zasad (IPF, 
1997). IPF zachęcał poszczególne kraje do opracowania, wdrażania, monitorowania 
i oceny krajowych programów leśnych służących jako kompleksowe ramy polityki le-
śnej do wzmacniania i rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej (Sustainable Forest 
Management – SFM).
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W ramach globalnego dialogu na rzecz ochrony lasów podkreślono, że NFP mają 
charakter procesu i wzmocniono znaczenie uwzględnienia (w kontekście NFP) spójno-
ści polityki na wielu poziomach, wprowadzenia mechanizmów opartych na partnerstwie 
i mechanizmów partycypacyjnych, szacunku do praw wynikających ze zwyczajów i tra-
dycji oraz zabezpieczenia uzgodnień w zakresie własności gruntów. Celem krajowych 
programów leśnych (NFP) jest również realizacja całościowego, międzysektorowego 
i powtarzalnego podejścia. Powinny one być także przygotowane zgodnie z podejściem 
ekosystemowym. Konieczne jest opracowanie odpowiednich przepisów dotyczących 
wyceny towarów i usług leśnych. IPF podkreślił również konieczność opracowania i sto-
sowania kryteriów skuteczności i adekwatności programów leśnych. Zachęcił też kraje 
do monitorowania i oceny realizacji programów i postępów czynionych w tym zakresie.

Znaczenie krajowych programów leśnych (NFP) dla realizacji celów zrównoważonej 
gospodarki leśnej zostało następnie uznane przez Międzyrządowe Forum do spraw Lasów 
(Intergovernmental Forum on Forests – IFF), które zastąpiło IPF i spotykało się w latach 
1997-2000, a także przez Forum Narodów Zjednoczonych do spraw Lasów (United Na-
tions Forum on Forests – UNFF), utworzone w 2000 r. W roku 2007, w rezolucji Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ w sprawie „niemającego prawnie wiążącego charakteru instrumentu 
w sprawie wszystkich rodzajów lasów” (NLBI) określono, że aby osiągnąć cel tego instru-
mentu, państwa członkowskie powinny: „opracowywać, wdrażać, upubliczniać i w razie 
potrzeby aktualizować krajowe programy leśne i inne strategie w zakresie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, w których określono niezbędne działania, i które przewidują określo-
ne środki, politykę lub cele” (UNFF 2007). Instrument ten jest elementem tak zwanego 
„Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Lasów”, którego skuteczność jest obecnie 
analizowana przez państwa członkowskie UNFF. 

W ujęciu europejskim, koncepcja krajowych programów leśnych była rozwijana i zo-
stała zatwierdzona politycznie w ramach Ministerialnej Konferencji na temat Ochrony La-
sów w Europie (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe – MCPFE, 
obecnie projekt „Forest Europe”). Ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę leśną przyjęli 
Pierwszą Rezolucję Wiedeńską (Vienna Resolution 1) „Wzmacnianie wspólnych działań 
na rzecz trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie przez współpracę między-
sektorową i narodowe programy leśne” podczas Czwartej Konferencji Ministerialnej, która 
odbyła się w Wiedniu w kwietniu 2003 r. W dokumencie tym zobowiązali się do opra-
cowania i wdrożenia krajowych programów leśnych oraz stosowania, w miarę możności, 
podejścia do krajowych programów leśnych w Europie wypracowanego przez MCPFE. 
Postęp w zakresie rozwoju i wdrażania NFP zgodnie z tym ogólnoeuropejskim podejściem 
został odnotowany przy okazji kolejnych konferencji ministerialnych. Rozdziały dotyczą-
ce NFP zostały uwzględnione w odpowiednich raportach: o stanie lasów w Europie oraz 
w sprawie realizacji rezolucji Forest Europe, opublikowanych w latach 2007 i 2011. Obec-
nie opracowywane są podobne raporty na potrzeby kolejnych konferencji. 

Początkowo entuzjazm w zakresie opracowania NFP wykazały zwłaszcza kraje Unii 
Europejskiej, jako że poprzednie rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 
(1257/1999) wymagało od beneficjentów opracowania i przedstawienia NFP lub rów-
noważnego programu/planu w celu uzyskania dostępu do środków związanych z lasami 
bądź leśnictwem. I choć nie wszystkie kraje UE przystąpiły do realizacji tego procesu, 
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wiele z nich przyjęło go za punkt wyjścia do dalszych działań. W ciągu ostatnich 10 lat 
niektóre kraje wprowadziły zmiany w swoich programach i/lub stale pracują nad ich po-
prawą (np. Finlandia, Austria).

Od czasu, gdy NFP należą do najważniejszych narzędzi polityki w ramach projektu 
„Forest Europe” (patrz np. Pülzl i Mayer 2015), proces polityczny monitoruje nie tylko 
ich stosowanie, ale także możliwości ich wykorzystania. W związku z tym, w grudniu 
2014 r. Grupa Ekspertów projektu „Forest Europe” opublikowała raport („Rozwój zrów-
noważonej gospodarki leśnej i jej narzędzi”), w którym proponowana jest poprawa na-
rzędzi stosowanych w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej. Wspomniana Grupa 
Ekspertów odnotowała wyraźnie, że ogólnoeuropejskie zasady krajowych programów 
leśnych przyjęte w Wiedniu mają bardzo istotne znaczenie, lecz zaproponowała również, 
by podsumować, w jaki sposób kraje europejskie przystąpiły do realizacji NFP i jakie 
wyciągnięto w związku z tym wnioski. Celem takiego podsumowania byłoby zwiększe-
nie praktycznego podejścia przyjętego w ramach projektu „Forest Europe”. Niedawno 
zasugerowano również, by w dokumentach opracowywanych w związku z 7. Konferen-
cją Ministerialną w ramach międzyrządowego projektu „Forest Europe”, która odbędzie 
się w październiku 2015 r. w Madrycie, uwzględnić zobowiązanie do wykorzystywania 
krajowych programów leśnych jako mechanizmu zwiększającego znaczenie społecznych 
aspektów zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Na początku 2000 r. podczas obrad toczących się w związku z Pierwszą Rezolucją 
Wiedeńską oraz podejściem MCPFE do krajowych programów leśnych w Europie, co 
jest częścią tejże rezolucji, wykorzystane zostały również rezultaty ogólnoeuropejskiej 
współpracy w zakresie badań COST E19 „Lasy dla przyszłości: krajowe programy 
leśne w Europie”. W Akcję COST zaangażowanych zostało ponad 70 naukowców 
i urzędników państwowych z 20 krajów europejskich i USA. Jej celem było dostarcze-
nie decydentom w Europie ulepszonych środków służących formułowaniu i realizacji 
krajowych programów leśnych (NFP) zapewniających prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki leśnej (Glück i in. 1999, Humphreys 2004). Badania przyniosły znaczną 
ilość materiałów w związku z zaangażowaniem się dużej liczby badaczy, a decydenci 
zainteresowani zapoczątkowaniem procesu NFP w swoich krajach chcieli także śledzić 
publikacje w tym zakresie. Jednak NFP nie były od tego czasu przedmiotem jakich-
kolwiek innych ogólnoeuropejskich inicjatyw badawczych. Nowa Akcja COST pod 
nazwą „Budowanie potencjału polityki leśnej i zarządzania w tym zakresie w regio-
nie Bałkanów Zachodnich – CAPABAL” uczyniła krajowe programy leśne tematem 
pierwszych warsztatów szkoleniowych w lutym 2015 r. w Belgradzie (Serbia). Celem 
CAPABAL jest utworzenie regionalnej sieci współpracy doświadczonych i przyszłych 
liderów w dziedzinie nauki, polityki i gospodarki, ściśle powiązanej z sieciami europej-
skimi i międzynarodowymi (COST, 2015). W wyniku Akcji COST E19 opracowano wie-
le ważnych publikacji (np. Glück i Humphreys 2002, Pülzl i Rametsteiner 2002, Schanz 
2002, Glück i Voitleitner 2004, Howlett i Rayner 2006, Howlett i in. 2009a, Howlett 
i in. 2009b, Winkel i Sotirov 2011, itd.). Chociaż zainteresowanie naukowe tematem wy-
daje się już wyczerpane, niektóre kraje, jak Szwecja i państwa południowo-wschodniej 
Europy, dopiero niedawno wykazały zwiększone zainteresowanie zapoczątkowaniem 
takiego procesu politycznego.
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Czym jest krajowy (narodowy) program leśny?

Nie ma jednoznacznej i powszechnie przyjętej definicji krajowych (narodowych) pro-
gramów leśnych. NFP są raczej ogólnym pojęciem, które można zastosować do wie-
lu różnych podejść w różnych krajach, które mogą przyczyniać się do formułowania, 
planowania i realizacji polityki leśnej na poziomie krajowym, lokalnym i regionalnym. 
Koncepcja ta może być stosowana we wszystkich krajach w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów lasów (FAO 2013). NFP nie powinny być postrzegane jedynie jako proces pla-
nowania działań przez rząd, gdyż ich zadaniem jest uwzględnienie całego cyklu planowa-
nia, realizacji, monitorowania i oceny polityki leśnej (FAO 2006). Jednak NFP polegają 
zwykle na opracowaniu dokumentu planistycznego ważnego przez okres od pięciu do 
dziesięciu lat, oraz zaangażowaniu wielu interesariuszy.

Niezależnie od różnych podejść przyjętych przez poszczególne kraje, udało się wypra-
cować międzynarodowy konsensus – co znajduje odzwierciedlenie w międzynarodowych 
zobowiązaniach, takich jak propozycje działań opracowanych przez IPF i Pierwszą Re-
zolucją Wiedeńską, jak również w publikacjach naukowych – w odniesieniu do kluczo-
wych cech lub zasad realizacji krajowego programu leśnego. Wśród nich należy wymienić: 
włączanie w działania podmiotów prywatnych i pozarządowych, udział sektorów innych 
niż sektor leśny, procesy planowania mające charakter powtarzalny i elastyczny oraz mo-
nitorowanie procedury wdrożeniowej (Glück i Humphreys 2002). Ponadto, filarami krajo-
wych programów leśnych są: decentralizacja i wielopoziomowa koordynacja. Mechanizmy 
służące otwartemu udziałowi w dyskusjach, rozwiązywaniu konfliktów i doskonaleniu po-
lityki to kolejne ważne aspekty, które należy uwzględnić w przypadku takich procesów 
(Howlett i Rayner 2006). Celem procesów realizowanych w ramach NFP jest nie tylko 
rozszerzenie procedur decyzyjnych związanych z leśnictwem i umożliwienie dostępu do 
nich dodatkowym uczestnikom – NFP są postrzegane również jako narzędzia, które poten-
cjalnie zwiększają spójność polityk krajowych i międzynarodowych. Ponieważ narzędzia 
te zostały wstępnie opracowane w celu zwiększenia skuteczności wdrażania globalnych 
decyzji dotyczących lasów, mogą one potencjalnie zlikwidować luki występujące w proce-
sie realizacji (Glück 1999, Glück i Voitleitner 2004). Ponadto, celem NFP jest dostarcze-
nie ogólnych ram zarządzania umożliwiających różne inicjatywy związane z leśnictwem, 
przyczyniające się do zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie krajowym i/lub lo-
kalnym i regionalnym. Do uczestnictwa w tych procesach zachęcani są nie tylko decydenci 
działający na szczeblu centralnym, ale także podmioty lokalne. Dlatego NFP powinny być 
konsekwentnie włączane w szersze plany lub strategie zagospodarowania przestrzennego, 
związane np. z rolnictwem, energetyką lub, w niedalekiej przyszłości, biogospodarką. 

W związku z tym, że krajowe programy leśne zostały skonceptualizowane, opraco-
wano dla nich wytyczne o charakterze międzynarodowym, zarówno na szczeblu mię-
dzynarodowym, jak i krajowym. Mechanizm wspierający proces krajowych programów 
leśnych zainicjowany przez FAO, Program dla Leśnictwa (Programme on Forests – PRO-
FOR) oraz różne krajowe instytucje finansujące i darczyńców (np. w Finlandii, Japonii, 
Szwajcarii, Niemczech) wspierają realizację działań związanych z opracowaniem NFP 
na szczeblu krajowym (Arts i in., w przygotowaniu). Niemniej, dowody naukowe su-
gerują, że opracowanie zasadniczych krajowych programów leśnych zależy głównie od 
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czynników krajowych, a nie od podmiotów regionalnych i międzynarodowych (Howlett 
i Rayner 2006), a na proces ten wpływa wiele czynników, zarówno korzystnych, jak 
i niekorzystnych, występujących w środowisku polityki zewnętrznej. W związku z tym, 
poszczególne rodzaje krajowych programów leśnych istniejących w różnych krajach ce-
chują różne mechanizmy związane z uczestnictwem, rozwiązywaniem konfliktów, a tak-
że koordynacją i doskonaleniem polityki (patrz tabela).

Tabela. Czynniki ułatwiające i utrudniające realizację procesu 

Czynniki 
ułatwiające 
i utrudniające 
realizację procesu

Wpływające bezpośrednio  
na wykorzystanie lasów

Mogące mieć pośredni wpływ  
na wykorzystanie lasów

Własność gruntów Formy własności gruntów na 
terenach leśnych.

Kwestie związane z własnością gruntów 
sąsiadujących z terenami leśnymi, np. tereny 
rolnicze sąsiadujące bezpośrednio z terenami 
leśnymi, obszary miejskie.

Regulacje  
prawne

Regulacje prawne dotyczące 
wyłącznie lub w głównej mierze 
lasów.

Regulacje prawne dotyczące krajowej 
polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i rolnictwa. Inne rozwiązania prawne, które 
mogą mieć wpływ na wykorzystanie lasów.

Zachęty finansowe Dotacje i ulgi podatkowe 
skierowane do właścicieli lasów 
i ich użytkowników.

Szersza krajowa struktura podatków/
przychodów. Budżet państwa i plany 
finansowe.

Kultura polityczna Kultura krajowych i regionalnych 
władz leśnych.

Krajowa kultura polityczna.

Aspekty  
instytucjonalne

Instytucje posiadające wyłączny 
mandat w zakresie leśnictwa 
lub mające główny głos w tym 
zakresie.

Instytucje posiadające inne mandaty, 
w tym (I) instytucje posiadające pośrednio 
mandat do podejmowania decyzji w zakresie 
leśnictwa, oraz (II) instytucje nieposiadające 
takiego mandatu, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie lasów. 

Na podstawie „Forests for the future, national forest programmes in Europe” (Lasy dla przyszłości, krajowe 
programy leśne dla Europy), pod redakcją D. Humphreys 2004, Country and regional reports from COST Action 
E19, s. 21. Biuro COST, 2004. 

Pomimo wielu uwarunkowań i mechanizmów, można zaobserwować pewne po-
dobieństwa między krajami w zakresie zasad odnoszących się do NFP – w większo-
ści krajów proces ten jest kierowany przez krajowe ministerstwa odpowiedzialne za 
sektor leśny. Niektóre kraje rozwijające się korzystają z pomocy świadczonej przez 
konsultantów i międzynarodowe organizacje w zakresie opracowania dokumentu stra-
tegicznego. Część procesów NFP jest moderowana przez podmioty zewnętrzne (np. 
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w Austrii). Zadania związane z moderowaniem procesu NFP lub jego części mogą też 
zostać powierzone instytucjom naukowym (np. w Polsce). W niektórych przypadkach 
w procesach NFP wykorzystywane są techniki planowania bądź przewidywania przy-
szłych zdarzeń, takie jak planowanie rozwoju scenariusza np. w Finlandii, Austrii (Arts 
i in., w przygotowaniu).

Dlaczego należy opracowywać i realizować krajowe programy leśne?

Krajowe programy leśne opierają się w teorii na głównych cechach nowoczesnego pla-
nowania polityki. Mają się przyczyniać do zwiększenia racjonalności polityki, oraz za-
pewnienia długoterminowej orientacji i poprawy koordynacji działań podmiotów poli-
tycznych (COST 2004). Krajowe programy leśne można zatem zdefiniować jako zestaw 
proceduralnych instrumentów polityki, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów 
wynikających z przejścia od wykorzystania lasów głównie w celach produkcji leśnej na 
bardziej zrównoważoną gospodarkę leśną, uwzględniającą wiele wartości ekonomicz-
nych, społecznych i ekologicznych lasów. Problemy te obejmują koordynację liczniejszej 
i bardziej heterogenicznej grupy podmiotów niż było to w przeszłości, a także skoordyno-
wanie polityki leśnej z wieloma nowymi politykami, które mają związek z leśnictwem – 
jak polityka w zakresie zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej lub rodzącej 
się biogospodarki. 

Opracowywany jest coraz bardziej kompleksowy zestaw międzynarodowych celów 
i priorytetów w zakresie wykorzystania lasów i ich ochrony. Wraz z nim powstają sto-
sowne instytucje, polityki i mechanizmy. Wiele z najważniejszych wyzwań w sektorze 
leśnym ma jednak charakter międzysektorowy i wymaga dużej interakcji z innymi sekto-
rami i grupami interesu (Rayner 2012). W porównaniu z instrumentami planistycznymi 
z lat 70. i 80. XX wieku, NFP mogą być postrzegane jako sukces w związku z zasto-
sowaniem w nich mniej hierarchicznych, a wręcz heterarchicznych modeli zarządzania 
(Pülzl i Rametsteiner 2002). Dlatego w teorii NFP są narzędziami, które mogą być stoso-
wane z powodzeniem w różnych sektorach. Należy jednak uwzględnić fakt, że podobne 
narzędzia zostały wdrożone także w odniesieniu do innych sektorów, koncentrując się 
na poszczególnych kluczowych interesach w ramach tych sektorów. Zaangażowanie się 
w procesy prowadzone w innych sektorach wymaga dużych nakładów czasu i zasobów. 
Z najnowszych badań przeprowadzonych w odniesieniu do innych zintegrowanych stra-
tegii (Casado-Asensio i Steurer 2014) wynika, że pomimo zastosowania nowatorskich 
rozwiązań w zakresie zarządzania, tego rodzaju zintegrowane podejścia zazwyczaj nie 
są wystarczające, by koordynować różne polityki. W związku z tym autorzy sugerują 
wzmocnienie możliwości komunikacyjnych w ramach tych strategii w zakresie wyzna-
czania kierunków i zwiększenia świadomości. 

Na tym tle, krajowe programy leśne mogą tworzyć ramy zarządzania lub „parasol”, 
pod którym mogą funkcjonować różne inicjatywy, przyczyniając się do osiągnięcia zrów-
noważonej gospodarki leśnej. Potencjał NFP w zakresie zwiększania koordynacji kra-
jowych polityk leśnych i realizacji międzynarodowych celów oraz założeń gospodarki 
leśnej zależy od sytuacji panującej w danym kraju i od woli politycznej.



30

Stan obecny i dotychczasowe doświadczenia

Zgodnie z danymi Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), procesy NFP 
są realizowane w ponad 130 krajach, i obejmują cały obszar leśny w Europie i Azji oraz 
większość lasów w Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej (FAO 2013). Według publikacji 
„Stan lasów na świecie” z 2014 r., od roku 2007 swoje krajowe programy leśne lub po-
litykę zaktualizowało 37 krajów, koncentrując się na zrównoważonej gospodarce leśnej 
i rozwoju społeczno-gospodarczym (FAO 2014).

W regionie ogólnoeuropejskim postęp w opracowywaniu i wdrażaniu NFP jest odnoto-
wywany okresowo w ramach projektu „Forest Europe”. W raporcie na temat stanu lasów 
w Europie z 2011 r., wszystkie 37 krajów sprawozdawczych wykazało wdrożenie NFP lub 
podobnego procesu, przy czym 27 z nich donosiło, że były to NFP lub procesy o charak-
terze formalnym, realizowane wyraźnie zgodnie z określonymi zasadami. Około połowa 
z tych krajów zadeklarowała, że ich zasadnicze dokumenty określające politykę w zakresie 
lasów zostały opracowane w ramach formalnych procesów NFP („Forest Europe” 2011). 

Należy przy tym pamiętać, że koncepcja NFP – określona w IPF – jest dość otwarta 
i szeroka, pozostawiając duże możliwości interpretacji (Savenije, 2000). Kraj może za-
deklarować formalny proces NFP, jednakże proces ten może mieć czysto symboliczny 
charakter w odniesieniu do wspomnianych podstawowych cech (np. jedynie symboliczne 
uczestnictwo). Jednocześnie kraj, który nie opracował formalnego procesu NFP może, 
analitycznie i koncepcyjnie, realizować zasadniczy proces NFP (COST 2004). 

W 2010 r., FAO, w ramach mechanizmu wspierającego proces narodowych progra-
mów leśnych, przeprowadziła badanie, którego celem było lepsze zrozumienie sposobu 
praktycznej realizacji krajowych programów leśnych. Stwierdzono, że w większości kra-
jów istnieją odpowiednie struktury, a realizowane NFP przynoszą rezultaty. Zasadnicze 
wyniki badania zostały podsumowane przez FAO (2012) w następujący sposób:
1.  Brak ram zarządzania w zakresie działalności związanej z leśnictwem.

Większość krajów ma odpowiednie struktury oraz personel wyznaczony do realiza-
cji procesów NFP, przynoszących zamierzone rezultaty. Niewiele NFP daje jednak 
możliwości koordynacji wszelkich inicjatyw związanych z leśnictwem (np. egze-
kwowanie prawa leśnego, kwestie związane ze zmianą klimatu, itp.) na poziomie 
krajowym, jak pierwotnie zamierzono. 

2.  Opracowywanie skutecznej polityki przy braku jej realizacji i monitorowania.
NFP odgrywają dużą rolę w opracowaniu lub aktualizacji polityki leśnej oraz planów 
działania w tym zakresie, a od 2000 r. zaktualizowana została większość istniejących 
deklaracji i dokumentów. Zasadniczą wadą wielu NFP jest jednak brak realizacji po-
lityki, czego skutkiem jest niewielki wpływ w przedmiotowym zakresie i nieliczne 
wymierne korzyści osiągnięte dotychczas. 

3.  Walka o przywództwo i władzę.
W ramach międzynarodowego dialogu dotyczącego polityki leśnej, kraje uznały suwe-
renność narodową i przywódczą rolę kraju za kluczowe zasady NFP. Jednak instytucje 
kierujące realizacją NFP często walczą o przywództwo i niejednokrotnie nie mają sto-
sownych uprawnień bądź możliwości w zakresie koordynacji, komunikacji, negocjo-
wania, mediacji i zarządzania zmianami w różnych sektorach. Niski priorytet nadany 
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sektorowi leśnemu w wielu krajach przekłada się na niewystarczające środki przezna-
czane na realizację NFP.

4.  Znaczenie zaangażowania interesariuszy.
Ogólnie rzecz biorąc, kraje poczyniły duże postępy w zakresie zwiększania zaangażo-
wania interesariuszy. W większości krajów odnotowywany jest coraz większy udział 
grup lokalnych i sektora prywatnego w podejmowaniu decyzji związanych z leśnic-
twem. Niemniej, niewystarczający dostęp do informacji oraz brak organizacji i możli-
wości wciąż utrudnia zaangażowanie w procesie NFP niektórych grup interesariuszy. 
Dotyczy to zwłaszcza ludności tubylczej, kobiet i lokalnych grup społecznych.

5.  Brak podejścia międzysektorowego. 
NFP powinny być włączane w bardziej kompleksowe programy i strategie użytkowania 
gruntów. Nieczęsto jednak dzieje się to w praktyce, a mandat i rola NFP w koordy-
nacji działań związanych z leśnictwem w różnych sektorach są często niejasne i nie 
są powszechnie akceptowane. W wielu krajach chęć zaangażowania się przez inne 
sektory w proces NFP jest ograniczona i rzadko uwzględniają one w pełni rezultaty 
procesów NFP w realizowanej przez siebie polityce i w procesach planowania. 
Opisane globalne wyniki odzwierciedlają także doświadczenia zdobyte w ujęciu ogól-

noeuropejskim. Według publikacji „Stan lasów w Europie” z 2011 r., NFP są najszerzej 
stosowanym przez kraje podejściem do rozwoju ram polityki leśnej. Procesy NFP mają 
zwykle charakter partycypacyjny i są ukierunkowane na praktyczne realizowanie zasad 
zrównoważonej gospodarki leśnej. W raporcie odnotowano także potrzebę wzmocnienia 
udziału interesariuszy i międzysektorowej koordynacji, jak również realizacji procesów 
NFP w sposób elastyczny, uwzględniający pojawiające się problemy (Forest Europe 2011).

NFP – sposób postępowania

Informacje dostarczane przez kraje do FAO i „Forest Europe” pozwalają stwierdzić, że 
idea NFP jest skutecznie przenoszona na całym świecie z poziomu globalnego i ogól-
noeuropejskiego na poziom krajowy. Zarządzanie większością lasów na świecie jest 
obecnie regulowane do pewnego stopnia przez różne krajowe programy leśne. Dlatego 
NFP określają pewne praktyki w zakresie zarządzania, będące obiektem zainteresowania 
wszystkich krajów. Jednak ogólny obraz wpływu NFP jako krajowych ram zarządzania 
w zakresie leśnictwa na zrównoważoną gospodarkę leśną pozostaje niejasny.

Na podstawie dostępnych informacji (np. FAO 2012, Arts i in. w przygotowaniu) 
stwierdzono, że procesy NFP doprowadziły do ustanowienia wielu praktyk, które kwe-
stionują wartość „tradycyjnych” procesów kształtowania polityki leśnej, podkreślając 
znaczenie włączania w nie podmiotów prywatnych i pozarządowych, udziału sektorów 
innych niż sektor leśny, procesów planowania mających charakter powtarzalny i ela-
styczny oraz monitorowanie procedur wdrożeniowych. Jednak informacje o tego rodzaju 
innowacjach są wciąż niekompletne, ponieważ niewiele procesów NFP zostało podda-
nych szczegółowej analizie, a zatem ich wpływ jakościowy pozostaje niejasny. 

Kraje na całym świecie i w Europie wykazują duże różnice jeśli chodzi o stopień, 
w jaki procesy NFP ewoluowały lub „dojrzały”. Podczas gdy kilka krajów europejskich 
(takich jak Finlandia i Austria) przeszło już do drugiej fazy dość dobrze ugruntowanych 
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i zinstytucjonalizowanych procesów NFP, inne dopiero niedawno zapoczątkowały for-
malnie te procesy. Kolejna grupa krajów zamierza dopiero rozpocząć proces i jest zain-
teresowana informacjami zarówno na temat możliwych najlepszych praktyk, jak i ewen-
tualnych niepowodzeń.

W przeciwieństwie do dość uniwersalnego, progresywnego wdrażania koncepcji NFP 
na poziomie polityki, współpraca badawcza w zakresie NFP wykazuje w ostatnich latach 
tendencję spadkową. Świadczy o tym między innymi to, że NFP nie były przedmiotem 
żadnej innej ogólnoeuropejskiej współpracy badawczej od zakończenia Akcji COST 
E19, a poszczególne procesy NFP są analizowane jedynie przez indywidualnych bada-
czy. Wciąż brak jest szerszej perspektywy porównawczej, która analizowałaby stopień 
realizacji zamierzeń NFP w odniesieniu do opisu idealnego typu takiego programu oraz 
doświadczeń z wdrażania różnych zasad NFP. Na podstawie Casado-Asensio i Steurer 
(2014) możliwe byłoby przeprowadzenie oceny źródła, uzasadnienia i liczby praktycznie 
realizowanych NFP, a także cech zarządzania i realizacji NFP w Europie i na świecie. 
Taka analiza mogłaby umożliwić ocenę porównawczą podobieństw i różnic, w celu opra-
cowania kierunków, które należałoby przyjąć w przyszłość.

Na tym tle i w świetle obecnie prowadzonych ogólnoświatowych i europejskich nego-
cjacji w zakresie polityki leśnej (przegląd Międzynarodowego Porozumienia w sprawie 
Lasów na poziomie globalnym, jak również przygotowania do 7. Konferencji Ministe-
rialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie) korzystne byłoby przeprowadzenie bardziej 
systematycznej oceny doświadczeń i wniosków z realizacji NFP. Potrzeba taka została 
już wyraźnie uznana przez Grupę Ekspertów projektu „Forest Europe” (w odniesieniu 
do poprawy narzędzi służących zrównoważonej gospodarce leśnej) w raporcie opubliko-
wanym w grudniu 2014 r. i zatwierdzona podczas posiedzenia Okrągłego Stołu „Forest 
Europe” w listopadzie 2014 r. 

We wspomnianym raporcie Grupa Ekspertów zaleca przegląd i aktualizację ogólno-
europejskiego podejścia do NFP, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i przyszłe 
potrzeby, a także rozważenie związku między kryteriami i wskaźnikami zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Taki przegląd i aktualizacja mogą być istotnym elementem przyszłego 
programu prac w ramach projektu „Forest Europe” po 2015 roku, podobnie jak w przy-
padku obecnie prowadzonego przeglądu i aktualizacji wskaźników zrównoważonej go-
spodarki leśnej.

Tego rodzaju przegląd na poziomie polityki powinien być wykonywany na podsta-
wie, lub równolegle z oceną naukową dotyczącą zakresu i stopnia stosowania koncepcji 
NFP i jej skutków, wraz z analizą czynników ułatwiających i utrudniających realizację 
różnych zasad NFP przyjętych w Wiedniu w 2003 r. Przegląd ten byłby również okazją 
do wykorzystania najnowszych prac naukowych w zakresie doskonalenia polityki pod 
egidą Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of 
Forest Research Organizations – IUFRO). 

NFP okazały się kluczowym narzędziem promowania zrównoważonej gospodarki le-
śnej w bardziej całościowy i partycypacyjny sposób. W 2015 roku ich zasady są równie 
aktualne co 20 lat temu, gdy były uzgadniane po raz pierwszy. Przegląd Międzynarodo-
wego Porozumienia w sprawie Lasów, negocjacje w sprawie Celów Zrównoważonego 
Rozwoju i agendy rozwoju po 2015 roku, jak i rozważania na temat prawnie wiążącego 
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porozumienia w sprawie zmian klimatu sprawiają, że rok 2015 ma kluczowe znaczenie dla 
polityki leśnej na poziomie globalnym. Należy wspomnieć, że realizacja wielu podstawo-
wych celów zrównoważonego rozwoju w Europie jest wspierana przez silne zaangażowa-
nie sektora leśnego. Dotyczy to między innymi promowania ekologicznych źródeł energii 
oraz zwiększania zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Zintegrowanie tych aspektów 
w bardziej spójnych i całościowych ramach zarządzania było i jest jednym z ambitnych 
zamierzeń pierwszych promotorów NFP. Wiedząc o tym, co i w jaki sposób się sprawdza 
(oraz o działaniach, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów) można pokusić się już 
o wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń i rozpocząć tworzenie NFP 
drugiej generacji, mając na względzie przyczynianie się w znaczącym stopniu, jako region, 
do realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

------------------------------------------------------------------

Autorzy pragną podziękować Catherine Ohler z University of British Columbia za pomoc 
w redakcji niniejszego opracowania.
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BADANIA LASÓW W EUROPIE PODSTAWĄ BIOGOSPODARKI 

Marc PALAHI

Dyrektor Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI), Joensuu, Finlandia

Żyjemy w czasach szybkich zmian i bezprecedensowych wyzwań globalnych mających 
związek z próbą rozwiązania problemu, jakim jest oddzielenie wzrostu gospodarczego 
od degradacji środowiska. Na tym tle, Europa przechodząca proces własnej redefinicji, 
podjęła ważne kroki w celu sprostania globalnym wyzwaniom i stymulowania zmiany 
paradygmatu gospodarki. Strategia Europa 2020 wzywa do uznania biogospodarki za 
kluczowy element inteligentnego i ekologicznego rozwoju opartego na badaniach i inno-
wacjach, których celem jest poprawa zarządzania odnawialnymi zasobami biologicznymi 
oraz otwarcie nowych, zróżnicowanych rynków dla produktów żywnościowych i biopro-
duktów. Szacuje się, że sektory biogospodarki UE przynoszą roczny obrót na poziomie 
2 bilionów euro i zapewniają ponad 22 miliony miejsc pracy (angażując około 9% siły 
roboczej). Uzyskanie ponad 20% tych wielkości jest zasługą sektora leśnego, który ma 
potencjał, aby stać się filarem biogospodarki. Wynika to z przekrojowego charakteru tego 
sektora, pozwalającego na rozwiązywanie powiązanych ze sobą problemów społecznych, 
takich jak bezpieczeństwo energetyczne, niedobór zasobów naturalnych, utrata różno-
rodności biologicznej, uzależnienie od zasobów kopalnych i zmiany klimatu, przy jed-
noczesnym osiąganiu zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Uwolnienie potencjału 
sektora leśnego wymaga jednak co najmniej dwóch ważnych strategicznych zmian. Są to: 

 –  ambitny ogólnoeuropejski obszar badań i innowacji w zakresie leśnictwa oparty 
na nowych inwestycjach w badania (szacuje się, że 1 euro wydane na finansowanie 
badań w UE przekłada się na wartość dodaną w przemyśle na poziome 7 – 14 euro), 
oraz na lepszej współpracy pomiędzy krajowymi organizacjami badawczymi, lepszej 
koordynacji i integracji krajowych programów finansowania badań naukowych oraz 
mobilności badaczy (zarówno na poziomie geograficznym, jak i dyscypliny nauki).

 –  spójne i dobrze skoordynowane ramy polityki leśnej, które uwzględniają potrzebę 
rozwiązania istniejących problemów regulacyjnych i rynkowych, wzmacniają mię-
dzysektorową interakcję różnych polityk i zaangażowanie interesariuszy, i które opie-
rają się na świadomości ograniczonych zasobów leśnych oraz wartościach społecz-
nych i kompromisach między różnymi formami wykorzystania lasów. 
Potencjał sektora leśnego może zostać w pełni wykorzystany jedynie dzięki działa-

niom prowadzonym w kilku dyscyplinach, obszarach polityki i sektorach, przy silnej 
woli wspólnego przekształcania pojawiających się wyzwań w nowe możliwości. W ra-
mach ostatniego badania polityki, przeprowadzonego przez Europejski Instytut Leśny 
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(EFI), obecna kondycja europejskiego sektora leśnego została określona jako stan 
kreatywnej destrukcji. Wytwarzanie niektórych tradycyjnych produktów leśnych (np. 
papieru) znalazło się w Europie w stanie stagnacji lub wykazuje tendencję spadkową. 
W tym samym jednak czasie pojawiają się nowe możliwości biznesowe, jak gałęzie bio-
przemysłu (związane np. z energią, włókiennictwem, produktami chemicznymi) oraz 
łączące się z nimi usługi. 

W tym skomplikowanym i zmieniającym się środowisku, Europejski Instytut Le-
śny (EFI), realizujący dwie wzajemnie wzmacniające się funkcje: prowadzenie badań 
i zapewnienie wsparcia w zakresie polityki, a także mający ugruntowaną pozycję w dy-
namicznej i zróżnicowanej sieci ogólnoeuropejskiej, dysponuje odpowiednimi kompe-
tencjami do wspierania świadomego dialogu na temat europejskiej polityki leśnej. Jed-
nocześnie EFI gwarantuje, że wyniki badań lasów w Europie tworzą solidne podstawy 
naukowe do podejmowania bardziej świadomych decyzji politycznych.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LEŚNICTWIE XXI WIEKU

Klaus v. WILPERT 

Wydział Gleb i Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa we Fryburgu, Niemcy

Wstęp

W ciągu ostatnich dziesięcioleci środowiskowe warunki brzegowe wzrostu i witalności 
lasów bardzo się zmieniły. Począwszy od pierwszego trzydziestolecia XX wieku, depo-
zycja kwasów i azotu doprowadziła do nienaturalnego i drastycznego wzrostu zakwasze-
nia gleby oraz eutrofizacji gleb leśnych.

Ryc. 1. Rozkład wartości pH gleby w piaskowcach triasowych (o głębokości 5-10 cm) w Badenii- 
-Wirtembergii (południowo-zachodnie Niemcy) w latach 1927-1992

Zapasy składników pokarmowych wyczerpały się, a biologiczna aktywność gleby zo-
stała ograniczona. Obydwa procesy zmniejszyły przydatność gleb leśnych jako miejsca 
ukorzenienia drzew, skutkując wytwarzaniem płytkich systemów korzeniowych. Na po-
gorszenie stabilności i funkcji ekosystemu, spowodowane depozycją, nakładają się nowe 
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obciążenia, jak coraz częstsze przypadki anomalii pogodowych (np. susze) powodowa-
nych przez zmiany klimatu.

Monitorowanie lasów podstawą prognozowania i zapobiegania uszkodzeniom 
ekosystemu

Monitorowanie lasów rozpoczęto na początku lat 80. XX wieku, w formie wielkoobsza-
rowych ocen nowych typów uszkodzeń lasu. Wkrótce potem uzupełniono je ocenami 
odżywienia drzew i stanu gleby, umożliwiającymi wykonywanie analiz wpływu zmian 
środowiskowych na lasy i formułowanie zaleceń strategicznych na potrzeby polityków. 
W połowie lat 90. XX wieku utworzono powierzchnie monitoringu intensywnego (II rzę-
du) w celu analizy zmian różnych parametrów środowiska, jak również oceny związków 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy stanem zdrowotnym lasu a czynnikami środowi-
ska. Na obszarach tych mierzy się depozycję atmosferyczną i parametry meteorologiczne 
w wysokiej rozdzielczości czasowej.  

Rozpoznanie zjawisk przestrzennych za pomocą dużej siatki reprezentatywnej  
(8 km x 8 km w Niemczech i 16 x 16 km w Europie, tak zwanej siatki I rzędu) w połącze-
niu z monitoringiem intensywnym (II rzędu) jest unikalne i umożliwia odnoszenie prognoz 
opartych na szczegółowych badaniach ekosystemowych do dużej skali. Monitorowanie 
lasów nadaje znaczący rozmach działaniom polityków na rzecz czystego powietrza, jak 
również weryfikacji skuteczności instrumentów polityki środowiskowej. Przykładami są tu 
depozycje kwasów i azotu jak również stężenia ozonu w powietrzu. Stwierdzenie zakwa-
szenia gleb leśnych w Europie Środkowej doprowadziło do rozpoczęcia procesu przebudo-
wy lasów na liściaste, bardziej dostosowane do siedliska. Było również podstawą naukową 
sposobów kompensacyjnych (np. ochrony gleb leśnych za pomocą wapnowania). Wynika-
jące z tego korzyści ekologiczne, takie jak ograniczenie wypłukiwania azotanów do wód 
gruntowych, można ocenić na podstawie badań na powierzchniach II rzędu. 

Bieżące badania wrażliwości lasów na zmianę klimatu w dużej mierze bazują na danych 
z monitoringu, podobnie jak przystosowanie lasów do zmiany klimatu za pomocą przebu-
dowy drzewostanów. Inne korzyści to: wciąż rozwijane metody i modele pomiaru bilansu 
wody i składników odżywczych. Priorytetowe jest również oszacowanie przydatności gleb 
leśnych do bardziej intensywnego wykorzystania na potrzeby produkcji drewna opałowego. 
Wszystko to byłoby niemożliwe bez szerokiego uwzględnienia danych z monitoringu lasów. 
Zagrożenia lasów związane ze zmianami środowiskowymi stały się mierzalne. To dlatego 
monitorowanie lasów okazało się niezbędnym źródłem informacji do zabezpieczenia realiza-
cji wielu funkcji lasów i narzędziem nadzoru w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wapnowanie w celu stabilizacji lasów i przywrócenia naturalnej różnorodności gleb

Skutecznym środkiem zapobiegawczym w walce z zakwaszeniem gleby spowodowanym 
przez różne czynniki historyczne (grabienie ściółki), oddziaływanie gatunków drzew 
i skutki depozycji – jest wapnowanie lasu, czyli odtworzenie pojemności buforowej gleb 
przez zwiększenie ich zasadowości. Ale wapnowanie lasów wykazuje nie tylko oczeki-
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wane efekty, ale również skutki uboczne, takie jak „nadmierna nitryfikacja” i związane 
z nią późniejsze wypłukiwanie azotanów. Problem ten dotyczy zwłaszcza gleb bliskich 
wysycenia azotem.

Wynikiem ponownego badania dawnych eksperymentów z wapnowaniem był nie-
oczekiwanie długotrwały wpływ zastosowania wapna, nawet w umiarkowanych daw-
kach, na chemiczne i fizyczne właściwości gleby. Skutek rozluźnienia struktury gleby na 
styku gleby i atmosfery, a tym samym zwiększenie napowietrzenia gleby, które spowodo-
wało wzrost głębokości do jakiej intensywnie rozwijają się korzenie, można zasadniczo 
wykazać na intensywnie badanych obszarach i potwierdzić przez inwentaryzację korzeni 
na większości obszarów doświadczalnych.

Ryc. 2. Wapnowanie przez dłuższy czas pogłębia strefę ukorzeniania w glebie 

Stosownie do pogłębionej strefy korzenienia, tendencję do zwiększenia zasobów wę-
gla (C) i azotu (N) w górnej warstwie gleby można uznać za dodatkowy, korzystny wpływ 
wapnowania. Odpowiednie wyniki można uzyskać na podstawie badań środowiskowych 
(składu chemicznego gleby i odżywiania drzew) na poziomie krajowym. Każdy doda-
tek substancji wywołuje nie tylko zamierzone efekty, ale również niezamierzone skutki 
uboczne. Takie skutki uboczne były często opisywane w literaturze, głównie na podsta-
wie krótkoterminowych obserwacji w ciągu 5-10 lat po zastosowaniu wapna. Dlatego 
na eksperymentalnych obszarach FEELING – projektu we wschodnim Schwarzwald,  
5-8 lat po zastosowaniu dolomitu w dawce 4t/ha opisano tendencję względnego wzrostu 
zagęszczenia drobnych korzeni na powierzchni gleby, gdzie wapnowanie stwarza bar-
dziej korzystne warunki do korzenienia. Drugie istotne zagrożenie to „nadmierna nitry-
fikacja”, która może doprowadzić do zwiększonego wypłukiwania azotanów. Obydwa 
niezamierzone skutki uboczne można zaobserwować po zastosowaniu wapna lub dolo-
mitu. Są one jednak ograniczone do kilku lat po wapnowaniu, nawet jeśli dawka została 
zawyżona. Ponadto, we właściwie zorganizowanym i solidnie uzasadnionym programie 
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ochrony gleby dawka powinna być starannie zróżnicowana zależnie od warunków ob-
szaru i wielkości depozycji (np. nasycenie N) w celu gwarantowanego uniknięcia tych 
zagrożeń. Dlatego, na przykład w Badenii-Wirtembergii, zastosowanie dolomitu jest 
ograniczone do dawki 3-4 t/ha podczas każdej akcji wapnowania, a akcje te powtarzane 
są nie częściej niż co dziesięć lat.

Celem wapnowania lasu nie jest zwiększenie wzrostu drzew, ale raczej zachowanie 
i przywrócenie jakości obszaru oraz ochrona sąsiednich ekosfer. Wapnowanie stwarza bar-
dziej korzystne warunki chemiczne organizmom glebowym w warstwie próchnicy i w górnej 
warstwie gleby, co prowadzi do stabilizacji funkcji buforowej i filtracyjnej gleb, do wzrostu 
porowatości w wierzchniej warstwie gleby, i w konsekwencji powiększa strefę korzenienia 
w kierunku głębszych warstw gleby. Wapnowanie lasu to skuteczny środek długoterminowej 
ochrony gleby, mający możliwość ochrony wód i stabilizujący ekosystemy leśne.

Jeśli politycy poważnie traktują zadanie zrównoważenia zasobów naturalnych w la-
sach, muszą zapewnić wieloletni program wapnowania w celu zrównoważenia sztuczne-
go zakwaszenia gleb leśnych. Obowiązek realizacji odpowiednich programów wapnowa-
nia należy włączyć do systemów certyfikacji.

Możliwości zarządzania lasem w celu zachowania trwałości składników odżywczych 

Wysoka rozdzielczość przestrzenna i czasowa pomiarów przepływu materii jest koniecz-
nym warunkiem zarejestrowania krótkoterminowych zdarzeń. Na tej podstawie można 
ustanowić realistyczne bilanse składników odżywczych odzwierciedlające rzeczywistą 
sytuację środowiskową. Dostrzegalne stają się kluczowe procesy rozwoju drzewosta-
nu. Rodzaje bilansów składników odżywczych opracowano za pomocą parametrów 
powierzchni, jak również ilości i składu depozycji. Parametry używane do opisania 
rodzajów bilansów składników odżywczych to kluczowe informacje na temat proce-
sów ekosystemu, które umożliwiają prognozę rozwoju ekosystemu w kontekście regio-
nalnym. Te kluczowe informacje gromadzone są za pomocą szczegółowych badań na 
powierzchniach II rzędu. Odpowiednie oprzyrządowanie powierzchni II rzędu zapew-
nia podstawowe parametry do obliczania przepływów wody i składników odżywczych. 
Można zatem dla tych powierzchni obliczyć bilanse składników odżywczych do oceny 
kierunku i dynamiki zmian w ekosystemie. Korzystanie z dodatkowych funkcji ekspe-
rymentalnych, takich jak warianty wapnowania i/lub hodowli lasu, umożliwiają zróż-
nicowane metody diagnostyczne i ocenę potencjału tych środków technicznych w celu 
wzmocnienia zrównoważenia w aspekcie danych warunków środowiskowych. Dużą za-
letą takich eksperymentów w ramach sieci powierzchni II rzędu jest szeroko zakrojona 
standaryzacja metod zapewniająca porównywalność różnych badań.

Jeśli pomiary przepływów wykonywane są w dużej liczbie wzorcowych jednostek 
struktury odzwierciedlających całe koleje rębu, można zidentyfikować wkład pojedyn-
czych jednostek struktury w zachowanie systemu jako całości. Praktyka leśna może pod-
jąć głównie dwa działania w zakresie kontroli cykli i bilansów składników odżywczych: 
wybór gatunków drzew (iglaste kontra liściaste) i/lub modelu zagospodarowania lasu 
(przerębowy lub gniazdowy kontra zrąb zupełny).
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Na rycinie 3 pokazano możliwość wyboru gatunków drzew w celu zachowania blisko-
ści cykli składników odżywczych na przykładzie drzewostanów bukowych versus świer-
kowych na obszarze Conventwald. Obydwa drzewostany są stare. Świerkowy liczy 100 lat, 
a mieszany świerkowo-jodłowo-bukowy 150 lat, gdzie gatunkiem panującym jest buk 
(63%). Porównanie to zostało sporządzone dla okresu 1995-2002. Wyłączono suszę z 2003 
roku w celu uniknięcia zakłóceń zewnętrznych w najwyższym możliwym stopniu. Naj-
większa różnica między dwoma wariantami gatunków drzew pod względem ich wpływu na 
przepływy składników odżywczych, to duża różnica w przepływach azotanów. Przepływ 
azotanów ma absolutnie drugorzędne znaczenie w drzewostanie z panującym bukiem, pod-
czas gdy dominuje on w wypadku świerków, przy wartościach do 2 kmolcha-1a-1. Dodatkowo 
w drzewostanie świerkowym siarczany są istotne jako „czynnik przenoszenia składników 
odżywczych”, zwłaszcza w podłożu, gdzie następuje zwiększenie przepływu siarczanów, 
najwyraźniej przez ponowną mobilizację głównie nieorganicznych osadów siarki, pocho-
dzących z dawnej depozycji. Zagęszczenie przepływów składników odżywczych na wyj-
ściu systemu jest w mieszanym drzewostanie bukowym mniejsze niż na wejściu. Jest to 
dobry wskaźnik zrównoważonego bilansu składników odżywczych zachowującego w du-
żym stopniu zasoby składników odżywczych w ekosystemie. Tym samym sposób zagospo-
darowania lasu chroni jakość obszaru pod względem możliwości odżywiania drzewostanu 
oraz innych funkcji ekosystemu, jak np. buforowanie kwasów i retencja azotu.

Ryc. 3. Przepływy składników odżywczych w  stuletnim drzewostanie świerkowym (po lewej) 
i w stupięćdziesięcioletnim mieszanym drzewostanie bukowym (po prawej) na powierzchni II 
rzędu w Conventwald 
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Wreszcie, skumulowane bilanse składników odżywczych dla kationów zasadowych 
(kationy Mb) mogą składać się z mozaikowych fragmentów i można je obliczyć dla 
całych kolei rębu. W przypadku obszaru Conventwald dostępnych było 50 różnych jed-
nostek struktury w celu ustanowienia tych bilansów składników odżywczych powiąza-
nych ze sposobami zagospodarowania lasu. Skupiamy się tutaj na bilansie kationów 
Mb jako na wskaźniku zdolności ekosystemu do buforowania zawartości kwasów. 
Bilanse składników odżywczych obejmują wartości wejściowe depozycji i wietrze-
nia krzemionki oraz wartości wyjściowe wody filtracyjnej i wiązania kationów Mb 
w pozyskanej biomasie.

Ponieważ dodatkowo określono pule kationów Mb innych komponentów biomasy 
pozyskanej, możliwe było także włączenie do bilansów różnych intensywności pozy-
skiwania: pozyskiwanie tylko drewna, pozyskiwanie drewna i kory oraz pozyskiwanie 
całych drzew (części nadziemnej).

Na rycinie 4 pokazano przebieg bilansów kationów Mb na przestrzeni całych kolei 
rębu dla trzech różnych sposobów zagospodarowania lasu, a tabela przedstawia średni 
roczny bilans kationów Mb w porównaniu ze wszystkimi pięcioma sposobami zagospo-
darowania, włączając w to trzy różne intensywności pozyskiwania.

Ryc. 4. Przebieg bilansów kationów Mb dla sposobów zagospodarowania jednogatunkowego 
drzewostanu bukowego z odnowieniem po rębni zupełnej (wyżej po lewej), mieszanego drze-
wostanu świerkowo-jodłowo-bukowego z bardzo długim okresem odnowienia, głównie na gniaz-
dach (wyżej po prawej) i jednogatunkowego drzewostanu świerkowego powstałego po zrębie 
zupełnym buka (niżej po lewej)
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Dwa przykłady z odnowieniem po zrębie zupełnym powodują stratę netto w bilansie ka-
tionów Mb do 7-8 kmolcha-1a-1. W monokulturze bukowej bilans kationów Mb został zrów-
noważony 25 lat po wyrębie, głównie z powodu bardzo małej utraty azotanów. W przeci-
wieństwie do tego, bilans kationów Mb wykazuje znaczne pogorszenie podczas całej kolei 
rębu w jednogatunkowym drzewostanie świerkowym po zrębie zupełnym poprzedzającej 
go buczyny. Drzewostan świerkowo-jodłowo-bukowy w rębni częściowej z zachowaniem 
okapu drzewostanu był najbardziej ostrożną strategią nie powodującą dłuższych okresów 
utraty kationów Mb.

Średnie roczne bilanse kationów Mb, podane w tabeli wykazują w całej kolei rębu, 
dla dwóch zrębów zupełnych, znaczną utratę zasadowości w wypadku intensywności 
pozyskiwania typu „drewno + kora”. Dwie rębnie częściowe w buczynach i mieszana 
rębnia z tzw. pokryciem ciągłym, spowodowały, że bilanse wynosiły około zera. Jeśli 
założymy mniejszą intensywność pozyskania (drewno bez kory), tylko sposób zagospo-
darowania świerczyn wykazywał dużą utratę zasadowości. Pozyskiwanie całych drzew 
powoduje na tym obszarze, przy wszystkich systemach zarządzania, niezrównoważony 
bilans kationów Mb. 

Tabela. Łączne bilanse kationów Mb dla całych kolei rębu w pięciu różnych sposobach zago-
spodarowania w lasach bukowych (Bk), świerkowych (Św) i jodłowych (Jd) (negatywne bilanse 
Mb zacieniowane na szaro), w tym powierzchnie rębni częściowej (gniazdowej) ze wstępnym 
odnawianiem 80% (0,8PreReg) i 20% (0,2PreReg)

Pozyskanie
Bk/Jd/Św

200 lat
ciągły

Bk 150 lat
gniazdowy
0,8 PreReg.

Bk 150 lat
gniazdowy
0,2 PreReg. 

[kmolcha-1a-1]

Bk 130 lat
zrąb

zupełny

Św 100 lat
zrąb

zupełny

Drewno 0,520 0,418 0,311 - 0,018 - 1,904

Drewno + kora 0,125 0,082 - 0,026 - 0,332 - 2,461

Cała biomasa - 0,086 - 0,084 - 0,251 - 0,542 - 2,644

 Bilanse składników odżywczych to wiarygodny instrument zarządzania zrównowa-
żonym rozwojem oraz wspierania decyzji w zakresie zarządzania gospodarczego, który 
według Meiwes i in. (2008) spełnia zapotrzebowanie na „wytyczne w zakresie dobrych 
praktyk, dotyczące wykorzystania pozostałości biomasy drewna w lesie”. Przedstawio-
ne wyniki są otwarte na różne metody strategiczne i konteksty normatywne. Mogą one 
służyć do zdefiniowania zapotrzebowania na wyrównanie składników odżywczych, jak 
również jako baza danych ilościowych do zdefiniowania progu pozyskania, powyżej któ-
rego zrównoważenie składników odżywczych będzie zagrożone, a Göttlein i in. (2007) 
oraz Kölling i in. (2007) sugerują, aby je obserwować przy odstąpieniu od pozyskania. 
W tym wypadku należy wyjaśnić, że rezygnacja ta nie ogranicza się do pozyskania drew-
na opałowego, ale należy ją zastosować w odniesieniu do wszystkich rodzajów drewna. 
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Alternatywą byłoby przywrócenie składników odżywczych usuniętych z gleb leśnych 
wraz z pozyskaną biomasą za pomocą recyklingu popiołu drzewnego. Opcja ta umożli-
wia utrzymanie rzeczywistej intensywności pozyskania przy wszystkich korzyściach śro-
dowiskowych takich, jak wiązanie CO2 i zmniejszenie zapotrzebowania na źródła energii 
z paliw kopalnych w sensie strategii podwójnej korzyści.
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PROBLEMY BADAWCZE NAUK LEŚNYCH XXI WIEKU

Jacek HILSZCZAŃSKI

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska

Ziemia nasza stała się obrzędem roślin i drzew, które 
pękają jak myśl dojrzała mądrością – ta Mądrość jest naszą 

ojczyzną, którą wybraliśmy sercem za przyzwoleniem ziemi.

Karol Wojtyła, „Wigilia wielkanocna” 1966

Wstęp

W XXI wieku stajemy przed wieloma wyzwaniami, które dotyczą przyszłości szeroko ro-
zumianej gospodarki leśnej. Coraz częściej lasy, leśnictwo i gospodarka leśna oraz ich rola 
w życiu społeczeństwa i w gospodarce narodowej stają się przedmiotem powszechnej dys-
kusji. Oczekiwania wobec lasów zmieniają się wraz z ewolucją świadomości ekologicznej 
społeczeństwa oraz rosnącym poziomem wiedzy o wielu atrakcyjnych i pożądanych dobrach 
i świadczeniach leśnych. Wyzwania te bezpośrednio przekładają się na konieczność przewar-
tościowania dotychczasowych priorytetów i celów gospodarki leśnej oraz szerokie otwarcie 
leśnictwa na wszystkich uczestników, którzy pragną aktywnie tworzyć politykę leśną oraz 
kształtować zarządzanie lasami. Uspołecznienie wymienionych procesów stwarza wiele za-
grożeń, szczególnie na styku ochrony przyrody leśnej oraz znaczenia ekonomicznego go-
spodarki leśnej. Kluczową rolę w sprostaniu tym wyzwaniom odgrywają nauki leśne, które 
od trzech stuleci z jednej strony towarzyszą i nadają kierunki zmieniającemu się leśnictwu, 
z drugiej zaś pozwalają otwierać i wskazywać nowe, dotychczas niepoznane obszary. 

Interdyscyplinarność i globalizacja, czyli nie tylko tradycyjne nauki leśne

Leśnictwo jest coraz częściej postrzegane przez wiele różnych pryzmatów, także tych 
związanych z rozwojem nowoczesnej nauki. Mechanizmy rządzące zjawiskami zacho-
dzącymi w ekosystemach leśnych, także te wpływające na gospodarkę leśną, stają się 
coraz lepiej rozpoznane, ukazując swą złożoną naturę. Właściwe zrozumienie tych zja-
wisk wymaga zatem wieloaspektowego i interdyscyplinarnego spojrzenia (ryc. 1). Tylko 
takie spojrzenie zwiększa szanse na sukces w rozwiązywaniu problemów nurtujących 
współczesne leśnictwo.
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Leśnictwo Biologia  

Nauki 
polityczne  

Ekonomia  

Genetyka  

Socjologia  

Ochrona 
przyrody 

Geomatyka  

Ryc. 1. Interdyscyplinarność nauk leśnych

Jednym z nieuchronnych zjawisk charakterystycznych dla naszych czasów jest po-
wszechna globalizacja, która dotyka szczególnie przemysłu drzewnego i technologii le-
śnej. Jest bardzo prawdopodobne, że z czasem zjawisko to zagości powszechnie w na-
ukach leśnych. Hermetyczny krajowy rynek badań naukowych nieuchronnie zostanie 
wystawiony na międzynarodową konkurencję. Warto zaznaczyć, że zjawiska zachodzą-
ce w lasach i leśnictwie, związane na przykład z klimatem, prawami ekonomicznymi 
i przyrodniczymi, mają z natury rzeczy ponadpaństwowy charakter. Jest więc oczywiste, 
że rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla tych zjawisk musi się odbywać 
w znacznie szerszej skali niż krajowa. Należy ponadto oczekiwać, że konkurencja w na-
ukach leśnych będzie dotyczyła nie tylko poszczególnych, tradycyjnie leśnych instytucji 
naukowych. Już dzisiaj można obserwować zjawisko zagospodarowania nierozpozna-
nych dotąd w leśnictwie obszarów nauki przez ośrodki badawcze wywodzące się spoza 
„tradycyjnych” nauk leśnych. Ich przewaga to umiejętność wykorzystania osiągnięć nauk 
podstawowych (socjologia, biologia, ekonomia, geografia) do rozwiązywania praktycz-
nych problemów gospodarki leśnej. Dla leśnych instytucji naukowych ta tendencja po-
winna się stać przyczynkiem do zacieśniania współpracy interdyscyplinarnej. 

Z wymienionych powodów nie można zapominać o naukach podstawowych. Odcho-
dzące do lamusa, zdawać by się mogło, proste opisywanie zjawisk nabiera w tym ujęciu 
całkiem innego wymiaru. Zaniedbywanie badań podstawowych może w dłuższej per-
spektywie doprowadzić do zaniku zdolności reagowania na zmieniające się otoczenie. Ta 
zasada jest bardzo dobrze znana, zwłaszcza w krajach o rozwiniętym, sprawnym syste-
mie finansowania badań naukowych.

Las a obieg węgla i zmiany klimatu

Przewidywane zmiany klimatyczne postawiły przed społecznością naukową wiele za-
gadnień wymagających pilnego rozwiązania. Nauki leśne ze względu na znane i coraz 
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bardziej podkreślane znaczenie lasów w kształtowaniu klimatu odgrywają tutaj szczegól-
ną rolę. Wobec obserwowanych zmian klimatu, ukształtowane przez pokolenia leśników 
metody postępowania funkcjonujące w gospodarce leśnej wymagają ponownej „nauko-
wej waloryzacji”. Zagadnienia związane z użytkowaniem zasobów drzewnych, zasięga-
mi gatunków lasotwórczych, wzrostem znaczenia niedoboru wody, zwiększeniem presji 
patogenów i szkodników, konkurencji wewnątrz- i międzygatunkowej drzew, nie mogą 
pozostawać bez wnikliwego spojrzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Na-
uki leśne powinny się zmierzyć z priorytetowymi zagadnieniami zwiększania odporności 
ekosystemów leśnych na zaburzenia wywołane zmianami klimatu, takimi jak: wiatro-
łomy, susze, pożary. Ważnym zagadnieniem będzie rozpraszanie ryzyka hodowlanego 
przez racjonalne wykorzystanie całej puli obecnych u nas gatunków drzew (Szwagrzyk 
2014). Zmniejszenie odporności drzew i drzewostanów na czynniki szkodotwórcze, wy-
woływane głównie przez zmiany klimatyczne, wymaga odpowiednich działań ze strony 
szeroko pojętej ochrony lasu. Równie istotnym zagadnieniem jest opracowanie scenariu-
szy postępowania w wypadku gatunków inwazyjnych, z czym wiążą się pilne badania 
metod monitoringu i skutecznej eradykacji obcych w naszych lasach gatunków patoge-
nów i szkodników (Hilszczański 2014, Sierota 2014).

Lasy odgrywają równie ważną rolę w globalnym obiegu węgla, kumulując ogromne 
jego zasoby, wystarczające by znacząco wpływać na klimat, co wykazano na podsta-
wie rocznych trendów zawartości CO2 w atmosferze. Zachowanie równowagi pomiędzy 
wylesianiem a zalesianiem i przyrostem biomasy lasów to w gruncie rzeczy kluczowe 
elementy walki o korzystny bilans węgla. Zrozumienie znaczenia lasów w tym skompli-
kowanym procesie było jednym ze znaczących osiągnięć nowoczesnych nauk leśnych 
ostatniej dekady. Wymagało to zaangażowania do współtworzenia modeli obiegu wę-
gla w przyrodzie ekspertów zajmujących się oceanografią, teledetekcją, biometrią oraz 
innymi zagadnieniami (Schimel 2014). Ten kierunek badań w naukach leśnych będzie 
niewątpliwie obecny w nadchodzących latach.

Co wiemy o lesie, czyli potrzeby praktyków

Nauki leśne skupiają się zarówno na zjawiskach występujących w ekosystemach le-
śnych, jak też powiązanych z gospodarką prowadzoną w lasach, w szerokim znaczeniu 
tego słowa. Najczęściej jednak poruszane zagadnienia badawcze nie budzą w równym 
stopniu zainteresowania nauki i praktyki. Co więcej, środowiska związane z kreowa-
niem i prowadzeniem polityki i gospodarki leśnej wykazują tendencję do kontestowa-
nia efektów pracy naukowców. Ma to miejsce zwłaszcza w obliczu braku odpowied-
nich narzędzi do rozwiązywania licznych bieżących problemów. Problemy te wynikają 
przede wszystkim z potrzeby przewidywania skutków następujących zmian i podejmo-
wanych działań w leśnictwie, zarówno w obszarze socjoekonomicznym, jak i przyrod-
niczym. Stawianie przez decydentów określonych oczekiwań wobec pracy naukowej 
jest z całą pewnością uzasadnione z czysto praktycznego punktu widzenia. Z perspek-
tywy naukowca bardzo często wartościowanie pracy naukowej, li tylko przez ocenę 
jej „potencjału praktycznego”, nie znajduje uzasadnienia wobec nieprzewidywalnych 
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następstw „potencjału poznawczego”, rozumianego jako kolejne ogniwo lub przyczy-
nek do poznania i zrozumienia funkcjonowania zjawisk zachodzących w ekosystemach 
leśnych. Równocześnie, dążenie do szybkiego uzyskania wyników praktycznych pracy 
naukowej niesie zagrożenia w postaci obniżania się jakości badań oraz odchodzenia od 
finansowania badań długoletnich. 

Pytanie „Co wiemy o lesie?”, będzie prowokowało inne odpowiedzi ze strony na-
ukowców, a inne ze strony leśników-praktyków. Należy sądzić, że z perspektywy tych 
pierwszych wiedza o lesie ciągle jest niewystarczająca i stale dostrzegane są obszary 
słabo lub w ogóle niezbadane. Związane są one między innymi z rozwojem technologicz-
nym, np. teledetekcją czy biotechnologią, które odkrywają nowe aspekty wiedzy leśnej. 

Biotechnologia – wyzwanie dla badań leśnych

Niewątpliwie biotechnologia jest jednym z kuszących obszarów zainteresowań nauk le-
śnych, dotyczy to zwłaszcza wykorzystania drzew transgenicznych, czyli modyfikowa-
nych genetycznie (GM). Zaletą zastosowania takich technologii jest stworzenie możli-
wości swoistego dostosowania drzew do określonych potrzeb człowieka, takich jak np. 
sterowanie proporcją lignina-celuloza w drewnie, zależnie od wymagań przemysłu. Tego 
typu procesu nie może przeprowadzić na większą skalę tradycyjna selekcja. Intensyfi-
kacja produkcji pozwala na osiąganie przy mniejszych nakładach znacznie większych 
efektów na mniejszej powierzchni. Można tym samym więcej obszarów przeznaczyć np. 
na ochronę przyrody. Biotechnologia dostarcza zupełnie nowych narzędzi do walki ze 
szkodnikami i patogenami, w tym organizmami inwazyjnymi, pozwala także na dostoso-
wanie drzew do trudnych warunków siedliskowych i klimatycznych. 

Z drugiej strony dostrzegane są także liczne wady modyfikowanych genetycznie 
drzew, wynikające z dwóch źródeł:

 – dostarczenia obcych genów, z odległych w sensie pokrewieństwa gatunków, które 
wprowadzają nowe funkcje do organizmu,

 – zmian w rodzimych genotypach powodujących istotne różnice w ekspresji genów, 
czyli realizacji informacji w nich zawartych.

Oba źródła zmian implikują poważne konsekwencje ekologiczne. Należą do nich 
trudne często do przewidzenia skutki rozprzestrzeniania się obcych genów w naturalnych 
populacjach. Rozwiązaniem problemu mogłaby być w tym wypadku eliminacja w rośli-
nach transgenicznych procesów tworzenia pyłku i owocowania. Jednak nawet wtedy na-
leży się spodziewać negatywnego wpływu na bioróżnorodność, zwłaszcza w stosunku do 
organizmów związanych troficznie właśnie z pyłkiem lub owocami. Ocenę potencjalnych 
zagrożeń wynikających z wprowadzania drzew transgenicznych komplikuje dodatkowo 
ich długi cykl życiowy, dlatego badania naukowe z zakresu leśnej biotechnologii powin-
ny być planowane w odpowiednio długiej perspektywie czasowej. Głównym wyzwaniem 
nauk leśnych zajmujących się zagadnieniami biotechnologii pozostaje więc określenie 
możliwości wystąpienia różnego rodzaju niekorzystnych zmian w odniesieniu do skom-
plikowanych relacji troficznych oraz szerokiej skali przestrzennej i czasowej, charaktery-
stycznej dla ekosystemów leśnych (Strauss i Bradshaw 2004). 
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Niewątpliwie, wprowadzenie do gospodarki leśnej drzew modyfikowanych genetycz-
nie wpłynęłoby na znaczące zmiany. Opracowanie solidnych podstawach naukowych 
zagospodarowania plantacji leśnych wspomaganych metodami biotechnologicznymi 
z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych dla środowiska skutków takich działań 
jest obecnie potrzebą chwili.

Plantacje i bioróżnorodność – czy to się da pogodzić? 

Współczesne nauki leśne zmagają się z coraz większymi wyzwaniami, jakie stawia przed 
leśnictwem zwiększone zapotrzebowanie na drewno, zwłaszcza jako odnawialne źródło ener-
gii. Rozwiązania tego problemu upatruje się w leśnych plantacjach drzew szybkorosnących. 
Na przeciwnym biegunie tych wyzwań stoją jednak wymagania ochrony przyrody. Zunifiko-
wana struktura, fragmentacja i izolacja to główne czynniki wpływające na zagrożenia zwią-
zane z utrzymaniem bioróżnorodności lasów, co w najostrzejszej formie widać zwłaszcza 
na przykładzie plantacji. Skuteczne działania zmierzające do minimalizowania tych nieko-
rzystnych zjawisk wymagają opracowania strategii prowadzenia plantacji w postaci mode-
lu uwzględniającego uwarunkowania czasowe i przestrzenne oraz opartego na gruntownej 
wiedzy na temat wymagań organizmów związanych z danym środowiskiem leśnym. Mimo 
wszystko leśnictwo plantacyjne wpisuje się w ogólną koncepcję pogodzenia dużych wyma-
gań ochrony bioróżnorodności z surowcową gospodarką leśną, zasadzającą się na jasno za-
rysowanym podziale na lasy ochronne i plantacyjne. Podział ten popierany jest przez prze-
mysł, który widzi w nim korzyści wynikające z koncentracji produkcji drewna na intensywnie 
zagospodarowanych powierzchniach, gwarantujących sprawne i tanie prowadzenie całego 
cyklu produkcyjnego. Pozytywne elementy wprowadzenia tego podziału dostrzegają także 
gremia ekologiczne, widząc szansę zaspokojenia potrzeb na drewno przez skoncentrowanie 
intensywnej produkcji na ograniczonych obszarowo plantacjach gatunków szybkorosnących. 
Przy takiej strategii można się spodziewać ograniczenia presji eksploatacji resztek lasów na-
turalnych. W tym samym czasie powinny być podejmowane badania naukowe, zwłaszcza 
realizowane w skali krajobrazu, które koncentrują się na wypracowaniu optymalnych metod 
zagospodarowania plantacji, uwzględniających minimalizowanie negatywnych skutków dla 
różnorodności biologicznej przy jednoczesnym maksymalizowaniu efektów ekonomicznych. 
Dotychczasowe wyniki wskazują na niebagatelną z przyrodniczego punktu widzenia rolę, 
jaką w ogólnym leśnym „matrix” mogą pełnić plantacje. Rola plantacji podkreślana jest mię-
dzy innymi w odniesieniu do tworzenia stref buforowych, uzupełniania, kompensacji oraz łą-
czenia kompleksów leśnych, co ma istotne znaczenie jako czynnik warunkujący zachowanie 
możliwości dyspersyjnych organizmów leśnych (Brockerhoff i in. 2008). Istnieją także liczne 
przykłady świetnego funkcjonowania w tego typu „sztucznych” środowiskach gatunków za-
grożonych, np. zgniotka cynobrowego w plantacjach topolowych (Horak 2008). 

Należy przypuszczać, że ten kierunek leśnych badań naukowych wciąż ma wiele 
do zrobienia, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania różnorodności biologicznej 
związanej z podstawowym produktem pozyskiwanym na plantacjach – drewnem. Nie 
mniej istotne będą zagadnienia pozwalające na optymalizację zaspokajania wzrastające-
go zapotrzebowania na ten surowiec. Wprowadzenie do łańcucha leśno-drzewnego no-
wych rozwiązań, opartych na wykorzystaniu nowoczesnych naziemnych i satelitarnych 
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technologii teledetekcyjnych (LIDAR), skanerów rentgenowskich i fal dźwiękowych do 
detekcji wad i oceny twardości drewna, umożliwi planowanie i dysponowanie zasobami 
na każdym etapie produkcji drewna (Gardiner i Moore 2014). 

Studium przypadku – naukowe podstawy gospodarki martwym drewnem w lasach 

Truizmem jest twierdzenie, że rozwój nauki inicjuje zmiany w charakterze działalności 
gospodarczej, czasami wręcz obalające schematy rządzące postrzeganiem wielu zjawisk. 
W naukach leśnych nie znajdziemy być może aż tak spektakularnych, rewolucyjnych 
przykładów, niemniej efekty badań naukowych przekładają się bardzo często na znaczące 
zmiany w podejściu do gospodarki leśnej, także w skali światowej.

Jednym z ważnych zagadnień współczesnego leśnictwa jest gospodarka martwym 
drewnem (Czerepko i in. 2014), której zasady ewoluowały na styku ochrony bioróżno-
rodności i użytkowania lasu. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zagadnienie martwego 
drewna urosło do jednego z najważniejszych problemów badawczych, o czym świad-
czą setki artykułów publikowanych przez renomowane czasopisma poświęcone ekologii, 
ochronie przyrody i gospodarce leśnej (ryc. 2). Badania poświęcone roli martwego drew-
na w lasach to także znaczący przykład zmieniających się poglądów, koncepcji i wielu 
interesujących odkryć, w wydawać by się mogło wąskim zakresie badań nad ekologią 
organizmów saproksylicznych.
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Ryc. 2. Liczba publikacji o martwym drewnie w poszczególnych latach według bazy Scopus

Martwe drewno postrzegane było zawsze jako najbardziej sporny element w naukowym 
dyskursie pomiędzy użytkowaniem lasu a ochroną przyrody. Podstawowym problemem 
była sprawa ilości martwego drewna, jaka powinna być pozostawiana w lasach gospodar-
czych, zapewniając zarazem warunki rozwojowe organizmom saproksylicznym. W wielu 
publikacjach pojawiło się pojęcie minimalnych ilości pozostawianego drewna, tzw. progu 
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wymierania (ang. extinction threshold), który okazał się być bardzo zmienny i uzależniony 
od wymagań poszczególnych gatunków lub grup troficznych. Wraz z rozwojem badań nad 
wymaganiami organizmów związanych z drewnem okazało się, że nie mniej ważna od 
ilości martwego drewna jest jego jakość. W wielu wypadkach to właśnie jakość decyduje 
o przydatności danego środowiska dla organizmów saproksylicznych, dotyczy to zwłaszcza 
gatunków rzadkich, zagrożonych, często wybitnie stenotopowych. Wzrost zainteresowania 
jakością martwego drewna, wyraźnie zaznacza się w publikacjach naukowych z przełomu 
wieków (ryc. 3). Z upływem czasu pierwotne przekonanie o dominującej roli ilości mar-
twego drewna w zachowaniu bioróżnorodności organizmów saproksylicznych zostało na 
skutek wnikliwych badań naukowych mocno skorygowane. 

0

1

2

3

4

5

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

  
oc

en
a 

zn
ac

ze
ni

a
 

jakość ilość

Ryc. 3. Zmiany w postrzeganiu znaczenia (czynników) ilości i  jakości martwego drewna w  lasach 
w publikacjach naukowych na przestrzeni ostatnich 36 lat (n = 83). Skala znaczenia od 1 (brak 
informacji na temat danego czynnika) do 5 (wyłącznie jeden istotny czynnik)

Obecnie uważa się, że równie istotne, a w wielu wypadkach zdecydowanie większe 
znaczenie mają właśnie cechy jakościowe drewna, np. stopień rozkładu, wiek, rozmiar, 
pozycja, nasłonecznienie itp. Ostatnie badania sugerują nawet mniejsze znaczenie ilo-
ści martwego drewna w kształtowaniu różnorodności np. saproksylicznych chrząszczy 
z uwagi na postępujące ocieplenie klimatu, rekompensujące niedostatki ilościowe drewna 
przez poprawę jego jakości (Müller i in., 2014).  

Podsumowanie

Lasy pozostają wartościowym źródłem różnego rodzaju dóbr, zarówno tych „ekolo-
gicznych”, związanych z wartościami przyrodniczymi i rekreacyjnymi, jak i tych ma-
terialnych, z drewnem na czele. Leśnicy jako dysponenci tych dóbr powinni liczyć się 



52

z nowymi wyzwaniami, jakie przyniosą im zmieniające się uwarunkowania przyrodni-
cze i społeczne, jak również postępy w naukach leśnych i pokrewnych. Niewątpliwie 
znajdzie to swój wyraz w postaci zmieniającego się warsztatu pracy leśnika, zarówno 
w wymiarze technologicznym, jak i przyrodniczym. Wszystko wskazuje na to, że ro-
snący popyt na dobra leśne, zwłaszcza na drewno i produkty drzewne, a także presja 
na wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne oraz potrzeby urbanizacyjne, będą w coraz 
większym stopniu stawiały gospodarkę leśną przed dylematem pogodzenia strategii in-
tensywnej produkcji drewna z równoczesną troską o ochronę trwałości i różnorodności 
lasu. Wypracowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie zależy w dużej mierze od 
poznania mechanizmów i zjawisk funkcjonujących w ekosystemach leśnych, w szerokim 
spektrum ich zmienności, od plantacji do lasów naturalnych, oraz w zróżnicowanej skali 
przestrzennej i czasowej. 

Leśnictwo i gospodarka leśna powinny dążyć do stanu maksymalnej plastyczności 
i odporności. Będzie to wymagało ścisłej współpracy z nauką leśną, której zadaniem jest 
wskazywanie najlepszych rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie takiego stanu w ob-
liczu licznych wyzwań jakie przynosi XXI wiek.
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Wstęp

Formalną podstawą rozwoju gospodarki leśnej w Polsce jest obowiązująca ustawa o lasach 
(1991), w której znalazło się wskazanie, iż celem gospodarki leśnej jest kształtowanie lasu 
wielofunkcyjnego o znacznym zakresie funkcji ochronnych i społecznych, a także zapew-
nienie lasom i zadrzewieniom właściwej pozycji w zagospodarowaniu przestrzennym kra-
ju. Za nadrzędną przyjęto zasadę ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich 
funkcji lasów. Sformułowane w ustawie cele nie znalazły jak dotąd stosownych uregulowań 
prawnych wiążących systemowo planowanie w leśnictwie z planowaniem przestrzennym. 
Poza kwestiami czysto administracyjnymi, zarówno w obowiązującej ustawie o lasach 
(1991), jak i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003) trudno się 
bowiem doszukać merytorycznych związków planowania przestrzennego z planowaniem 
leśnym (Przybylska, Zięba 2009). 

Polskie lasy, mimo iż porastają blisko 30% powierzchni kraju, są nadal w ograniczo-
nym tylko zakresie przedmiotem zainteresowania kreatorów wizji zagospodarowania te-
renu. Stwierdzenie to odnosi się głównie do niedoceniania i nieuwzględniania w planach 
zagospodarowania przestrzennego roli gospodarki leśnej w zrównoważonym rozwoju 
gminy, regionu i kraju. Dzieje się tak, mimo iż w powszechnej opinii utrwala się prze-
konanie o nieocenionym wpływie lasu na kształtowanie jakości naturalnego środowiska. 
Równolegle jednak oczekuje się zwiększania dostępności lasów do celów turystyki i re-
kreacji oraz zaspokajania wzrastających potrzeb na surowiec drzewny. Wielofunkcyjność 
lasów i szeroki zasięg oddziaływania gospodarki leśnej sprzyja sytuacjom konfliktowym. 
Kierowane pod adresem służb leśnych, często sprzeczne postulaty, wymagają meryto-
rycznej dyskusji w gronie zainteresowanych gospodarką leśną interesariuszy.

Na tle przedstawionych uwag nasuwają się dwa zasadnicze pytania: 
 – jakie czynniki powinny być uwzględnione w ocenie preferencji wykorzystania la-

sów i zrównoważonej gospodarki leśnej?  
 – w jaki sposób powiązać planowanie leśne z planowaniem przestrzennym – podsta-

wowym narzędziem kształtowania rozwoju zrównoważonego i zwornikiem w systemie 
harmonizacji różnych oczekiwań społecznych? 
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Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe i jednoznaczne. Wymagają badań i pogłębio-
nych studiów. Za szczególnie istotną należy uznać w tym względzie potrzebę wypraco-
wania systemu zarządzania obszarami leśnymi porządkującego dotychczasową wiedzę 
i gwarantującego zachowanie przyrodniczych i estetycznych walorów lasu przy bezkon-
fliktowym wykorzystywaniu zasobów drzewnych. System taki może być „osnową” ba-
dań usprawniających funkcjonowanie gospodarki leśnej ograniczającej konflikty zwią-
zane z użytkowaniem i przekształcaniem przestrzeni leśnej. W okresie współczesnych 
dynamicznych zmian w przestrzeni kraju ważne jest, aby badania w dziedzinie leśnictwa 
miały charakter problemowy i traktowały przestrzeń leśną jednocześnie jako przestrzeń 
przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.

Budowa zintegrowanego z planowaniem przestrzennym systemu zarządzania obsza-
rami leśnymi jest istotna również ze względów natury ogólniejszej. Otóż, wraz z nowym 
podziałem administracyjnym kraju wzrosła ranga regionu i znaczenie regionalnej polityki 
społeczno-gospodarczej. Upatruje się w niej narzędzie wyrównywania rozwoju, wykorzy-
stujące zasoby endogenne, np. obszary leśne. Dotyczy to zwłaszcza regionów odchyla-
jących się od „średniej krajowej” jak „biedna Polska wschodnia” i specyficzne tereny 
górskie. Stąd też do utrzymania trwałości rozwoju gospodarki leśnej, planowanie leśne 
powinno formułować cele skoordynowane ze spójną wizją zrównoważonego rozwoju 
regionu i wykorzystywać metody gospodarowania stosownie do „swojego” potencjału 
wewnętrznego (przyrodniczego) (Zięba 2012).

Specyficzne uwarunkowania zarządzania górskimi obszarami leśnymi

W ogólnej dyskusji o sposobach zarządzania lasami miejsce szczególne przypada lasom 
górskim. Pokrywają one wprawdzie tylko ok. 10% powierzchni leśnej kraju, ale ich zna-
czenie w kształtowaniu środowiska przyrodniczego jest bez wątpienia ponadregionalne. 
Docenia się je nie tylko ze względu na walory krajobrazowe, ale przede wszystkim z po-
wodu ich roli w regulacji zasobów wodnych, warunków termicznych i przeciwdziałania 
erozji gleb. Te dominujące w górach środowiskotwórcze funkcje lasu kształtują się i za-
leżą głównie od przestrzennego zróżnicowania struktury i jakości ekosystemów leśnych 
w granicach zlewni potoków górskich. A zatem zlewnia powinna być nadrzędną wobec 
drzewostanu jednostką planowania leśnego (Przybylska 2006).

Duża zmienność warunków siedliskowych i wynikająca stąd różnorodność form drze-
wostanów górskich wyraźnie wskazują, że sposób prowadzenia lasu powinien być wolny 
od schematów narzuconych modelami klasycznych wzorców zagospodarowania lasu, 
które systemowo związane są z jednym, określonym rodzajem rębni i wspólnym dla go-
spodarstwa przedmiotem hodowli. Za odpowiedni dla gór uważa się tzw. swobodny styl 
hodowli lasu stosowany od wielu lat w Słowenii (Fabijanowski 1998). Swobodny styl 
hodowli lasu oznacza uwolnienie hodowcy od schematów określonych rębni i przemy-
ślane, oparte na głębokiej wiedzy i doświadczeniu indywidualne traktowanie drzewosta-
nów, stosownie do warunków mikrosiedliska, obecnej ich postaci i roli jaką mają odegrać 
w przestrzeni zlewni (Przybylska 1996).

Dominacja środowiskotwórczej funkcji lasów górskich i dostosowane do jej potencja-
łu sposoby prowadzenia lasu nie mogą być jednak hamulcem zrównoważonego rozwoju 
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społeczno-gospodarczego, szczególnie obszarów wiejskich, od wieków z gospodarką le-
śną związanych (Przybylska, Zięba 2007).

W świetle tych spostrzeżeń zasadniczym celem opracowania jest prezentacja mo-
delowego rozwiązania systemu zarządzania obszarami leśnymi, zintegrowanego z pla-
nowaniem społeczno-gospodarczym. Metodyczną podstawą rozwiązań planistycznych 
jest w tym systemie innowacyjna, wieloczynnikowa analiza zewnętrznych (społecznych 
i gospodarczych) oraz wewnętrznych (przyrodniczych) uwarunkowań gospodarki leśnej. 
Przyjęcie algorytmowego sposobu postępowania zapewnia obiektywizację ocen i możli-
wość wyboru najbardziej efektywnych decyzji planistycznych, wynikających z koniecz-
nego kompromisu między zapotrzebowaniem społecznym na określone pożytki z lasu 
a zapotrzebowaniem i ochroną środowiskotwórczych i przyrodniczych walorów eko-
systemu leśnego (Zięba 2012). 

Struktura zintegrowanego systemu zarządzania górskimi obszarami leśnymi  
oraz etapy jego realizacji

Syntezę funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania górskimi obszarami le-
śnymi przedstawia załączona rycina. Jest to w istocie uniwersalny model procesu decy-
zyjnego, jego hierarchicznej struktury i zakresu podejmowanych decyzji w planowaniu 
zrównoważonej, jak i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Zarządzanie obszarami leśnymi 
realizowane jest w dwóch zasadniczych etapach uwzględniających zasięg jednostek ana-
litycznych właściwych zarówno dla planowania przestrzennego (społeczno-gospodarcze-
go), jak i leśnego (opartego na organizacji naturalnych układów przyrodniczych).

W ramach prac na tym etapie uwzględnia się i kwantyfikuje czynniki i cechy le-
śnego sąsiedztwa, silnie rzutujące na podejmowanie decyzji planistycznych w zakresie 
priorytetowych funkcji lasu i kierunków gospodarki leśnej. Należą do nich: przestrzen-
ne zróżnicowanie funkcji terenów otaczających lasy, regulacje prawne, wskaźniki de-
mograficzne, liczba i rozmieszczenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, dostęp-
ność komunikacyjna i inne.

Wiedza o wielkości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczej sfery leśne-
go otoczenia powinna być punktem wyjścia do merytorycznego dialogu interesariuszy 
i zarazem próbą odpowiedzi na zasadnicze pytanie procesu decyzyjnego: „jak przy utrzy-
maniu potencjału środowiskotwórczej roli lasów górskich wspierać potrzeby i aspiracje 
sąsiedzkiego otoczenia?”. A oczekiwania społeczne są duże, tereny górskie od wielu lat 
znajdują się bowiem poza głównym nurtem gospodarczego rozwoju kraju i uznawane są 
za tzw. obszary problemowe.

Lasy ze swoim bogactwem postrzegane są więc jako jedno z głównych źródeł podnie-
sienia poziomu życia mieszkańców. Oczekiwania społeczne sprowadzają się w zasadzie 
do postulatu zwiększenia pozyskania surowca drzewnego jako antidotum na bezrobocie 
i wiejską biedę. Postulat jest nie tylko sprzeczny z ustawowym wymaganiem ochrony 
ekosystemów leśnych o szczególnym środowiskotwórczym znaczeniu, ale jest też „po-
żywką” dla radykalnych ruchów „ekologicznych” sprzeciwiających się jakiejkolwiek in-
gerencji człowieka w substancję leśną.
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 Ocena zewnętrznych uwarunkowań
funkcji gospodarki leśnej 

  
 

  Wieloczynnikowa analiza uwarunkowań 
zewnętrznych rozwoju funkcji 
gospodarki leśnej 

 
 
  

  Plan zarządzania obszarami
leśnymi   

Inwentaryzacja ekosystemów leśnych
wraz z ich przyrodniczą i krajobrazową
waloryzacją 

 
  

  

Waloryzacja lasu  

Symulacje, prognozowanie, modelowanie 
  

   

  Wskazanie zadań gospodarczych
  

 

  

Monitoring obszarów leśnych      

Analiza uwarunkowań wewnętrznych
funkcji gospodarki leśnej 

Ocena stopnia zniekształcenia
ekosystemów leśnych

Leśne obszary funkcjonalne

Ryc. Model zintegrowanego systemu zarządzania obszarami leśnymi

Do kompromisu prowadzić może racjonalna i uzgodniona przez interesariuszy alo-
kacja priorytetów funkcji z wyznaczeniem specjalnych obszarów do rekreacyjnego, 
edukacyjnego i turystycznego wykorzystania (Ważyński 1997). Ukierunkowany w tym 
celu sposób prowadzenia gospodarki leśnej na tych terenach, może atrakcyjnymi, indy-
widualnymi rozwiązaniami przyciągać turystów i wczasowiczów nawet z odległych re-
gionów kraju, dając jednocześnie zatrudnienie i motywację do podnoszenia standardów 
osad i ogólnie cywilizacyjnego rozwoju miejscowej ludności. Wzmacnianie działaniami 
gospodarczymi potencjału określonej funkcji wiąże się zawsze z pewnym osłabieniem 
pozostałych, ale nie oznacza zaprzestania użytkowania. 

Efektem analizy i uzgodnień pierwszego etapu powinno być wyróżnienie jednostek 
planistycznych zwanych leśnymi obszarami funkcjonalnymi. Są to wyodrębnione prze-
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strzennie, w zasięgu jednostek administracyjnych, obszary z określoną funkcją priorytetu 
gospodarki leśnej, będące swoistą, wspólną podwaliną planowania przestrzennego i pla-
nowania leśnego.

Drugi etap funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania górskimi obszarami 
leśnymi sprowadza się do sporządzenia programu zarządzania, w którym wyróżnione ob-
szary funkcjonalne są podstawą organizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W istocie 
jest to odpowiednik planu urządzenia lasu, którego struktura i zakres treści uwzględ-
nia podział na leśne obszary funkcjonalne i ustalone dla nich główne priorytety funkcji 
i kierunki gospodarki leśnej stosowne do tych priorytetów. Dokument odpowiada na za-
sadnicze w procesie decyzyjnym pytanie: „jaki rodzaj i intensywność zabiegów należy 
zastosować do osiągnięcia postaci lasu odpowiedniej do ustalonych celów gospodarki 
i istniejących warunków przyrodniczych?”. 

Ze względu na specyficzne uwarunkowania rozwoju lasu w górach, za odpowiedni do 
zarządzania uznaje się podział obszarów leśnych na następujące jednostki planistyczne: 
obręb, zlewnia i drzewostan [Banaś 2010, Banaś, Zięba 2012]. Planowanie na każdym 
z tych poziomów cechuje różny stopień szczegółowości i zakres wykorzystywanych da-
nych do analizy, stąd konieczność zastosowania różnych metod pozyskania i analizy nie-
zbędnych informacji.

Do opracowania planu niezbędne jest wykonanie następujących zadań:
 – ocena wewnętrznych (przyrodniczych) uwarunkowań,
 – inwentaryzacja ekosystemów leśnych,
 – ocena stopnia zniekształcenia ekosystemów leśnych,
 – waloryzacja lasu,
 – wskazanie zadań gospodarczych,
 – symulacje i prognozowanie,
 – opracowanie zasad monitoringu obszarów leśnych.

Diagnoza warunków przyrodniczych kształtujących rozwój lasu jest wyjściowym 
punktem procesu decyzyjnego w planowaniu leśnym (Przybylska, Zięba 2008). Na jej 
potrzeby gromadzi się informacje o wielkości i strukturze zasobów leśnych wraz z prze-
strzenną ich alokacją, a dalej – o zróżnicowaniu siedlisk, hydrologii terenu ze szczegól-
nym uwzględnieniem źródlisk; bogactwa flory i fauny z lokalizacją cennych stanowisk 
zespołów fitosocjologicznych i ostoi chronionych gatunków roślin i zwierząt; zasobów 
martwego drewna z oceną stopnia dekompozycji (Banaś i in. 2014). W ramach inwenta-
ryzacji ocenia się ponadto atrakcyjne wizualnie otwarte przestrzenie m.in.: polan, grzbie-
tów i dolin górskich, wychodnie skalne oraz zachowane obiekty i ślady historycznych 
wydarzeń i kultury regionu (Przybylska 2009).

Dodać należy, że na potrzeby „zintegrowanego systemu zarządzania górskimi obsza-
rami leśnymi” opisy taksacyjne drzewostanów powinny być sporządzone według zasad 
zmodyfikowanych, uwzględniających specyficzną, złożoną, wielogeneracyjną i różnoga-
tunkową postać lasów górskich.

Do wykonania inwentaryzacji lasu oraz okresowego badania procesów rozwojowych 
najodpowiedniejsza okazała się metoda reprezentacyjna z zastosowaniem stałych, koło-
wych powierzchni próbnych, rozpowszechniona pod nazwą „statystyczno-matematyczny 
system inwentaryzacji i kontroli lasu”. System wywodzi się ze Szwajcarii, do warunków 
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polskich został zaadaptowany na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia w Katedrze 
Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod kierunkiem prof. Bolesława 
Rutkowskiego (Rutkowski i in. 1972, Rutkowski 1989).

Zastosowanie stałych, kołowych powierzchni próbnych przystosowanych do kontroli 
okresowych zmian i dynamiki procesów lasotwórczych umożliwia zwłaszcza: ocenę składu 
gatunkowego drzewostanu – według udziału licznościowego i miąższościowego; średniej 
liczby drzew i średniej zasobności na 1 hektar, oraz rozkładu tych wielkości według stopni 
i klas grubości; liczby i miąższości stojącego posuszu i leżaniny (martwego drewna); składu 
gatunkowego i intensywności występowania młodego pokolenia tj. podrostu – z podziałem 
na klasy wymiarowe, nalotu, a także warstwy krzewów i runa leśnego. Kolejne okresowe 
pomiary na powierzchniach, poza ujawnieniem aktualnego stanu ekosystemu leśnego, po-
zwalają w tym systemie oszacować intensywność i kierunek zachodzących w lesie prze-
mian wraz z oceną wielkości dorostu i ubytku drzew oraz bieżącego przyrostu miąższości 
(Przybylska 1977, Banaś 2002, Banaś, Zięba 2001, 2002).

Obiektywność rezultatów inwentaryzacji wynika z losowego (najczęściej systema-
tycznego) wyboru próby, a stopień ich wiarygodności koreluje z liczbą założonych po-
wierzchni próbnych. Przy systematycznym rozłożeniu próby, jest więc uzależniony od 
obszaru jednostki inwentaryzacyjnej, którą ta próba reprezentuje (Przybylska 1996).

W prezentowanym systemie, decyzje gospodarcze w planowaniu leśnym zapadają po 
pierwsze w odniesieniu do obszaru zlewni, a więc nadrzędnej wobec drzewostanu jednostki 
planistycznej. Dla wyznaczonej priorytetowej funkcji lasu i istniejących warunków siedli-
skowych określa się pożądaną, modelową postać drzewostanów, a więc przede wszystkim 
gatunkową i wiekową ich strukturę (Banaś 2010). Istotną rolę w tym procesie pełni walory-
zacja lasu, określająca stopień zniekształcenia składu gatunkowego drzewostanu w stosun-
ku do potencjału siedliska i wiodącej funkcji (Przybylska 1996).

W lasach górskich przydatny jest w tym względzie waloryzacyjny system oceny 
lasów [Przybylska 1999], który poddaje ocenie zarówno stopień aktualnego zniekształ-
cenia piętra drzewostanu, jak i tendencje rozwojowe ujawniane przez ocenę zniekształ-
cenia warstwy młodego pokolenia lasu. Waloryzacja powinna się odnosić do obszaru 
całej zlewni jako przestrzeni zdolnej do realizacji zasady trwałego utrzymania równo-
wagi ekologicznej zbioru drzewostanów w jej granicach. W ramach rozległego zazwy-
czaj obszaru jednostki daje się kształtować pożądany, zapewniający ciągłość procesu 
przemiany pokoleń, udział ekologicznych faz rozwoju drzewostanów. Możliwe jest 
przy tym okresowe tolerowanie niewielkiego udziału drzewostanów o budowie od-
miennej od modelowej struktury. Na tym poziomie istnieje też możliwość uwzględnia-
nia problemów związanych z przewidywaną, ewentualną zmianą kategorii użytkowa-
nia gruntu jak np. planowanych zalesień.

Najbardziej szczegółowe decyzje planistyczne zapadają na poziomie wydzielenia 
drzewostanowego. Tu formułuje się ustalenia o charakterze technicznym, a więc o spo-
sobie i intensywności zabiegów w poszczególnych drzewostanach. Ich wybór zależy od 
aktualnej postaci drzewostanu i roli, jaką ma pełnić w spójnym systemie wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej. Formułowanie odpowiednich decyzji może być wspomagane syste-
mowo modelami matematycznymi, umożliwiającymi symulację i prognozowanie przy-
rodniczych i gospodarczych konsekwencji wykonania zabiegu (Banaś 2007).
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Obręb pełni w planowaniu leśnym rolę szczególną. Na tej płaszczyźnie dokonuje się 
globalnej analizy projektowanego zakresu działań gospodarczych wraz z oceną docho-
dów i kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki dostosowanej do wymagań prio-
rytetowych funkcji lasu. Wyniki analizy są podstawą wskazania drzewostanów, w któ-
rych zabiegi powinny być przeprowadzone obligatoryjnie oraz tych, w których można je 
potraktować fakultatywnie (Banaś 2010).

Zintegrowany system zarządzania górskimi obszarami leśnymi zamyka monitoring 
lasu. W końcowej części planu definiuje się jego cele i metody. Służy on nie tylko do 
okresowej oceny stanu lasu, ale także, a może przede wszystkim, do oceny efektów pod-
jętych w planie decyzji i wykonanych w okresie kontrolnym działań gospodarczych oraz 
wpływu otoczenia. Wynikające z tej oceny wnioski mogą posłużyć do korekty wyznaczo-
nych kierunków i sposobów gospodarowania.

W odniesieniu do obszarów leśnych wymaganie rzetelności ocen spełnia stosowany 
w inwentaryzacji lasu statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji i kontroli lasu. 
W zakresie oceny poziomu realizacji celów gospodarczych okazują się przydatne wyniki 
okresowej waloryzacji lasu. Ocena efektów sprowadza się w tym wypadku do porów-
nawczej analizy struktury zniekształcenia postaci lasu w stosunku do modelowej, właści-
wej dla danej funkcji. Z kolei ocena wpływu uwarunkowań zewnętrznych na planowanie 
leśne dotyczy m.in. rozmiaru zalesień i wylesień, intensywności i sposobu wykorzystania 
lasu, rozmiaru „szkodnictwa” przyrodniczego i antropogenicznego. Pozytywny bilans 
zmian powinien utwierdzać służby leśne w przekonaniu o celowości i słuszności prowa-
dzonej gospodarki leśnej.

Należy podkreślić, że zintegrowany system zarządzania górskimi obszarami leśnymi:
 – określa miejsce i rolę gospodarki leśnej w zrównoważonym, społeczno-gospodar-

czym rozwoju kraju,
 – ujawnia niedostatecznie rozpoznane problemy na styku leśnictwa i zewnętrznego oto-

czenia, wskazując tym samym nowe kierunki badawcze o charakterze interdyscyplinarnym,
 – odkrywa potrzebę badań w zakresie doskonalenia metod i sposobów gospodarki 

leśnej stosownie do priorytetów określonych funkcji,
 – może przyczynić się do prezentacji i promowania zrównoważonej i wielofunkcyj-

nej gospodarki leśnej w środowiskach odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie 
programów obejmujących obszary leśne,

 – ułatwia szerszą i partnerską współpracę administracji lasów z administracją pań-
stwową i samorządową.
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BIOMASA LEŚNA JAKO ŹRÓDŁO BIOENERGII I ISTOTNY 
SKŁADNIK EKOSYSTEMU LEŚNEGO

Roman GORNOWICZ, Stanisław GAŁĄZKA, Robert KUŹMIŃSKI,  
Hanna KWAŚNA, Andrzej ŁABĘDZKI, Piotr ŁAKOMY, Zenon PILAREK,  
Krzysztof POLOWY

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polska

Trwają końcowe prace nad przyjęciem w Polsce nowej ustawy o odnawialnych źródłach 
energii. Od zapisów tej ustawy będzie zależało wykorzystanie energii z odnawialnych 
źródeł energii (OZE) oraz spełnienie celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 
Przyjęta w 2009 roku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych zakłada, że udział tej energii w końcowym zużyciu 
brutto w 2020 roku wyniesie przynajmniej 20%, a dla Polski – 15%. Największą część 
energii ze źródeł odnawialnych stanowi biopaliwo stałe – w Unii Europejskiej prawie po-
łowę, a w Polsce znacznie więcej, bo około 80%. Z kolei jednym z podstawowych nośni-
ków energii odnawialnej w ramach biopaliw stałych jest biomasa leśna, która obejmuje 
drewno opałowe i pozostałości organiczne nie ujęte w pozyskiwaniu drewna przemysło-
wego w cięciach przedrębnych i rębnych. Ze względów ekonomicznych, jako główny 
i perspektywiczny kierunek użytkowania biomasy leśnej na cele energetyczne należy 
przyjąć pozyskanie pozostałości zrębowych. Zakładając, że łączna powierzchnia zrę-
bów zupełnych wynosi w Polsce rocznie od 20 do 30 tys. ha, ogólna masa pozostałości 
zrębowych w skali kraju wynosi około 1,5 mln ton. W przeliczeniu na objętość bioma-
sy, potencjalną ilość pozostałości zrębowych w kraju należy szacować w przedziale od 
1,5 mln do 2,3 mln m3, zależnie od łącznej powierzchni zrębów. Niezależnie od podej-
mowanych decyzji gospodarczych – czy pozyskiwać całą masę pozostałości zrębowych, 
czy też tylko jej część – należy jednoznacznie stwierdzić, że nie jest ona duża. Zatem, 
aby wypełnić zobowiązania unijne odnośnie odnawialnych źródeł energii, należy czynić 
starania o większy udział biomasy z plantacji roślin energetycznych.

Pozyskiwanie pozostałości zrębowych prowadzi do ubytków materii organicznej 
w ściółce leśnej. Badania własne wykazały, że łączna masa nadziemnej części sosny 
w wieku rębności w stanie świeżym na 1 ha wynosi około 300 ton. Na pozostałości zrębo-
we, czyli odcięte wierzchołki, gałęzie i igliwie przypada prawie 20% masy, czyli łącznie 
na powierzchni 1 ha masa pozostałości zrębowych wynosi około 60 ton.

Ubytek materii organicznej z ekosystemu leśnego wiąże się równocześnie z wycofa-
niem pierwiastków mineralnych zawartych w pozostałościach zrębowych. Jak wykazały 
badania własne, masa pierwiastków zawartych w resztkach pozrębowych na powierzchni 
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1 hektara wynosi średnio: azotu – 125 kg, fosforu – 19 kg, potasu – 45 kg, wapnia – 75 kg 
i magnezu – 9 kg. Najuboższą w składniki mineralne frakcją pozostałości zrębowych są 
gałęzie grube, najbogatszą zaś – igliwie. Gałęzie grubsze niż 4 cm stanowią około 1/4 masy 
pozostałości zrębowych i zawierają prawie sześć razy mniej pierwiastków niż gałęzie 
cieńsze i igliwie. W pozostałościach zrębowych jednego drzewa składających się z cień-
szych gałęzi i igliwia zawarte jest średnio: 0,26 kg azotu, 0,04 kg fosforu, 0,09 kg potasu, 
0,13 kg wapnia i 0,02 kg magnezu. 

Powszechnie uważa się, że tradycyjne pozyskiwanie drewna strzały nie prowadzi do 
zubożenia gleby, ponieważ zawartość substancji odżywczych w drewnie jest stosunkowo 
nieduża. Jak wykazały badania własne, pozyskiwanie w cięciach rębnych całej nadziem-
nej części sosny zwyczajnej w porównaniu z pozyskiwaniem drewna strzały z korą, spo-
wodowało następujący ubytek w środowisku pierwiastków biogennych: azotu – o 40%, 
fosforu – o 55%, potasu – o 76%, wapnia – o 31% i magnezu – o 22%.

Bezsporne jest stwierdzenie, że pozyskiwanie pozostałości zrębowych prowadzi 
do znacznych ubytków w próchnicy glebowej, a to z kolei przyczynia się do zmian 
właściwości fizykomechanicznych gleb: zmniejszenia pojemności sorpcyjnej i zdolno-
ści regulacji, zwiększenia przepuszczalności wodnej i powietrznej oraz pogorszenia 
struktury. Pozyskiwanie resztek pozrębowych może w dłuższym czasie przyspieszać 
proces zakwaszania gleby. Według Nilssona proces pobierania przez korzenie jonów 
dodatnich z jednoczesnym uwalnianiem jonów kwasowych (H+) dominuje nad pobiera-
niem jonów ujemnych, co prowadzi do stopniowego zakwaszania gleby leśnej w czasie 
rozwoju drzewostanu. Zmiana ta nie jest stała, ponieważ po obumarciu drzew rozkład 
biomasy uruchamia proces odwrotny, polegający na uwalnianiu substancji odżywczych 
i zobojętnianiu odczynu gleby. Jeśli natomiast równowaga między akumulacją i roz-
kładem materii organicznej w czasie życia drzewostanu zostaje zakłócona wskutek in-
tensywnego usuwania biomasy, proces zakwaszania zaczyna dominować. W praktyce 
zjawisko to obserwowane jest po pewnym czasie od „założenia” zrębu, ponieważ cał-
kowite odsłonięcie powierzchni leśnej powoduje, że najpierw następuje wzrost warto-
ści pH, zwłaszcza w warstwie organicznej humusu. Według Nilssona, proces biologicz-
nego zakwaszania gleby teoretycznie może być nawet intensywniejszy niż w sytuacji, 
gdy powodują go substancje kwasowe i kwasopochodne wprowadzane do środowiska 
z atmosfery, powszechnie znane jako kwaśne deszcze.

Usunięcie z ekosystemu leśnego dużej masy składników odżywczych można trak-
tować jak zjawisko przejściowe, ponieważ każdą ilość utraconych przy pozyskiwaniu 
surowca drzewnego pierwiastków chemicznych można zastąpić nawozami mineralnymi. 
Istnieje jednak potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania nawozów na edafon, 
przede wszystkim na grzyby mikoryzowe, a także możliwość wydostania się części sub-
stancji nawozowych poza ekosystem i zatruwania lub eutrofizacji wód. Istotne znaczenie 
dla środowiska leśnego mają jednak ekologiczne konsekwencje usuwania masy organicz-
nej. Polegają one przede wszystkim na przerwaniu biologicznego procesu akumulacji 
próchnicy i negatywnych skutkach w biologicznym stanie gleby i w procesach amonifi-
kacji i nitryfikacji. Gleba pozbawiona warstwy humusowej jest znacznie bardziej podat-
na na procesy eluwialne, a tym samym na przemieszczanie się substancji odżywczych 
w głębsze warstwy, niedostępne dla systemów korzeniowych drzew.
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Ogromne znaczenie materii organicznej w kształtowaniu fizycznych, fizykochemicznych 
i chemicznych właściwości gleb leśnych wymaga badań, które pozwolą określić granicę eks-
ploatacji biomasy niezagrażającej wyjałowieniu gleb leśnych i ich degradacji. W wypadku 
borowych siedlisk leśnych kojarzonych z glebami wytworzonymi z ubogich piasków, powoli 
mineralizująca się materia organiczna jest źródłem biogenów. Tempo przemian ograniczane 
jest najczęściej silnie przez kwaśny odczyn i małą aktywność biologiczną tych gleb. Badania 
własne wykonane na siedliskach borowych pozwoliły zaobserwować korzystny wpływ pozo-
stawienia resztek zrębowych na ilościowe występowanie materii organicznej i podstawowych 
składników pokarmowych w glebach leśnych. Na przykładzie dziesięcioletnich badań wyko-
nanych na wielu powierzchniach doświadczalnych, można potwierdzić korzystny wpływ po-
zostawiania biomasy na powierzchni zrębowej. W poziomie organicznym gleb bielicowych 
i gleb rdzawych bielicowych stwierdzono większe nagromadzenie węgla organicznego, azotu 
ogólnego i rozpuszczalnych form fosforu, potasu i magnezu w wypadku pozostawienia 
resztek zrębowych. Mniejsza zawartość tych pierwiastków występowała w wariancie badaw-
czym, w którym pozostałości zrębowe pozyskiwano. W mineralnej części gleby (do głęboko-
ści 20 cm), tendencja większej zawartości biogenów w glebach, gdzie pozostawiono biomasę, 
zaznaczyła się mniej wyraźnie, ale była widoczna.

Wobec przedstawionych faktów można stwierdzić, że pozyskiwanie całej bioma-
sy drzew potencjalnie wpływa niekorzystnie na żyzność gleb. Natomiast niekorzystny 
wpływ pozyskiwania biomasy drzew jest tym mniejszy, im więcej w środowisku leśnym 
pozostawia się części drzew najzasobniejszych w składniki mineralne, takich jak: igliwie, 
drobne gałęzie i kora. Jest sprawą oczywistą, że negatywne oddziaływanie pobierania 
całej biomasy drzew będzie najbardziej szkodliwe w najuboższych siedliskach leśnych.

Powracając do myśli przewodniej, jaką jest pozyskiwanie biomasy leśnej w ramach pro-
dukcji bioenergii, należałoby postawić następujące pytanie: „skoro jest tak duże zapotrzebowa-
nie na rynku energii na biomasę leśną, to jakie pozyskanie pozostałości zrębowych należałoby 
uznać za bezpieczne dla środowiska leśnego?”. Odpowiedź powinna zawierać bezpieczny 
dla środowiska rozmiar pozyskanej biomasy, jak również uwarunkowania przyrodnicze, 
najogólniej mówiąc, zachowanie odpowiedniej zdrowotności przyszłego pokolenia lasu 
w warunkach spełnienia wymagań bioróżnorodności ekosystemów. Obok uwarunkowań 
przyrodniczych muszą być wzięte pod uwagę również względy techniczne. Nawet najlepsze 
rozwiązania teoretyczne bez uwzględnienia realiów praktyki są bowiem niewiele warte.

W przeprowadzonych badaniach własnych z lat 2012–2014 nad określeniem środowi-
skowo bezpiecznej technologii pozyskiwania pozostałości zrębowych sosny zwyczajnej 
uwzględniono trzy podstawowe warianty technologiczne:

 – pozyskiwanie pozostałości przez zwiezienie ich forwarderem z powierzchni zrębu 
do drogi wywozowej, a następnie zrębkowanie i wywóz,

 – pozyskiwanie pozostałości przez ich balotowanie na zrębie, zrywkę balotów do dro-
gi wywozowej, a następnie ich wywóz,

 – pozyskiwanie pozostałości przez bezpośrednie ich zrębkowanie na zrębie, przewie-
zienie zrębków do drogi wywozowej, a następnie ich wywóz.

Dodatkowo uwzględniono dwa terminy pozyskania pozostałości zrębowych, pierw-
szy – zaraz po pozyskaniu grubizny na zrębie, drugi – po czterech miesiącach. Badania 
prowadzono na trzech powierzchniach z trzykrotnym powtórzeniem wariantów techno-
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logiczno-terminowych. Zręby wykonano w terminie późnowiosennym (maj–czerwiec), 
a drugie pozyskanie pozostałości przeprowadzono w październiku.

Badania wykazały, że pozyskanie świeżych pozostałości zrębowych objęło 83% całej 
biomasy koron drzew, zaś pozostałości przeschniętych – tylko 61% (tabela). Wraz z po-
zostałościami zrębowymi wycofano ze środowiska leśnego około 50% składników mine-
ralnych przy pozyskaniu świeżego materiału i około 22% – po przeschnięciu. Relatywnie 
najwięcej biomasy (25% – świeżej i 49% – przeschniętej) i składników mineralnych (50% – 
w pozostałościach świeżych i 84% – przeschniętych) pozostawało w środowisku leśnym po 
zastosowaniu wariantu technologicznego polegającego na zwiezieniu pozostałości do drogi 
wywozowej a następnie ich zrębkowaniu. Z kolei najwięcej biomasy (85% – świeżej i 71% 
– przeschniętej) i składników mineralnych (51% w pozostałościach świeżych i 28% – prze-
schniętych) zabierano z lasu w technologii z balotowaniem pozostałości zrębowych. Ogól-
nie można stwierdzić, że o wielkości pobranej masy pozostałości zrębowych i zawartych 
w nich pierwiastkach decyduje głównie stan uwilgotnienia pozyskanej materii organicznej. 
Zdecydowanie należałoby odradzać praktyce leśnej pozyskiwanie świeżej biomasy leśnej.

Tabela. Wpływ zastosowanego wariantu technologicznego pozyskiwania sosnowych pozostałości 
zrębowych na wielkość pozyskanej biomasy i zawartości w niej składników mineralnych (badania 
własne)

Składnik

Pozyskanie w procentach

całkowita masa 
pozostałości zrębowych 

i zawartych w nich 
pierwiastków

pozyskanie świeżych 
pozostałości zrębowych

pozyskanie przeschniętych 
pozostałości zrębowych

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Biomasa 100 100 100 75 85 88 51 71 61

Węgiel (C) 100 100 100 74 84 90 50 72 61

Azot (N) 100 100 100 54 46 48 17 30 31

Fosfor (P) 100 100 100 47 45 42 10 18 15

Potas (K) 100 100 100 43 51 43 15 24 12

Wapń (Ca) 100 100 100 55 58 62 20 35 28

Magnez (Mg) 100 100 100 50 53 55 20 34 27

1 – zrębkowanie przy drodze,
2 – balotowanie pozostałości,
3 – zrębkowanie na zrębie.

Na powierzchniach badawczych analizowano również zasiedlenie drewna przez grzy-
by. Wyróżniono następujące kategorie drewna, które pobierano z powierzchni badawczych:

1. Pniaki świeże (z danego okresu wegetacyjnego, kilka do kilkunastu tygodni po ścince).
2. Pniaki stare (przynajmniej z ubiegłorocznego cięcia).
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3. Konary stare.
4. Konary świeże.
5. Gałęzie stare.
6. Gałęzie świeże.
Kategorie określane jako „stare” pobierano z drzewostanów bezpośrednio sąsiadują-

cych z powierzchnia zrębową. Pobrane próby przewożono do laboratorium Katedry Fi-
topatologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie je przygotowywano 
i dokonywano izolacji grzybów. Z każdej próby pobierano drobne kawałki drewna około 
5-7 mm długie i wykładano na dwa rodzaje pożywek w płytkach Petriego. Po siedmiu 
dniach wzrostu, grzybnie odszczepiano, a następnie identyfikowano na podstawie morfo-
logii grzybni i wytwarzanych zarodników.

Analizowano i identyfikowano grzybnie wyrosłe z 2500 inokulów. Oznaczono do ga-
tunku lub rodzaju 109 taksonów grzybów. 75% gatunków grzybów występowało w drew-
nie pniakowym, 25% natomiast w drewnie konarów i gałęzi. 40% taksonów występowało 
zarówno w drewnie pniakowym, jak i w drewnie gałęzi. Z kolei 35% gatunków związa-
nych było wyłącznie z drewnem pniakowym. Stwierdzono sukcesję grzybów uwarun-
kowaną czasem, jak również ustępowanie z drewna niektórych gatunków, a pojawianie 
się innych. 38% gatunków występowało wyłącznie w drewnie starym, a 22% gatunków 
pojawiało się w pierwszym etapie sukcesji drewna przez grzyby. 40% gatunków wystę-
powało niezależnie od czasu zalegania drewna. Najliczniej występującymi gatunkami 
grzybów niezależnie od rodzaju próby były: Lecythophora hoffmannii, Penicillium spi-
nulosum, Sydowia polyspora, Trichoderma harzianum, Trichoderma viride. Warte pod-
kreślenia jest to, że powszechnie występowały gatunki antagonistyczne w stosunku do 
organizmów patogenicznych zasiedlających drewno – 10 gatunków rodzaju Trichoderma 
oraz Phlebiopsis gigantea. Biorąc pod uwagę fakt, że 3/4 występujących gatunków grzy-
bów związana była z drewnem pniakowym, a tylko 6% ze świeżym drewnem gałęzi, wy-
daje się że pozyskiwanie części biomasy pozostałej po zrębie nie spowoduje zubożenia 
środowiska naturalnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę zbiorowisko grzybów związanych 
z drewnem. Ta część gatunków, która zostanie usunięta z biomasą, z pewnością zasiedli 
pozostałe drewno z drzewostanów przylegających do powierzchni zrębowych.

Inne badania własne dotyczyły wpływu pozyskiwania biomasy na stan młodników 
sosnowych, a dokładnie na występowanie zwójek i żerowanie choinka szarego, siecie-
cha niegłębka i zmienników. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można wyka-
zać wpływu uprzątnięcia pozostałości zrębowych na występowanie zwójek sosnowych. 
Średnio na powierzchniach, gdzie pozostałości uprzątnięto, zwójka żywiczaneczka była 
notowana 81 razy, sosnóweczka natomiast wystąpiła tylko jeden raz. Odpowiednio na 
powierzchniach z pozostawionymi pozostałościami zwójka żywiczaneczka i sosnówecz-
ka przeciętnie wykazywane były odpowiednio: 75 razy i jeden raz. W wypadku owadów 
ogryzających aparat asymilacyjny sosny stwierdzono, że procent uszkodzonych igieł dla 
obu wariantów doświadczenia był porównywalny i wynosił średnio: 22% dla powierzch-
ni, na których całkowicie usunięto pozostałości i 21% dla powierzchni, na których po-
zostawiono je do biologicznego rozkładu. Stwierdzono także, że udział drzew zamarłych 
w poszczególnych wariantach był zbliżony i wynosił niespełna 16% w wypadku całkowi-
tego uprzątnięcia gałęzi i blisko 14% po pozostawieniu ich na powierzchni.
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Odrębnym zagadnieniem, prawdopodobnie najważniejszym obecnie ze względu na 
zachowanie różnorodności biologicznej, zarówno szkodliwej entomofauny leśnej zasie-
dlającej i rozwijającej się w pozostałościach zrębowych, jak i zróżnicowania gatunkowe-
go parazytoidów i drapieżców żerujących na niej, jest sposób zagospodarowania resztek 
zrębowych, a zwłaszcza termin ich wywiezienia z lasu. Analizy wykonywano na wybra-
nych powierzchniach w RDLP Piła, Olsztyn i Białystok. Do obserwacji i analiz przyjęto 
następujące warianty:
a)  termin zrębu:

 – zimowy,
 – wiosenny,
 – letni,
 – jesienny,

b)  sposób zagospodarowania pozostałości zrębowych:
 – rozdrobnienie i pozostawienie na pryzmie do późniejszego wywozu,
 – rozdrobnienie i natychmiastowy wywóz,
 – przelegiwanie w całości na powierzchni pozrębowej przez okres:
• 1–3 miesięcy,
• 4–7 miesięcy, 
• 8–12 miesięcy,
 – balotowanie świeżych pozostałości i wywóz,
 – balotowanie świeżych pozostałości i pozostawienie do wywozu jesienią,
 – balotowanie resztek zrębowych jesienią i wywóz.

Najdogodniejsze ze względów fitosanitarnych jest „zakładanie” zrębów w okresie póź-
noletnim, jesiennym i zimowym, wówczas wywóz biomasy powinien nastąpić do końca 
maja (w postaci zrębków lub balotów). W wypadku zrębów wiosennych i wczesnoletnich 
(od marca do połowy lipca) resztki zrębowe powinny być wywiezione wyjątkowo zaraz po 
pozyskaniu grubizny lub, w uzasadnionych wypadkach, późną jesienią, a najlepiej dopiero 
wiosną następnego roku. Ostatni termin powinien być obligatoryjny dla obszarów Natura 
2000. Konieczność taka wynika stąd, że resztki zrębowe w okresie wiosny i wczesnego lata 
są zasiedlane przez wiele gatunków owadów traktowanych przez leśników jako szkodniki 
(korniki, ryjkowce, kózkowate, bogatkowate). Gdy znajdują się one w stadium larwy, czę-
sto stają się bazą rozwojową dla różnych gatunków owadów pasożytniczych (muchówki, 
błonkówki) składających do ich ciał jaja. Dla wielu gatunków parazytoidów pełnią rolę ży-
wicieli zastępczych do momentu aż w ekosystemach leśnych pojawią się żywiciele główni 
(np. cetyńce, żerdzianka sosnówka, smoliki, przypłaszczek granatek czy przypłaszczek 
Formanka), gdyż parazytoidy kończą rozwój po zabiciu swojego żywiciela. Aby prze-
trwać w ekosystemach leśnych do pojawienia się kolejnego pokolenia swojego żywiciela 
głównego muszą znaleźć żywicieli zastępczych. Trwa to zwykle do następnego sezonu we-
getacyjnego. Usunięcie tych resztek z powierzchni zrębowych w okresie jesiennym w za-
sadzie nie powinno się odbywać, gdyż cała pożyteczna entomofauna jest wywożona z lasu 
i w ten sposób zubożane są ekosystemy leśne na słabszych siedliskach.

Podobnie wygląda sytuacja w wypadku zrębów wykonywanych przez dłuższy czas 
(3–5 miesięcy), gdy z ciętego drzewostanu „wyjmuje się” poszczególne sortymenty, na 
życzenie klientów. W takim wypadku, nawet na zrębach rozpoczętych zimą i trwających 
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do maja–czerwca, cały materiał zrębowy, bez większej szkody dla ekosystemu leśnego, 
najlepiej wywieźć dopiero w następnym roku.

Podsumowując uzyskane na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu wyniki badań należy stwierdzić, że pozyskiwanie pozostałości zrębowych jako 
źródło bioenergii na siedlisku boru suchego i boru świeżego zdegradowanego powin-
no być całkowicie zakazane ze względu na drastyczne zubożenie ekosystemów leśnych. 
W wypadku borów świeżych i mieszanych świeżych możliwe jest pozyskiwanie resztek 
zrębowych pod określonymi warunkami. Tymi warunkami są przede wszystkim: niepo-
zyskiwanie świeżej biomasy i przestrzeganie odpowiednich pod względem fitosanitar-
nym terminów wywiezienia biomasy.

Niezależnie od zapisów prawa w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii, 
polskie leśnictwo na trwale jest związane z krajową polityką energetyczną. Związek ten 
przede wszystkim ma chronić lasy przed nadmiernym eksploatowaniem, ale również za-
bezpieczać potrzeby polskiej energetyki na biomasę leśną jako istotne źródło bioenergii. 
Należy sądzić, że zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym 
bilansie energetycznym spowoduje, że rynek biomasy będzie się rozwijał.

Wyniki badań przedstawionych w referacie pochodzą z prac zleconych i finansowa-
nych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Za udzieloną pomoc dziękujemy.

Bibliografia

Gornowicz R. 2002. Wpływ pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na wycofywanie 
pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego. Rozprawy Naukowe, z. 331: 1-96. Wydawnictwo Aka-
demii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań.

Gornowicz R. 2004. Wpływ wybranych sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na środowisko i chemizm 
gleby. [W:] Postępy techniki w leśnictwie nr 87: 31-37. SITLiD, Warszawa.

Gornowicz R. 2005. Technologie utylizacji pozostałości zrębowych na terenach nizinnych. [W:] Postępy tech-
niki w leśnictwie nr 92: 7-12. SITLiD, Warszawa.

Gornowicz R. 2008. Wykorzystanie biomasy ze zrębów i trzebieży na cele energetyczne. Biblioteczka leśnicze-
go, z. 274: 1-8. Wydawnictwo Świat, SITLiD, DGLP, Warszawa.

Gornowicz R., Wojtkowiak R., Różański H., Gałązka S., Grodecki J., Jabłoński K., Stempski W., Pilarek Z. 
2000. Technologie utylizacji odpadów zrębowych w drzewostanach sosnowych i ich wpływ na środowisko 
leśne. Maszynopis pracy zleconej przez DGLP, 1-210. Poznań.

Gornowicz R., Pilarek Z., Wojtkowiak R., Różański H., Grodecki J., Jabłoński K., Stempski W., Gałązka S., 
Danielewicz W., Łakomy P., Korczyński I., Skorupski M., Rudawska M., Piórkowski M. 2007. Zagospo-
darowanie pozostałości pozrębowych w różnych warunkach siedliskowych. Maszynopis pracy zleconej 
przez DGLP, 1-253. Poznań.

Gornowicz R., Ceitel J., Pilarek Z., Kwaśna H., Łakomy P., Gałązka S., Sienkiewicz A., Kuźmiński R. 2012. 
Wpływ likwidacji pozostałości zrębowych i sposobu przygotowania gleby na stan materii organicznej, 
zdrowotność i jakość hodowlaną upraw oraz wpływ na wiązanie węgla w glebie. Maszynopis pracy zle-
conej przez DGLP, 1-355. Poznań.

Gornowicz R., Łakomy P., Kwaśna H., Łabędzki A., Kuźmiński R., Pilarek Z., Gałązka S., Polowy K. Uwarun-
kowania bezpiecznego środowiskowo pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej. Praca zlecona przez 
DGLP do realizacji w latach 2012–2015.



68

NAUKA I EDUKACJA SZANSĄ LEŚNICTWA XXI WIEKU

Michał ZASADA

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Wstęp

Każda rocznica i każda przełomowa data skłaniają do refleksji. W tym roku obchodzi-
my między innymi 85 lat Instytutu Badawczego Leśnictwa, 90 lat Lasów Państwowych, 
200 lat powstania Instytutu w Marymoncie – początków Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i 200 lat Szczególnej Szkoły Leśnictwa – przodka Wydziału 
Leśnego SGGW w Warszawie. Zbliżamy się również do 20 rocznicy zatwierdzenia przez 
Radę Ministrów „Polityki leśnej państwa”. Na dobre weszliśmy też w XXI wiek, który 
jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się granicą istotnych zmian i dużej niepewności. 
Dzisiaj możemy już pokusić się o weryfikację poglądów i prognoz, jakie miały miej-
sce w nieodległej przeszłości, biorąc pod uwagę obecny stan leśnictwa, nauk leśnych 
i edukacji leśnej. Zaskakujące jest z jednej strony to, jak wiele prognoz sformułowanych 
kilkanaście lat temu pozostaje nadal aktualnych, z drugiej zaś – jak wiele z nich było nie-
trafnych lub straciło znaczenie, zwłaszcza w obliczu nadzwyczaj dynamicznych zmian 
zachodzących w otaczającym nas świecie. 

Jakie jest leśnictwo XXI wieku i jakie są przed nim wyzwania? Nie sposób odpowie-
dzieć na to pytanie jednoznacznie, gdyż uwarunkowania funkcjonowania współczesnego 
leśnictwa pochodzą z różnych poziomów i źródeł. XXI wiek traktowany jest przez wiele 
środowisk jako wyznacznik czegoś nowego, jako sygnał niezbędnych zmian. Jednocze-
śnie różne grupy na różnych poziomach próbują określić obecny stan leśnictwa, wskazać 
wyzwania, jakie niosą „nowe czasy” i wskazać sposoby ich realizacji.

Leśnictwo w XXI wieku

Elementem, który musi być uwzględniony we wszystkich analizach uwarunkowań 
współczesnego leśnictwa w naszym kraju, jest fakt, że Polska stała się członkiem Unii 
Europejskiej, a zatem funkcjonuje w warunkach wielu regulacji i porozumień międzyna-
rodowych. Jednym z takich dokumentów jest przyjęta na forum Unii Europejskiej strate-
gia na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego na lata 2014-2019, będąca najważniejszym 
odnośnikiem polityki sektorowej i międzysektorowej, prezentująca najnowsze kierunki 
rozwoju współczesnego leśnictwa (Paschalis-Jakubowicz 2014). W Polsce cele i prio-
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rytety gospodarki leśnej zostały formalnie wskazane w dwóch dokumentach: ustawie 
o lasach z 28 września 1991 roku (1991) i przyjętej przez Radę Ministrów w 1997 roku 
„Polityce leśnej państwa” (1997). Polska ustawa o lasach jest uznawana za dokument nie 
tylko będący jednym z bardziej kompleksowych w Europie i w świecie, ale również wy-
przedzającym ważne inicjatywy międzynarodowe, w tym chociażby konferencję w Rio 
de Janeiro. Celem „Polityki leśnej państwa” (PLP) z kolei jest przede wszystkim ochrona 
i zachowanie wielofunkcyjności lasów oraz ich roli w kształtowaniu środowiska przyrod-
niczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa, w sytuacji stale 
zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-gospodarczej. Drugim zada-
niem „Polityki” jest kształtowanie właściwej postawy społeczeństwa. Narzędziami PLP 
są m.in.: zwiększanie zasobów leśnych, poprawa stanu i ochrony lasów, opracowanie 
i promocja modelu trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz kom-
pleksowej ochrony zasobów leśnych przez program leśnych kompleksów promocyjnych, 
działania wzmacniające ekologiczne, produkcyjne i społeczne funkcje lasów, a także 
ustanowienie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych w celu regeneracji 
drzewostanów i rehabilitacji ekosystemów leśnych w leśnej własności prywatnej.

Znamienny jest fakt, że we współczesnym świecie zmiany zachodzą niezwykle szyb-
ko. Najważniejsze polskie dokumenty wyznaczające kierunki gospodarki leśnej nie brały 
na przykład pod uwagę tego, że kraj nasz zostanie członkiem Unii Europejskiej, że wa-
runki gospodarowania lasami zmienią się istotnie przez wprowadzenie programu Natura 
2000, że tak głęboko w codzienne życie „wejdzie” informatyzacja, czy że prognozy za-
warte w założeniach tych dokumentów w stosunkowo krótkim czasie stracą aktualność 
– z jednej strony w związku z realizacją części zawartych w nich postulatów, z drugiej 
w wyniku istotnej zmiany preferencji społecznych. Na skutek udoskonalenia procesu mo-
nitorowania i prognozowania stanu zasobów leśnych, planowania gospodarowania nimi, 
powstania nowoczesnego banku danych o lasach różnej własności, wdrożenia nowocze-
snych technologii przetwarzania informacji, implementacji Wielkoobszarowej Inwen-
taryzacji Stanu Lasu czy inwentaryzacji przyrodniczej, uzyskaliśmy nowe informacje 
o stanie i kierunkach rozwoju zasobów leśnych w naszym kraju. Wymuszają one weryfi-
kację planów leśników na przyszłość. Skutkiem realizacji PLP miało być m.in. „zwięk-
szenie możliwości rocznego pozyskania drewna z lasów wszystkich własności z 21 mln 
m3 do 24 mln m3 po roku 2010” – GUS w 2010 roku raportował pozyskanie grubizny na 
poziomie prawie 34 mln m3, a dziś użytkujemy o 2 mln m3 więcej. Zakładano „zwięk-
szenie zasobów drzewnych w lasach o około 15% do roku 2020” – dziś w lasach mamy 
ponad 2,4 mld m3 wobec raportowanego na 1997 rok 1,6 mld m3 (GUS 2005, 2014). 
Z drugiej strony optymistycznie zakładano, że nastąpi podniesienie poziomu wiedzy spo-
łeczeństwa o lesie, jego ochronie i użytkowaniu, jednak mimo intensywnej edukacji przy-
rodniczo-leśnej czy promowanych od lat, zwłaszcza od Międzynarodowego roku lasów, 
haseł, nadal zdaniem znacznej części Polaków „lasów w Polsce ubywa”. Postępuje też 
marginalizacja leśnictwa nie tylko w społeczeństwie jako takim, ale również w obszarze 
ochrony przyrody i środowiska, mimo, że w lasach znajduje się 2/3 różnorodności biolo-
gicznej naszego kraju (Grzywacz i Marszałek 2007). Nadszedł więc moment, w którym 
konieczne jest ponowne rozpoznanie warunków funkcjonowania leśnictwa i zapropono-
wanie nowych kierunków jego rozwoju. W związku z tym rozpoczęto w 2012 roku prace 
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nad opracowaniem Narodowego Programu Leśnego, które, zgodnie z harmonogramem, 
mają się zakończyć w roku 2015. 

Nie ma wątpliwości, że spośród wymienionych procesów i czynników kształtujących 
współczesne leśnictwo, najważniejsze są: globalizacja, zmiany demograficzne i klima-
tyczne, konieczność ochrony bioróżnorodności i sprostanie zmieniającym się oczeki-
waniom społecznym. Do dziś nie znamy wartości lasu i poszczególnych jego funkcji 
(w tym zwłaszcza pozaprodukcyjnych). Na to wszystko nakłada się zwiększający się 
popyt na drewno i związana z tym konieczność wzmożenia i utrzymania jego produkcji 
(Szujecki 1998, Rykowski 2013). Konieczne jest zatem wprowadzenie takich mechani-
zmów funkcjonowania i finansowania leśnictwa, które umożliwią prowadzenie gospo-
darki leśnej zgodnie z wciąż obowiązującymi i ważnymi zasadami zrównoważonego 
rozwoju (Paschalis-Jakubowicz 2012). Leśnicy – i to nie tylko pracujący w terenie, ale 
i ci, którzy prowadzą badania naukowe i kształcą kadry – muszą tym często sprzecz-
nym wobec siebie wyzwaniom sprostać. 

Stan nauk i badań leśnych 

Ocena stanu polskiej nauki nie jest prosta. Jest ona wypadkową takich czynników, jak 
nakłady na badania, algorytm rozdziału środków finansowych, system awansów nauko-
wych, zatrudniania i oceny pracowników nauki, dziedzina i dyscyplina naukowa, udział 
przemysłu i biznesu w zamawianiu i finansowaniu prac badawczo-rozwojowych itp. 
Efektywność wysiłków badaczy mierzyć można za pomocą różnych wskaźników. Jedną 
z miar pozycji danego kraju w świecie nauki jest udział publikacji pochodzących z tego 
kraju w światowej puli publikacji naukowych (Paschalis 1997). W jednym z takich ran-
kingów – SJR (SCImago Journal & Country Rank) – Polska zajmuje w bieżącym roku 
19 miejsce ogółem, natomiast w zakresie leśnictwa – dopiero 25. Nie można jednak tego 
typu wyników rozpatrywać w oderwaniu od kształtujących je czynników zewnętrznych, 
gdyż na przykład pod względem nakładów na naukę Polska plasuje się na 43 miejscu 
w świecie (http://www.indexmundi.com), przeznaczając na badania i rozwój 0,74% PKB. 
Oznacza to, że oceny dokonywane za pomocą różnego rodzaju wskaźników nie mogą być 
przyjmowane bezkrytycznie, z pominięciem szerszego kontekstu. 

W zakresie nauk leśnych Polska, mimo złożonej sytuacji historycznej i geopolitycz-
nej, ma długą historię i wiele osiągnięć. Czasopismo „Sylwan” ukazuje się od 1820 roku 
i jest najstarszym leśnym pismem naukowym na świecie, ale dopiero kilka lat temu zosta-
ło uwzględnione w światowych wykazach liczących się czasopism. Polska była jednym 
z założycieli Europejskiego Instytutu Leśnego, a polskie wydziały leśne i instytuty ba-
dawcze są od wielu lat członkami IUFRO. Wyniki badań polskich naukowców są publi-
kowane w znaczących międzynarodowych czasopismach, oni sami zaś zapraszani są jako 
eksperci do udziału w wielu przedsięwzięciach międzynarodowych. Pomimo tych pozy-
tywnych zjawisk, ze względu na oczywiste umiędzynarodowienie nauki, polskie badania 
leśne nie pozostają bez związku z procesami zachodzącymi w świecie. Według Centrum 
Międzynarodowych Badań Leśnych (CIFOR), stan badań przyrodniczych w końcu XX 
wieku był niewystarczający do tego, aby zapewnić wiedzę odpowiadającą wyzwaniom 
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współczesności (Paschalis 1997). Problemy te zauważano także w Polsce. Wiele razy 
publikowane były wyniki dyskusji i analizy stanu nauk leśnych w naszym kraju oraz 
sugestie dotyczące koncepcji ich rozwoju (np. Bernadzki i in. 1983a, 1983b, Grzywacz 
i Prusinkiewicz 1986, Grzywacz i Bernadzki 1990, Paschalis 1997). Autorzy „Polity-
ki leśnej państwa” stwierdzili, że osiąganie celów leśnictwa w warunkach niepewności 
klimatycznej i długiego cyklu produkcji drewna wymagać będzie m.in.: intensyfikacji 
badań nad zmianami środowiska przyrodniczego i ich wpływem na lasy oraz pełnione 
przez nie funkcje. Określili również zakres i kierunki badań, których celem jest wsparcie 
leśnictwa, w tym monitorowanie stanu lasów i poziomu ich zagrożeń, służące prognozo-
waniu zmian tych elementów, prace w zakresie dynamiki i zrównoważenia ekosystemów 
leśnych oraz ochrony i wykorzystania potencjału różnorodności biologicznej lasów, pra-
ce z zakresu leśnej inżynierii ekologicznej oraz bezpiecznych technik i technologii prac 
leśnych, studia nad nowymi modelami lasu i wzmaganiem wszechstronnej użyteczności 
lasów w gospodarce i życiu społecznym kraju, studia nad doskonaleniem monitoringu 
i prognozowaniem zmian stanu lasu, jego zagrożeń. Oczywistym warunkiem prowadze-
nia tego rodzaju badań jest rozwój zaplecza naukowego i badawczego, współpraca z za-
granicznymi placówkami badawczymi oraz rozwój kadr (PLP 1997). 

Prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie (przy czym pojęcie to doty-
czy zarówno innowacyjności rozwiązań, jak i możliwości ich praktycznej implementa-
cji) wymaga odpowiedniego systemu finansowania. W wypadku leśnictwa, zdobywanie 
środków na realizację prac badawczych i rozwojowych ze źródeł publicznych (Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju) i międzynarodowych (środki unijne) wymaga z jednej strony wysokiej 
jakości kadry o udokumentowanym dorobku, z drugiej zaś tworzenia interdyscyplinar-
nych zespołów badawczych. Odpowiada to współczesnym trendom w nauce światowej 
i odpowiada na obecne uwarunkowania leśnictwa. Z drugiej strony system finansowania, 
w którym granty trwają średnio 3 lata, powoduje, że trudno jest z tych środków sfinanso-
wać podstawowe i interdyscyplinarne badania leśne, wykorzystujące w wielu wypadkach 
dane ze stałych powierzchni doświadczalnych, gromadzone przez dziesięciolecia. W tym 
zakresie skazani jesteśmy na spuściznę po naszych poprzednikach lub na pozyskiwanie 
środków z innych źródeł. Te źródła są bezpośrednio związane z branżą leśną, w tym 
szczególnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP), dla 
którego działanie w myśl idei „trwale zrównoważonej gospodarki leśnej” jest naturalne 
i stosowane na co dzień. Wymaga to jednak zaproponowania takich badań, które mogą 
przełożyć się na praktyczne działania leśników oraz na prowadzenie polityki leśnej w taki 
sposób, by zapewnić korzyści obecnemu i następnym pokoleniom, przy czym wyniki 
te muszą być aplikowalne w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym (Paschalis 
1997, Kapuściński 2011). Jest to nowe spojrzenie, w którym badania stosowane stają się 
co najmniej tak ważne i „prestiżowe”, jak badania podstawowe, a w wielu wypadkach 
wręcz umożliwiają badania podstawowe, które stają się rzeczywiście „podstawą” tworze-
nia rozwiązań praktycznych w warunkach niepewności (Szujecki 1998, Czerepko 2006). 
Możliwe staje się dzięki nim wyważenie pomiędzy czystą chęcią poznania i poszukiwa-
niem prawdy a koniecznością rozwoju nauki jako sposobu rozwiązywania ważnych pro-
blemów przyrodniczych i społecznych. Inicjowane są przy tym nowe kierunki badawcze, 
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związane szczególnie z zastosowaniem nowoczesnych technologii w leśnictwie oraz ze 
społecznymi jego aspektami. 

Aby zapewnić dalszy rozwój nauk leśnych, konieczne jest czerpanie z dotychcza-
sowych doświadczeń i otwarcie na nowe rozwiązania. Tylko dzięki bliskim związkom 
leśników-praktyków i leśników-naukowców możliwe jest wypracowanie właściwych 
relacji między nauką a praktyką (Kapuściński 2011) oraz wskazanie kierunków rozwo-
ju. Współpraca taka w warunkach polskich niekoniecznie musi oznaczać bezpośrednie 
sponsorowanie badań przez Lasy Państwowe. W ostatnich latach PGL LP aktywnie włą-
cza się w aplikację o środki na naukę i badania pochodzące ze źródeł zewnętrznych, rów-
nież międzynarodowych, jako bezpośrednio zaangażowany partner (np. BIOSTRATEG, 
LIFE+) lub instytucja wspierająca i monitorująca (np. Programy Ramowe UE, Horyzont 
2020). Udział Lasów Państwowych jest w takim wypadku gwarantem dla instytucji finan-
sujących, że proponowana tematyka badawcza leży w kręgu zainteresowania partnerów 
gospodarczych, a wyniki zostaną zaimplementowane w praktyce i przyniosą wymierne 
korzyści ekonomiczne i społeczne. 

Edukacja leśna w XXI wieku

Współczesna edukacja leśna musi być rozpatrywana wielowątkowo, zależnie od grup do-
celowych, do których jest adresowana. Dotyczy to z jednej strony leśników-profesjonali-
stów, z drugiej zaś – społeczeństwa (podzielonego na wiele grup o często wykluczających 
się wzajemnie oczekiwaniach). Obie te płaszczyzny są kierowane przez różne procesy 
i mechanizmy oraz zmierzają ku różnym celom. 

Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa w Polsce, szczególnie ta prowadzona 
przez Lasy Państwowe, przeżywa swój ogromny rozwój (Grzywacz 2007). Nie ma chyba 
obecnie w naszym kraju jednostki Lasów Państwowych, która nie prowadziłaby edukacji 
leśnej, nie rozwijałaby infrastruktury służącej tej edukacji i nie doskonaliła kadr pracują-
cych w tym zakresie. Odbywają się (często cykliczne) konferencje, sympozja, warsztaty 
i szkolenia poświęcone tematyce związanej z edukacją przyrodniczo-leśną. W leśnych 
czasopismach branżowych (ale nie tylko) publikowane są liczne artykuły poświęcone 
tej tematyce. Są wreszcie badania, które służą przede wszystkim rozpoznaniu potrzeb 
i ocenie skuteczności działań edukacyjnych (np. Żornaczuk-Łuba 2007), podejmowane 
są też inicjatywy międzynarodowe w celu wymiany doświadczeń i integrowania środo-
wiska leśników zajmujących się edukacją leśną w Europie np. Forest Communicators 
Network (Żornaczuk-Łuba 2009). Proces edukowania społeczeństwa postępuje i wydaje 
się odpowiadać na zapotrzebowania społeczne, jednak z drugiej strony skala podejmowa-
nych działań jest niewystarczająca (Grzywacz 2007), a w wielu wypadkach, szczególnie 
w zakresie edukacji formalnej dzieci i młodzieży, treści związane z leśnictwem są wciąż 
traktowane marginalnie i przekazywane w sposób błędny lub co najmniej nieścisły (Czoł-
nik i Roźmiarek 2012). 

Obecna sytuacja profesjonalnej edukacji leśników jest również złożona. Kształtowa-
na jest ona zarówno przez sytuację leśnictwa i szkolnictwa w poszczególnych krajach 
i regionach świata, jak i przez różne oczekiwania społeczne. Nie ma wątpliwości, że 
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wspólnym mianownikiem koncepcji kształcenia może być paradygmat zrównoważonej 
gospodarki leśnej. W związku z tym, tak, jak to zapisano np. w polskiej „Polityce leśnej 
państwa”, konieczne jest kształtowanie programów średnich i wyższych szkół leśnych, 
które zmierzają do poszerzenia wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów leśnych i krajo-
brazów, ochronie różnorodności biologicznej, leśnej inżynierii ekologicznej, realizacji 
ekologicznych i społecznych funkcji lasów, planowaniu przestrzennym, zarządzaniu i ad-
ministrowaniu lasami oraz handlu produktami i usługami leśnymi w nowych warunkach 
społeczno-gospodarczych i nowym modelu gospodarki leśnej. Jednocześnie, jak zauwa-
żają różni autorzy, hierarchia i konieczność zaspokajania tych potrzeb w różnych czę-
ściach świata są różne, różne są potrzeby badawcze z zakresu leśnictwa, różne systemy 
finansowania badań, różne poziomy realności implementowania wyników naukowych do 
praktyki (Paschalis-Jakubowicz 2012). Taka sytuacja powoduje, że kształcenie w zakre-
sie leśnictwa musi być z jednej strony umiędzynarodowione, interdyscyplinarne i wyko-
rzystujące w znacznym stopniu wyniki nowoczesnych badań naukowych, z drugiej zaś 
bardzo silnie związane z warunkami lokalnymi i nakierowane na praktykę i rozwiązywa-
nie konkretnych problemów występujących „tu i teraz”. Ta dwutorowość potrzeb i celów 
spowodowała, że wyższe szkolnictwo leśne na świecie i w Europie w ostatnich dwóch 
dekadach przeszło istotną metamorfozę. Wyraża się ona z jednej strony zniknięciem kla-
sycznego kierunku kształcenia „leśnictwo” z wielu uniwersytetów europejskich i jego 
włączeniem w szerszy kontekst środowiskowy i przestrzenny, z drugiej zaś – dużym 
zapotrzebowaniem na kształcenie praktyczne, zgłaszane zarówno przez pracodawców 
(Schmidt i in. 2014), jak i studentów (np. Konferencja 2010). Zjawisko to zostało spotę-
gowane implementacją studiów zgodnych z deklaracją bolońską: nauczanie na studiach 
leśnych I stopnia w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech, prowadzone jest czę-
ściej w mniej prestiżowych ośrodkach, podczas gdy uniwersytety tradycyjnie oferujące 
wyższe wykształcenie leśne skoncentrowały się raczej na studiach II i III stopnia. 

Od lat podejmowane są próby, zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej, 
wypracowania nowoczesnego podejścia do wyższej edukacji leśnej i jej umiędzynarodo-
wienia. Celem sieci SILVA (https://www.silva-network.uni-freiburg.de), zapoczątkowanej 
w 1989 roku, jest przede wszystkim stymulowanie i wspieranie europejskiej współpracy 
edukacyjnej w zakresie leśnictwa oraz wymiana informacji o programach i rozwój wspól-
nych programów studiów, umożliwiających wymianę studentów. Doroczne konferencje 
Sieci poruszają problemy współczesnej edukacji leśników na poziomie wyższym, a mate-
riały są cyklicznie umieszczane na stronach internetowych. Utworzona w 2009 roku Kon-
ferencja Dziekanów i Dyrektorów Europejskich Wydziałów i Szkół Leśnych (ConDDEF-
FS, http://www.forestrydeans.eu) gromadzi osoby kierujące europejskimi instytucjami 
kształcącymi leśników na poziomie wyższym w celu zacieśniania współpracy i popra-
wy jakości kształcenia oraz wspólnego wpływania na otoczenie społeczne i polityczne. 
Nowa sytuacja leśnictwa sprawiła, że nawet w ramach Międzynarodowej Unii Leśnych 
Organizacji Badawczych (IUFRO) – organizacji skupionej na badaniach i nauce leśnej, 
powstała w 2011 roku Grupa (Task Force) „Education in Forest Science” (TF EFS), mają-
ca wspierać rozwój standardów edukacji wykorzystującej najnowsze kierunki i osiągnię-
cia współczesnego leśnictwa oraz wypracować model edukacji odpowiadający na wy-
zwania współczesności. Zadaniem TF EFS jest zwłaszcza opracowanie nowoczesnych 
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programów akademickich studiów leśnych uwzględniających kompetencje absolwentów 
dopasowane do potrzeb współczesnego rynku pracy i odpowiadające na zapotrzebowanie 
społeczeństwa (Bijak i in. 2012). 

Zainteresowanie rozwojem kształcenia leśników i jego dostosowaniem do zmieniają-
cych się warunków od wielu lat obserwuje się również w Polsce. Co kilka lat pojawiają 
się opracowania zawierające analizę trendów w leśnictwie i edukacji oraz proponujące 
kierunki niezbędnych zmian (np. Grzywacz i Gajda 1992, Grzywacz 2003). Toczy się 
dyskusja na temat roli średniego szkolnictwa leśnego (np. Grzywacz 2011). Znamien-
ne jest, że dziś obok naturalnych i wspólnych działań akademickich wydziałów leśnych 
w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, prowadzonych często z udziałem partnerów krajo-
wych i zagranicznych, w prace nad doskonaleniem kadr angażuje się również mocniej 
niż kiedykolwiek główny pracodawca leśników – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe. Wyrazem tego zaangażowania jest m.in. finansowanie badań i prac rozwojo-
wych służących lepszemu przygotowaniu leśników do pracy. Jednym z takich projektów 
był chociażby temat „Profile stanowiskowe kadry kierowniczej nadleśnictwa jako ele-
ment polityki kadrowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, którego 
celem było m.in. określenie wymagań wobec pracowników na stanowiskach kierowni-
czych w nadleśnictwie na podstawie możliwych do wykorzystania zasobów osobistych 
z uwzględnieniem efektów kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji (Gruchała 2009, 
2011). Jego kontynuację stanowił temat pt. „Kształtowanie kompetencji kadry pracow-
niczej Lasów Państwowych”, w ramach którego opracowano między innymi ścieżki ka-
riery dla wybranych stanowisk w nadleśnictwie i regionalnych dyrekcjach Lasów Pań-
stwowych oraz zaproponowano model kształcenia ustawicznego leśników zatrudnionych 
w PGL LP (Gruchała 2014b). Innym przykładem podobnych działań jest zakończony 
w tym roku projekt „Określenie wymagań programowych uniwersyteckich studiów le-
śnych uwzględniających potrzeby prowadzenia leśnictwa w XXI wieku”. Jego celem 
było znalezienie odpowiedzi na pytanie o model kształcenia leśników na poziomie uni-
wersyteckim niezależnie od regionu świata, oraz poprawa i unowocześnienie praktycznej 
strony wyższej edukacji leśnej, szczególnie przez zastosowanie innowacyjnych metod 
i narzędzi edukacyjnych (Paschalis-Jakubowicz 2011, 2012, Stereńczak i in. 2012). Jed-
nym z narzędzi wykorzystanych w ramach badań, których wyniki zostały zaimplemen-
towane w temacie, była ocena założeń sposobu wykorzystania wiedzy leśnej przez ab-
solwentów uniwersyteckich studiów leśnych w Polsce w świetle wymagań pracodawcy 
(Gruchała i in. 2014a).

Podsumowanie

Przedstawiony stan nauki i edukacji leśnej wskazuje, że w ramach obydwu płaszczyzn 
działają mechanizmy reagujące na zachodzące we współczesnym leśnictwie i świecie 
zmiany. Leśnicy, pomimo tradycyjnego konserwatyzmu, cyklicznie pytają sami siebie 
(a ostatnio i inne środowiska) o „stan i perspektywy” w celu wypracowania kierunków 
działań dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości. Leśnicy coraz odważniej 
i chętniej otwierają się na otoczenie, współpracują ze specjalistami z wielu dziedzin, 
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czerpiąc z ich doświadczeń i unikając popełnianych w przeszłości błędów. Jednocześnie 
nie zapominają o dorobku jaki w zakresie rozwoju nauki i edukacji pozostawili ich po-
przednicy. Również dziś lektura opublikowanych przed laty opracowań i wypowiedzi 
dziekanów, rektorów czy znamienitych profesorów, zaskakuje aktualnością podejmowa-
nej przez nich problematyki i innowacyjnością proponowanych rozwiązań. W tych opra-
cowaniach pojawiają się co prawda niejednokrotnie nieścisłości czy nietrafione progno-
zy, jednak rozwój badań, nowoczesnych metod i koncepcji naukowych pozwala na coraz 
szybszą korektę tych bazowych informacji i dostarczenie dokładniejszych analiz, mimo 
szybko zmieniającego się otoczenia. Zaangażowanie Lasów Państwowych i innych insty-
tucji praktycznego leśnictwa w realizację przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych po-
zwala na właściwe ukierunkowanie podejmowanych w tym zakresie działań. Jednocze-
śnie kadry związane z leśnictwem i jego otoczeniem mają możliwość zdobywania wiedzy 
i umiejętności na takim poziomie i w takim zakresie, jaki jest wymagany przez obecne 
potrzeby rynku pracy i stojące przed pracownikami wyzwania, zaś opracowywane coraz 
doskonalsze systemy kształcenia ustawicznego umożliwiają aktualizację kompetencji 
w miarę zachodzących zmian, a często nawet na ich wyprzedzenie. Pozwala to, mimo 
złożonej i często trudnej sytuacji leśnictwa we współczesnym świecie, z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość. Przyszłość, która dla leśników zawsze była najistotniejszym punktem 
odniesienia. To oni bowiem, sadząc las, muszą dzisiaj oczami wyobraźni widzieć jego 
stan za przysłowiowe sto lat. 
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PRZEDPLONOWE DRZEWOSTANY SOSNOWE NA GRUNTACH 
POROLNYCH W KARPATACH

Sławomir AMBROŻY

Przedplonowe drzewostany na gruntach porolnych w Karpatach zajmują największe po-
wierzchnie w Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim i Bieszczadach Zachodnich – ponad 
70 tys. ha, co stanowi ok. 1/4 powierzchni leśnej. Największy areał, ok. 40 tys. ha, zajmują 
sośniny. Pozostały obszar zajęty jest głównie przez olszę szarą. Sośniny objęto badaniami 
mającymi określić kierunki sukcesji i zmiany w strukturze i budowie drzewostanu. 

Współcześnie inicjalne stadia rozwojowe sośnin na gruntach porolnych mają swój począ-
tek na stanowiskach zajętych przez zespoły łąkowe należące do związku Arrhenatherion ela-
tioris. Niebędące w użytkowaniu rolniczym łąki opanowywane są spontanicznie przez sosnę, 
tworząc nietrwałe stadium sukcesyjne o charakterze zbiorowiska roślinnego Pinus sylvestris-
-Agrostis capillaris. Dalsza sukcesja przebiega w kierunku zbiorowisk i zespołów należących 
do klasy Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae. Zależnie od warunków siedliskowych 
zachodzi różnicowanie się kierunków sukcesyjnych w stronę szeregu zespołów i zbiorowisk 
ze związków Carpinion betuli, Fagion sylvaticae (podzwiązki: Dentario glandulosae-
-Fagenion, Luzulo-Fagenion, Galio rotundifolii-Abietenion) i Alno-Ulmion. W rezultacie, 
w Beskidzie Niskim można wyróżnić rozwój fitocenoz w kierunku: Tilio-Carpinetum ty-
picum, T.-C. luzuletosum, reglowych i podgórskich form wysokościowych Dentario glan-
dulosae-Fagetum typicum, D.g.-F. allietosum, D.g.-F. lunarietosum i D.g.-F. festucetosum 
drymeyae, a także Luzulo luzuloidis-Fagetum typicum, zbiorowiska Abies alba-Rubus hirtus 
i zespołu Caltho-Alnetum. 

Znaczne zróżnicowanie kierunków sukcesyjnych sośnin występuje też w Bieszcza-
dach Zachodnich, jednak w porównaniu z Beskidem Niskim nie stwierdzono tutaj sukce-
sji w kierunku Tilio-Carpinetum luzuletosum, reglowej formy wysokościowej Dentario 
glandulosae-Fagetum allietosum i Caltho-Alnetum. Najmniejszą rozmaitość kierunków 
sukcesyjnych sośnin na gruntach porolnych stwierdzono w Beskidzie Sądeckim, gdzie 
wyróżniono rozwój tych fitocenoz do niektórych zespołów i zbiorowisk występujących 
również w dwóch pozostałych regionach fizjograficznych, a mianowicie do: Tilio-Car-
pinetum typicum, reglowej i podgórskiej (o bardzo ograniczonym zasięgu) formy wyso-
kościowej Dentario glandulosae-Fagetum typicum, Luzulo luzuloidis-Fagetum typicum 
i zbiorowiska Abies alba-Rubus hirtus, a ponadto – do stwierdzonego tylko tutaj zespołu 
Lunario-Aceretum pseudoplatani w jego reglowej formie. Stopień zaawansowania proce-
sów sukcesyjnych w sośninach na gruntach porolnych, wyrażony wartością systematycz-
ną grupy gatunków klasy Querco-Fagetea, jest generalnie bardzo wysoki.

Drzewostany sosny zwyczajnej na gruntach porolnych w Karpatach mają strukturę jedno-
wiekową, jednopiętrową i z reguły jednogatunkową, aż do zaawansowanych stadiów proce-
su przemiany gatunkowej. Najbardziej zróżnicowane są sośniny średniowiekowe, w wyniku 
działania czynników modyfikujących, takich jak warunki atmosferyczne, szkody spowodo-
wane przez zwierzynę płową, warunki świetlne wnętrza lasu i konkurencja sosny z gatunkami 
wkraczającymi w procesie sukcesji lub wprowadzanymi w trakcie przebudowy.



80

Strategia postępowania hodowlanego powinna być ukierunkowana na odtworzenie 
określonej kierunkami sukcesyjnymi różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych na 
gruntach porolnych. Głównym kryterium doboru metod szczegółowego działania hodow-
lanego powinno być zróżnicowanie fitocenoz sosnowych na gruntach porolnych i wyróż-
nienie trzech głównych kategorii (inicjalne stadia rozwojowe, zwarte sośniny średnich 
klas wieku, zbiorowiska wykształcone wskutek rozpadu drzewostanów), a w ich zakresie 
– wyodrębnienie charakteru i stopnia zaawansowania tendencji odnowieniowych.

MONITORING OBRADZANIA NASION PODSTAWOWYCH 
GATUNKÓW DRZEW LEŚNYCH (1951-2013)

Ewa ANIŚKO, Danuta GRABIEŃ-PIENIĄŻKIEWICZ, Szymon JASTRZĘBOWSKI, 
Władysław KANTOROWICZ, Hanna LIPIŃSKA, Jan MATRAS 

Bilans zapotrzebowania Lasów Państwowych na nasiona oraz możliwości zbioru, są 
podstawą racjonalnej gospodarki nasiennej i tworzenia rezerw nasion, zwłaszcza tych 
gatunków, które charakteryzują się nieregularnymi latami nasiennymi. Stąd monitoring 
obradzania nasion głównych gatunków lasotwórczych, tj. sosny zwyczajnej, świerka po-
spolitego, jodły pospolitej, modrzewia europejskiego, dębu bezszypułkowego i dębu szy-
pułkowego oraz buka zwyczajnego wykonywany jest w Polsce już od 1948 roku. Dane 
gromadzone corocznie przez Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych pochodzą 
z kwestionariuszy wypełnianych w nadleśnictwach. Na tej podstawie wydawany jest ko-
munikat o urodzaju nasion oraz o przewidywanym stopniu obradzania w roku bieżącym. 

Urodzaj określa się w czterostopniowej skali: brak urodzaju (0%) – brak drzew owo-
cujących, urodzaj słaby (10%) – owocują tylko pojedyncze drzewa na skrajach drze-
wostanów, urodzaj średni (30%) – owocują liczne drzewa na skrajach i niewielki procent 
drzew w głębi drzewostanu, urodzaj dobry (100%) – owocuje znaczny procent drzew 
w całym drzewostanie.

W ostatniej dekadzie nastąpił wyraźny wzrost częstości i wielkości obradzania drzew 
leśnych w porównaniu z wcześniejszymi latami. Kierunek ten dotyczy wszystkich mo-
nitorowanych gatunków, ale widoczny jest zwłaszcza w wypadku świerka pospolitego, 
jodły pospolitej i buka zwyczajnego. Średni urodzaj jodły pospolitej w latach 2004-2013 
wyniósł 38,1%, podczas gdy średnia z lat 1951–2003 wynosiła 11%. Urodzaj buka zwy-
czajnego w ostatnim dziesięcioleciu zwiększył się w stosunku do średniej z całego okresu 
obserwacji prawie dwukrotnie i wyniósł 23,3%. Interesujące jest także naprzemienne wy-
stępowanie urodzaju nasion w północnej i południowej części kraju.

W wypadku świerka pospolitego trend wzrostowy jest mniej wyraźny. Różnica 
pomiędzy urodzajem z ostatniej dekady (27,6%) a średnią z lat 1951–2003 wynosi 
zaledwie 10,8%, zwiększyła się natomiast częstość lat nasiennych. Od roku 1991 od-
notowano dziewięć lat, w których urodzaj nasion tego gatunku był na poziomie śred-
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nim. W latach 1951–1991 zbliżony procent urodzaju stwierdzono zaledwie sześć razy. 
Podobne zjawisko zaobserwowano w wypadku pozostałych pięciu gatunków drzew. 

Przyczyny zwiększonego urodzaju nasion i częstości lat nasiennych nie są jeszcze pozna-
ne. Jako jedną z możliwych hipotez podaje się zmiany klimatyczne i związane z nimi ocie-
plenie klimatu. Nie ma też modeli prognozujących dalsze możliwe zmiany w tym zakresie.

POTRZEBY, SPOSOBY I EFEKTY ZWIĘKSZANIA RETENCJI WODNEJ 
W SIEDLISKACH LEŚNYCH

Andrzej BOCZOŃ, Magdalena JANEK, Edward PIERZGALSKI, Jan TYSZKA,  
Michał WRÓBEL, Andrzej STOLAREK

Warunki wodne należą do głównych czynników decydujących o stabilnym rozwoju 
drzewostanów. Od lat 80. XX wieku obserwowany jest na terenach leśnych wyraźny 
trend obniżania się poziomu wód gruntowych i zmniejszania odpływów rzecznych. 
Przyczynami tych zjawisk mogą być zmiany klimatyczne, działalność antropogeniczna 
i zwiększające się potrzeby wodne drzewostanów związane ze wzrostem żyzności sie-
dlisk i ich produkcyjności. 

Pogarszanie się warunków wodnych w lasach wymagało podjęcia badań służących 
określeniu skali i wpływu zmian klimatycznych na przeobrażenia siedlisk leśnych oraz 
sposobów ograniczania niekorzystnych zmian m.in. przez przedsięwzięcia retencyjne 
w różnych warunkach siedliskowych. Potrzeba wdrażania projektów zwiększających moż-
liwości retencyjne lasów odczuwana jest na terenie całego kraju, a czynnikami ograniczają-
cymi przedsięwzięcia w zakresie małej retencji są możliwości finansowe nadleśnictw oraz 
utrudnienia na etapie projektu i podczas jego realizacji. W większości nadleśnictw nie ma 
dokładnej ewidencji urządzeń wodnych, odczuwa się też niedostateczne przygotowanie 
specjalistyczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem wodą. Brak także odpo-
wiedniego monitoringu zjawisk związanych z warunkami wodnymi. 

Badania funkcjonowania urządzeń retencyjnych wykazały m.in., że:
 – oddziaływanie zbiorników wodnych na drzewostan zależy głównie od właściwego 

doboru parametrów zbiornika, na podstawie warunków hydrogeologicznych w otoczeniu 
zbiornika. Badania w Nadleśnictwie Sarnaki wykazały, że oddziaływanie zbiornika może 
poprawić, ale i pogorszyć rozwój drzewostanów,

 – analiza rozwiązań konstrukcyjnych zbiorników wodnych wykonanych w ramach PHA-
RE w latach 90. XX wieku w dolinie Noteci oraz w Sudetach wskazuje, że większość z nich 
wykonano jako zbiorniki zaporowe, a jedynie kilka jako zbiorniki kopane. Ogólna ocena ich 
stanu i funkcjonowania jest dobra, jakkolwiek poziom eksploatacji jest zróżnicowany, a część 
elementów zbiorników wymaga remontów, odmulenia, wykoszenia roślinności itp.,

 – podstawowym czynnikiem renaturyzacji mokradła są warunki wodne (badania na 
odwodnionym mokradle śródleśnym Biele). Do zapoczątkowania pożądanej sukcesji ro-
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ślin ważne jest określenie położenia wody gruntowej zapewniającej odpowiednie uwil-
gotnienie wierzchniej warstwy gleby – w typowych glebach torfowo-murszowych zwier-
ciadło wody powinno występować na głębokości od 20 do 55 cm od powierzchni terenu, 

 – ocena efektów realizacji bystrotoków w ciekach przepływających przez Puszczę 
Białowieską wykazała, że w sąsiedztwie progów istotnie zwiększyło się uwilgotnienie 
wierzchniej warstwy gleby, zmniejszyła się amplituda zmian zwierciadła wody, a tworzą-
ce się oczka wodne przed progiem mają duże znaczenie dla zwierzyny leśnej.

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY DWOMA WSPÓŁWYSTĘPUJĄCYMI 
GATUNKAMI SSAKÓW DRAPIEŻNYCH: ŁASICĄ (MUSTELA NIVALIS) 
I GRONOSTAJEM (M. ERMINEA) – KONKURENCJA  
CZY KOEGZYSTENCJA? 

Zbigniew BOROWSKI

Mechanizmy współistnienia oraz interakcje zachodzące pomiędzy dwoma współwystę-
pującymi naturalnie gatunkami ssaków drapieżnych: łasicą i gronostajem, badano na 
terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dodać należy, że na terenie badań nie wy-
stępuje królik, który jest gatunkiem obcym w faunie Polski i będąc ofiarą gronostajów, 
wydatnie wpływa na relacje pomiędzy dwoma wymienionymi drapieżnikami. Analizo-
wano strukturę i dynamikę liczebności łasicy i gronostaja oraz dynamikę liczebności 
populacji podstawowego gatunku ofiary obu drapieżników – nornika północnego (Mi-
crotus oeconomus), przy niskiej, wzrostowej i wysokiej fazie cyklu liczebności tego 
gatunku. Odłowiono łącznie 70 łasic i 7 gronostajów. Poza liczebnością, oba gatunki 
różniły się strukturą płci – u łasic wynosiła ona 1:1,9 na korzyść samców, a u gronosta-
ja 6:1 na korzyść samic. Wykazano, iż duże samce łasicy (mieszczące się w przedziale 
od 120 do 140 gramów masy ciała) w dużym stopniu pokrywają się rozmiarami z sa-
micami gronostaja. Sugeruje to brak rozdziału nisz troficznych obu gatunków i dużą 
konkurencję o pokarm. Drapieżniki te różnią się rytmem aktywności dobowej: łasica 
wykazuje dzienną aktywność, podczas gdy gronostaj całodobową. Choć oba gatunki 
drapieżników wykorzystują turzycowisko i unikają lasu, to gronostaj preferuje zakrze-
wione wyniesienia, a łasica otwarte turzycowisko. Jedynie zimą preferencje środowi-
skowe obu gatunków były bardzo zbliżone – wybierały pokryte krzewami wyniesienia. 

W analizowanej populacji łasicy i gronostaja, ze względu na podobne rozmiary ciała i jed-
nakową bazę pokarmową poziom nakładania się nisz pokarmowych u tych drapieżników jest 
bardzo wysoki. Mimo, iż drapieżniki te różnią się wzorcami aktywności dobowej, różnice 
te nie zmniejszają interakcji konkurencyjnych zachodzących pomiędzy nimi. Wykorzystanie 
środowiska przez łasice i gronostaje w makroskali jest podobne, różnice zarysowują się do-
piero przy analizowaniu wykorzystania mikrośrodowisk. Gronostaje preferują przede wszyst-
kim zakrzaczenia i wzniesienia, podczas gdy łasice – turzycowisko otwarte, wzniesienia zaś 



 83

tylko zimą. Omawiane gatunki w odmienny sposób reagują na zmiany zasobów pokarmo-
wych, czyli dynamikę liczebności nornika północnego, podstawowego składnika diety tych 
drapieżników. W fazie najmniejszej liczebności nornika, nie odnotowano obecności grono-
staja, który pojawił się w momencie wzrostu liczebności ofiary, łasica natomiast była obecna 
przez cały analizowany odcinek cyklu liczebności gryzonia. Sugeruje to, iż w sytuacji małego 
zagęszczenia nornika, z terenów zdominowanych przez ten gatunek, gronostaj migruje do za-
sobniejszych w pokarm środowisk. Łasice natomiast, niezależnie od zagęszczenia norników 
pozostają na tym samym terenie. Wydaje się, iż obecność obu gatunków drapieżników na tych 
samych obszarach w fazie zwiększenia liczebności populacji nornika pośrednio świadczy 
o braku konkurencji pomiędzy nimi, a podstawowym elementem kształtującym interakcje 
łasicy z gronostajem jest zasobność bazy pokarmowej.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE DYNAMIKĘ LICZEBNOŚCI POPULACJI 
NORNIKA PÓŁNOCNEGO

Zbigniew BOROWSKI, Aleksandra MALINOWSKA

Wieloletnie cykle liczebności są jednym z najbardziej interesujących i zarazem intrygu-
jących zjawisk ekologicznych. Pytanie, który czynnik lub czynniki generują cykle w po-
pulacjach drobnych ssaków fascynuje naukowców od czasów Eltona (1924). Z wielu 
hipotez próbujących wytłumaczyć to zjawisko, tylko dwie nie zostały sfalsyfikowane, 
a są to: drapieżnictwo oraz ilość lub jakość pokarmu. Eksperymenty i badania tereno-
we autorów są próbą oszacowania wpływu drapieżników wyspecjalizowanych (ptaków 
drapieżnych i drobnych łasicowatych) na dynamikę liczebności w cyklicznej populacji 
nornika północnego w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Populację nornika monitorowano przez rok na trzech stałych powierzchniach odłow-
nych. Równolegle obserwowano dzienne ptaki drapieżne przebywające w pobliżu tych 
powierzchni. Po zakończeniu obserwacji wykonano eksperyment wyłączenia drapieżnic-
twa ptaków. Dość nieoczekiwanie, nie znaleziono zależności pomiędzy częstością wizyt 
ptaków drapieżnych, a tempem wzrostu populacji nornika. Wyłączenie drapieżnictwa 
ptaków wykazało natomiast, że ta grupa drapieżników powoduje dużą śmiertelność w po-
pulacji nornika, ale wyłącznie na początku wiosny. 

Śledząc dynamikę liczebności populacji łasicy łaski, gronostaja i ich głównej ofiary – 
nornika północnego, wyłączono drapieżnictwo drobnych łasicowatych. Nie stwierdzono 
przesunięcia czasowego w dynamice populacji łasicy, jako opóźnionej reakcji na dyna-
mikę liczebności populacji nornika. Populacja łasicy i gronostaja nie wpływała istotnie 
na tempo wzrostu populacji nornika, podczas gdy zagęszczenie nornika warunkowało 
liczebność łasic i gronostai. Eksperyment wyłączenia drapieżnictwa łasic i gronostai, wy-
konany w fazie spadku liczebności populacji nornika, nie zmienił tendencji spadkowej 
w populacji nornika i nie miał żadnego wpływu na przeżywalność norników. 
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Stwierdzono, iż dwie analizowane grupy drapieżników: drobne łasicowate i ptaki 
drapieżne, nie są w stanie wytworzyć opóźnionej reakcji zagęszczeniowo-zależnej, 
niezbędnej do wytworzenia endogennego cyklu w populacji nornika północnego. 
Przeżywalność norników uzależniona jest natomiast od masy ich ciała i zmienna za-
leżnie od fazy cyklu populacji. Największa śmiertelność w badanej populacji nornika 
występuje w drugiej części zimy, co może wskazywać, że to jakość zasobów pokar-
mowych generuje cykl liczebności w populacji. Hipoteza ta powinna zostać zweryfi-
kowana empirycznie.

BIOLOGIA MOLEKULARNA W ZARZĄDZANIU POPULACJAMI 
ZWIERZYNY

Zbigniew BOROWSKI, Marek PUDEŁKO, Kamil KRYSIUK

Rozwój nowych technik molekularnych, który nastąpił w ciągu ostatnich 30 lat, stworzył 
imponujący zestaw narzędzi genetycznych użytecznych w szeroko pojętych badaniach 
przyrody. Najważniejsze z nich to: zaprojektowanie nowych markerów molekularnych, 
automatyzacja oprzyrządowania laboratoryjnego oraz wydatne zwiększenie mocy obli-
czeniowej komputerów. Wykorzystanie nowych metod analitycznych przy zwiększonej 
liczbie markerów molekularnych umożliwiło oszacowanie genetycznej różnorodności 
gatunków oraz populacji, śledzenie przemieszczania się osobników, określenie stopnia 
kojarzenia krewniaczego (inbredu), wyróżnienie nowych gatunków oraz określenie obec-
nych i historycznych zasięgów występowania gatunków. 

Dobrym przykładem możliwości zastosowania technik molekularnych jest anali-
za zmienności genetycznej współczesnych populacji jeleniowatych, które poddawane 
były i wciąż są poddawane częstym przesiedleniom. W Polsce dotyczy to m. in. jelenia 
szlachetnego i daniela, a głównym celem przesiedleń jest poprawienie jakości osob-
niczej byków. Czy działania te są uzasadnione, zarówno w odniesieniu do poprawy 
jakości osobniczej, zmian w strukturze genetycznej populacji, jak i ochrony różnorod-
ności genetycznej tych populacji? Na podstawie badań struktury genetycznej polskich 
populacji jelenia szlachetnego i daniela wyciągnięto następujące wnioski:

1) zróżnicowanie genetyczne pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami w popula-
cji jelenia rozmieszczonymi na terenie całej Polski jest niewielkie, natomiast w ob-
rębie lokalizacji stwierdzono dużą zmienność genetyczną. Taki wzór przestrzennej 
zmienności genetycznej w obrębie populacji jelenia z dużym prawdopodobieństwem 
ilustruje wpływ historycznych przesiedleń na obecną strukturę populacji gatunku. 
Dlatego bezcelowe wydaje się wsiedlanie nowych osobników w celu zwiększenia 
zmienności genetycznej lokalnych populacji i poprawy jakości osobniczej w popula-
cjach tego gatunku. 
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2) daniele wykazują niewielką zmienność genetyczną we wszystkich żyjących w Pol-
sce populacjach, dlatego powinno się wsiedlać wyłącznie osobniki pochodzące ze zróż-
nicowanych genetycznie populacji.

MODEL RYZYKA USZKODZENIA DRZEWOSTANU PRZEZ WIATR

Arkadiusz BRUCHWALD, Elżbieta DMYTERKO

W Instytucie Badawczym Leśnictwa od wielu lat prowadzone są badania nad wpływem 
czynników abiotycznych na las, w wyniku których opracowano m.in. model ryzyka uszko-
dzenia drzewostanu przez wiatr. Model ryzyka dotyczący nizin i gór oparto na 11 cechach:

 – średniej wysokości gatunku głównego drzewostanu,
 – wieku gatunku głównego drzewostanu,
 – składzie gatunkowym drzewostanu,
 – smukłości drzewostanu (iloraz pierśnicy i wysokości gatunku głównego),
 – czynniku zadrzewienia drzewostanu, a dla upraw i młodników stopniu zagęszczenia,
 – typie siedliskowym lasu, 
 – współczynniku regionalnego ryzyka uszkodzenia drzewostanów nadleśnictwa, 
 – miąższości pozyskanych złomów, wywrotów i posuszu w ubiegłych 10 latach,
 – rzeźbie terenu: wystawie, nachyleniu stoku, wysokości położenia drzewostanu nad 

poziomem morza.
Model określa:
 – współczynnik ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr, zawarty w przedziale 

od 0 (ryzyko najniższe) do 3 (ryzyko najwyższe),
 – powierzchniowy udział (%) drzewostanów w 6 stopniach współczynnika ryzyka 

uszkodzenia, z możliwością prezentowania na mapie numerycznej nadleśnictwa, 
 – miernik zagrożenia lasu (średnia ważona udziału drzewostanów z dwóch najwyż-

szych stopni współczynnika ryzyka), będący podstawą utworzenia 5 stopni miernika, 
oznaczających zagrożenie lasów nadleśnictwa: stopień 1 – niskie, 2 – podwyższone, 
3 – średnie, 4 – wysokie, 5 – bardzo wysokie.

Za pomocą modelu ryzyka uszkodzenia oceniono zagrożenie lasów Polski. Stwierdzono 
np. że 71 nadleśnictw charakteryzuje się wysokim zagrożeniem lasu (stopień 4), a 11 nadle-
śnictw zagrożeniem bardzo wysokim (stopnień 5). Dla tych nadleśnictw należy w pierwszej 
kolejności podjąć działania, zmierzające do obniżenia stopnia zagrożenia lasów.

Program modelu ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr, znajdujący się w te-
stowym SILP, może być dostępny w każdym nadleśnictwie. Wyniki uzyskane przy za-
stosowaniu modelu ryzyka można wykorzystać do naboru drzewostanów w planie cięć 
rębnych, a także do opracowania nowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej, zmniej-
szających zagrożenie lasów Polski przez wiatr i inne czynniki abiotyczne.
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MODEL WZROSTU DRZEWOSTANU

Arkadiusz BRUCHWALD, Małgorzata DUDZIŃSKA

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL prowadził badania, których celem była bu-
dowa modeli wzrostu ważniejszych gatunków drzew leśnych. Modele takie zbudowano 
dla: dębu (Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M. 1996), buka (Dudzińska M., Wirow-
ski M. 1998), olszy (Dudzińska M., Wirowski M. 2002).

Opracowane dla wymienionych gatunków drzew modele należą do klas stochastycz-
nych modeli wzrostu drzewa indywidualnego. Ujmuje on w matematyczny zapis zachodzące 
w drzewostanach procesy wzrostu, konkurencji i kształtowania się struktury drzewostanu.

Pierwowzorem stochastycznych modeli wzrostu były tablice zasobności. Za najważniej-
sze dla gospodarki leśnej Polski uznać można tablice opracowane w 1912 r. przez Schwap-
pacha (Schwappach 1912). Obecnie stosowane w praktyce tablice zasobności zestawione 
zostały przez prof. B. Szymkiewicza (Szymkiewicz 1961). 

Model wzrostu składa się z czterech algorytmów: wstępnego, trzebieżowego, śmiertel-
ności drzew i przyrostowego. Pozwalają one na prognozę rozwoju drzewostanu w okresie 
o przyjętej długości. W ustalonych latach model symuluje wykonanie trzebieży selekcyjnej. 
Dla początku i końca okresu prognozy uzyskuje się informacje o cechach drzewostanu, 
w tym jego miąższości i przyroście miąższości.

Do funkcjonowania modelu wymagane są co najmniej następujące informacje: wiek 
drzewostanu, bonitacja, stopień zagęszczenia, wielkość powierzchni drzewostanu.

Z modelu wzrostu można wyłączyć funkcjonowanie algorytmu trzebieżowego. Gdy 
przyjmie się założenie, że stopień zagęszczenia przez cały okres prognozy będzie równy 
1, to taki szczególny przypadek nosi nazwę modelu granicznego. Inne opcje modelu po-
wiązane są z jakością danych dotyczących konkretnego drzewostanu (dane pomiarowe, 
szacunkowe, mieszane), a mogą być również związane z rodzajem trzebieży.

Poster prezentuje schemat funkcjonowania modelu oraz podstawowe funkcje i algo-
rytmy wchodzące w jego skład.

BADANIA NA RZECZ INTEGROWANEJ METODY OGRANICZANIA 
LICZEBNOŚCI CHRABĄSZCZY MELOLONTHA SPP.

Cezary BYSTROWSKI, Barbara GŁOWACKA, Andrzej KOLK, Monika MAŁECKA, 
Marzena NIEMCZYK, Zbigniew SIEROTA, Alicja SIERPIŃSKA, Iwona SKRZECZ, 
Alicja SOWIŃSKA, Lidia SUKOVATA, Danuta WORETA

W ochronie szkółek i upraw leśnych ważnym zagadnieniem są szkody powodowane przez 
pędraki chrabąszczy Melolontha spp. Po wprowadzeniu przez Komisję Europejską zaka-
zu doglebowego stosowania insektycydów, ochrona roślin nie dysponuje obecnie żadnymi 
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skutecznymi metodami ograniczania liczebności pędraków. Z tego względu, w ostatnim 
dziesięcioleciu, badania Zakładu Ochrony Lasu oraz Zakładu Hodowli i Genetyki Drzew 
Leśnych koncentrowały się wokół integrowanej metody ochrony lasu prowadzącej do 
redukcji populacji chrabąszczy, zarówno w stadium pędraka, jak i chrząszcza. Zakres 
badań obejmował opracowanie metod profilaktycznych (hodowlanych) oraz mechanicz-
nych i biologicznych, a także metod chemicznych stosowanych wyłącznie w przypad-
kach zagrożenia trwałości lasu. Uzyskano następujące wyniki badań: 

1. Metody profilaktyczne oparte na działaniach hodowlanych
Stwierdzono, że owady te najczęściej zasiedlają drzewostany liściaste rosnące na ży-

znych siedliskach oraz drzewostany graniczące z terenami otwartymi. Najlepsze warunki 
rozwoju pędraków panują w drzewostanach z umiarkowaną przepuszczalnością światła 
(20-35%), co sprzyja rozwojowi roślin zielnych, na korzeniach których szczególnie in-
tensywnie żerują pędraki w stadium L1 i L2. Gatunkiem lasotwórczym najmniej sprzyja-
jącym rozwojowi chrabąszczy jest olsza czarna.

2. Wzmacnianie odporności gleb
Doglebowe stosowanie trocin sprzyja zasiedleniu przez mikroorganizmy, których me-

tabolity wywołują efekt repelentny, powodujący rozrzedzenie populacji pędraków. 
3. Monitoring populacji chrabąszczy
Do ustalenia początku i kulminacji rójki chrząszczy, co jest informacją konieczną, 

żeby określić termin wykonania zabiegu ochronnego, można stosować pułapki krzyża-
kowe IBL-5 z atraktantem Melolodor (produkcji Zakładu Doświadczalnego Chemipan). 
Średnie odłowy chrząszczy przekraczające 3 osobniki/pułapkę/dobę oznaczają koncen-
trację przynajmniej 80% populacji w górnej warstwie gleby (do 10 cm), co z kolei sygna-
lizuje początek intensywnej rójki. 

4. Metody agrotechniczne
Do ograniczania liczebności pędraków zaleca się wysiew gorczycy sarepskiej (Brassica 

juncea), którą należy skosić po zakończeniu kwitnienia, maksymalnie rozdrobnić i natych-
miast zaorać, najlepiej wtedy, kiedy gleba jest wilgotna. Na terenach występowania pędraków 
wyłącznie w stadium L1 można także wysiać grykę zwyczajną (Fagopyrum esculentum). 

5. Metody biologiczne
Z pędraków chrabąszczy wyhodowano dwa gatunki parazytoidów z rodziny Tachinidae 

(Dexia rustica i Microphthalma europea), które poraziły do 3% populacji. Grzyb Beauveria 
brongniartii najintensywniej infekował pędraki w glebach o odczynie obojętnym i alkalicz-
nym, i dlatego może być wykorzystywany do biologicznej walki z pędrakami tam, gdzie 
odczyn gleby jest wyższy niż w glebach leśnych (długo użytkowane szkółki, uprawy na 
gruntach porolnych). Badania wpływu związków botanicznych (rutyna, kwercetyna, wy-
ciąg z liści olszy czarnej) na rozwój chrząszczy wykazały ich zwiększoną śmiertelność oraz 
zmniejszoną płodność i intensywność żerowania na dębach opryskanych roztworem rutyny. 

6. Metoda chemiczna
Wykonano badania rejestracyjne umożliwiające stosowanie insektycydu Mospilan 

20 SP (20% acetamipryd) do zmniejszenia liczebności imagines chrabąszczy. Preparat 
stosuje się w dawce 0,4 kg/ha w zabiegach lotniczych i naziemnych przy użyciu opryski-
waczy ciągnikowych ODW-1.

Badania finansowane były przez: DGLP (tematy: BLP-335, BLP-394), NCBiR (nr 
N R12 0096 10) oraz MNiSzW (nr 4299/B/P01/2010/38).
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NOWE GATUNKI ORGANIZMÓW ODKRYTYCH I OPISANYCH 
W OSTATNICH LATACH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 
OCHRONY LASU IBL 

Cezary BYSTROWSKI, Jacek HILSZCZAŃSKI, Tomasz JAWORSKI, Radosław PLEWA, 
Grzegorz TARWACKI, Miłosz TKACZYK

Działalność naukowa pracowników Zakładu Ochrony Lasu IBL zaowocowała w ostatnich la-
tach odkryciem i opisaniem wielu nowych dla nauki gatunków. Osiągnięcia te wnoszą nowy 
element wiedzy w zakresie takich dziedzin nauk leśnych, jak fitopatologia i entomologia. 

W glebach pochodzących z drzewostanów olszowych wykryto na terenie Polski obec-
ność dwóch, nieznanych dotąd nauce organizmów, należących do klasy lęgniowców 
(Oomycetes). Obydwa organizmy opisane jako Phytophthora polonica Belbahri, Moralejo 
& Lefort 2006 oraz Pythium sterilum Belbahri & Lefort 2006, zaliczane są do patogenów 
powodujących uszkodzenia korzeni drzew, a w konsekwencji ich osłabienia i zamierania. 

Rewizja taksonomiczna pasożytniczych muchówek z rodziny rączycowatych (Tachi-
nidae) umożliwiła wyodrębnienie nowego gatunku Campylocheta mariae Bystrowski 
2001. Obecnie znanych jest kilka stanowisk tego gatunku w Polsce i w Finlandii, jednak 
jego szczegółowa biologia pozostaje nieznana. 

Badania w dolinie Biebrzy, w północno-wschodniej Polsce, zaowocowały opisaniem 
dwóch gatunków błonkówek z rodziny gąsienicznikowatych (Ichneumonidae), tj. Xo-
rides flavotibialis Hilszczański 2000 oraz Xorides ilignus Hilszczański 2000. Niewiele 
wiadomo o biologii tych owadów, jednak pokrewne gatunki z rodzaju Xorides są parazy-
toidami larw chrząszczy saproksylicznych. 

Zagraniczne ekspedycje entomologiczne przyniosły efekt w postaci opisania nowych 
gatunków owadów – Batia hilszczanskii Tokár & Jaworski 2015, saproksylicznego ga-
tunku z rodziny Oecophoridae odkrytego na Cyprze oraz Gibbovalva squamosa Triberti 
& Jaworski 2014 z rodziny Gracillariidae, minującego liście roślin z rodzaju Taberna-
emontana, stwierdzonego w Gwinei.

25 LAT PRACY LABORATORIUM CHEMII ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO

Zuzanna CIEŚLA, Paulina DRÓŻDŻ

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, pod nazwą Samodzielna Pracownia Ana-
liz Fizykochemicznych, powstało w 1992 roku w celu metodycznego ujednolicenia analiz 
fizykochemicznych na rzecz programu monitoringu lasu, wykonywanych dotąd przez cztery 
laboratoria zewnętrzne. Do głównych działalności Laboratorium należy monitorowanie stanu 
odżywienia drzewostanów i obiegu pierwiastków wnoszonych do ekosystemu leśnego z za-
nieczyszczeniami atmosfery, diagnozowanie właściwości fizykochemicznych gleb leśnych 
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oraz żyzności gleb i  substratów w szkółkach i plantacjach leśnych, a także oznaczanie składu 
chemicznego wody oraz materiału roślinnego. 

Laboratorium jako jedyne w kraju jest upoważnione do wydawania opinii o przydatności 
nawozów i środków wspomagających uprawę roślin do stosowania w lasach, jak również do 
prowadzenia badań chemicznych w krajowym programie monitoringu lasu. Od 2006 r. posia-
da certyfikat akredytacji AB 740 Polskiego Centrum Akredytacji i funkcjonuje w ramach sys-
temu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005 „Ogólne 
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium 
dba o zapewnienie jakości wyników badań przez stosowanie certyfikowanych materiałów 
odniesienia, ocenę i monitorowanie uzyskanych wyników za pomocą technik statystycznych, 
a także udział w porównaniach międzylaboratoryjnych w Europie. 

Wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową renomowanych firm świato-
wych: spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES), chromatografy 
jonowe, analizatory zawartości węgla i azotu w próbkach stałych oraz ciekłych, analiza-
tor rtęci, analizator przepływowy (CFA), laserowy analizator wielkości cząstek, aparaty 
do analizy składu granulometrycznego gleb metodą pipetową i wiele innych. Laborato-
rium wdrożyło również system informatyczny klasy LIMS przeznaczony do zarządzania 
danymi i wspomagania realizacji procesów.

Laboratorium opiekuje się ponad 120 szkółkami na terenie całego kraju. Rocznie 
wykonuje analizy chemiczne i opracowuje zalecenia nawozowe dla 50-60 szkółek le-
śnych. W ciągu ostatnich pięciu lat przyjęło do analizy około 4400 próbek roślinnych, 
13 000 próbek wody oraz 5600 próbek gleby. W tym czasie wykonano ponad 80 tysięcy 
oznaczeń pierwiastków w próbkach roślinnych, 200 tysięcy badań fizykochemicznych 
w próbkach wód i 60 tysięcy w próbkach gleb. 

Aktywność w wykonywaniu analiz, niemal dwudziestopięcioletnie doświadczenie, wy-
kwalifikowana kadra pracowników, nowoczesna aparatura badawczo-pomiarowa, potwierdza-
ją kompetencje Laboratorium do wykonywania badań i sprawiają, że plasuje się ono w czo-
łówce laboratoriów europejskich zajmujących się badaniem stanu ekosystemów leśnych.

INWENTARYZACJA GLEB LEŚNYCH POLSKI NA SPO I RZĘDU  
W SIECI 16 X 16 KM

Zuzanna CIEŚLA, Józef WÓJCIK

W latach 2006-2008, w ramach projektu demonstracyjnego BioSoil, realizowanego przez 
wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, wykonano inwentaryzację właściwości 
gleb leśnych Polski na stałych powierzchniach obserwacyjnych (SPO) I rzędu, w euro-
pejskiej sieci 16 x 16 km, będącej jednocześnie rusztem krajowej inwentaryzacji wielko-
obszarowej. Na terenach leśnych różnych form własności wyznaczono 523 punkty SPO 
I rzędu znajdujące się w tej sieci.
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Na każdej powierzchni punktu SPO wykonano odkrywkę glebową głębokości 2 metrów, 
sporządzono opis powierzchni, a następnie opis profilu glebowego, zgodnie z „Guidelines 
for Soil Profile Description and Classification” (FAO, 1990). Z każdego profilu pobrano 
próbki glebowe, a w Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL (legitymują-
cym się certyfikatem akredytacji AB 740, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji), 
wykonano badania niezbędne do klasyfikacji gleby zgodnie z „World Base of Soil Reso-
urce” (WRB 2006). Łącznie w 3096 próbkach profilowych wykonano ponad 52 tysiące 
pomiarów. Po wykonaniu analiz chemicznych, gleby klasyfikowano według WRB 2006 
oraz – na potrzeby krajowe – według „Klasyfikacji gleb leśnych Polski” (2000). 

Wykazano, że na badanych powierzchniach występuje 18 spośród 32 jednostek gle-
bowych (reference soil groups) systemu WRB 2006. Zdecydowanie dominują Arenosols, 
które występują na 50% powierzchni. Cambisols zajmują 11%, Podzols 8%, Gleysols 
i Umbrisols po 5%, Anthrosols, Lixisols i Stagnosols – po 4%, Histosols i Regosols – po 
3%, a Alisols, Anthrosols, Chernozems, Fluvisols, Leptosols, Luvisols, Plintosols i Pha-
eozems – obejmują łącznie pozostałe 3% SPO I rzędu w sieci 16 x 16 km.

Z każdej powierzchni pobrano także próbki glebowe z poziomów Ol i Ofh oraz z głębo-
kości 0-5, 5-10, 10-20, 20-40 i 40-80 cm. W próbkach tych mierzono barwę, masę materii 
organicznej, gęstość objętościową, zawartość części szkieletowych, uziarnienie oraz takie 
parametry chemiczne, jak: odczyn, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego, węgla-
nów, pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej (15 pierwiastków), zawartość 
glinu i żelaza w wyciągu szczawianu amonu, kwasowość wymienna oraz zawartość katio-
nów wymiennych w wyciągu chlorku barowego (8 kationów). Ogółem w 3494 próbkach 
zmierzono po 42 fizykochemiczne cechy gleby, łącznie wykonano ponad 145 tysięcy analiz. 

Było to jak dotąd największe w Polsce monitorowanie gleb leśnych. Wyniki inwenta-
ryzacji wprowadzono do nowo utworzonej krajowej bazy danych, której zasoby, łącznie 
z innymi danymi monitoringu lasu oraz inwentaryzacji wielkoobszarowej, dadzą wia-
rygodne podstawy do wielu badań środowiskowych, m.in.: zakwaszania, eutrofizacji, 
wiązania węgla organicznego, wpływu zmian klimatu na środowisko itp. Zasiliły one 
również europejską bazę danych gleb leśnych i zostały wykorzystane w „Drugim rapor-
cie o stanie gleb leśnych Europy” (2011).

Kolejne cykle inwentaryzacji planowane w odstępach 10-15-letnich pozwolą m.in. 
na oszacowanie skali i wyjaśnienie przyczyn krótkookresowych zmian właściwości gleb 
leśnych oraz ocenę przestrzennej zmienności gleb.

PLANY ZADAŃ OCHRONNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000  
W PRAKTYCE LEŚNEJ NA PODLASIU

Janusz CZEREPKO, Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA, Rafał PALUCH,  
Aleksander RACHWALD

W Polsce powołano 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), które stanowią 
15,6% powierzchni kraju i 623 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), które stanowią 
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11,1% powierzchni Polski. Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% powierzchni 
lądowej kraju, z tego aż 60% znajduje się na terenach leśnych. Na terenie zarządzanym 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest 2860 tys. ha tworzących ob-
szary Natura 2000, co stanowi 38% powierzchni, której gospodarzem są Lasy Państwowe 
(dla porównania – w lasach prywatnych udział ten wynosi ok. 18%). Obszary naturowe 
występują na terenie 417 nadleśnictw.

Istnienie sieci Natura 2000 z założenia ma wspierać zrównoważony rozwój państw, 
łącząc rozwój gospodarczy z rozwojem społecznym i kulturowym, gwarantując jedno-
cześnie równowagę przyrodniczą i zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń. Ochro-
na na tych obszarach rozumiana jest jako utrzymanie, a tam gdzie jest to konieczne, 
odtwarzanie chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Podstawą prawną tworzenia obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy Unii Europej-
skiej: Dyrektywa Rady z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków tzw. dy-
rektywa ptasia i Dyrektywa Rady z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. dyrektywa siedliskowa. Zobowiązania wynikające 
z tych dyrektyw zostały w Polsce przeniesione do ustawy o ochronie przyrody (2004) 
i jej przepisów wykonawczych oraz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (2008).

Wyniki i wskazania działań ochronnych pierwszych w Polsce planów zadań 
ochronnych (PZO) wykonanych przez zespól ekspertów z IBL: dr. hab. Janusza Cze-
repko, dr. hab. Rafała Palucha, dr. Aleksandra Rachwalda i dr Malgorzatę Falencką-
-Jabłońską (koordynatora) są podsumowaniem warunków koegzystencji najmłodszej 
formy ochrony przyrody – Natura 2000 z gospodarką w polskich lasach.

WPŁYW ZABURZEŃ NA REGENERACJĘ LASU

Dorota DOBROWOLSKA

Zaburzenia to procesy, które mogą występować naturalnie (pożary, powodzie czy wiatroło-
my) lub być wywołane działalnością człowieka (wylesiania, zręby zupełne, budowa dróg). 
Zaburzenia w lasach i regeneracja są kluczowymi procesami w dynamice ekosystemów 
leśnych. Z punktu widzenia gospodarki leśnej są one uważane za stratę biomasy leśnej oraz 
obniżenie aktualnej i potencjalnej wartości lasów. Z perspektywy ekologicznej natomiast, 
zaburzenie jest przede wszystkim kolejnym etapem w dynamice lasu. W Polsce bardzo 
rzadko podchodzi się do zaburzeń w ekosystemach leśnych jak do zjawisk zupełnie natu-
ralnych. Najczęściej zaburzenie traktowane jest jako klęska (szkoda) ekologiczna. Tak było 
w wypadku pożaru lasu w Rudach Raciborskich w 1992 r., wiatrołomu w Puszczy Piskiej 
w 2002 r., czy też powodzi w Dolinie Odry w 1997 r. 

Wyniki badań prowadzonych na obszarach po wielkopowierzchniowych zaburze-
niach wskazują na pozytywny wpływ tych zakłóceń na ekosystemy leśne. Zamiast jedno-
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gatunkowych drzewostanów powstają ekosystemy o zróżnicowanej strukturze wiekowej, 
piętrowej i gatunkowej (Puszcza Piska). Następuje regeneracja koron drzew i pojawia się 
odnowienie naturalne (Dolina Odry). Nie trzeba ponosić kosztów sztucznego odnowienia 
lasu, a samosiewy sosny i brzozy wypełniają przestrzeń po zaburzeniu, kształtując nowy, 
stabilny ekosystem leśny (Rudy Raciborskie). 

Zanim ogłosimy klęskę ekologiczną i przystąpimy do natychmiastowego usuwania 
skutków zaburzenia, dajmy szansę, a przede wszystkim czas przyrodzie i pozwólmy jej 
na spontaniczną regenerację.

CZYNNA OCHRONA CISA POSPOLITEGO NA WYBRANYCH 
OBSZARACH NATURA 2000 W POLSCE 

Dorota DOBROWOLSKA, Dorota GRYGORUK, Marzena NIEMCZYK,  
Grażyna OLSZOWSKA, Bogdan PAWLAK, Anna ŻÓŁCIAK

Celem strategicznym projektu było zwiększenie różnorodności biologicznej lasów w Polsce 
przez przywracanie cisa pospolitego na obszarze jego naturalnego zasięgu.

Do najważniejszych zadań należały:
 – inwentaryzacja odnowienia naturalnego cisa pospolitego w 14 wybranych rezerwatach,
 – inwentaryzacja odnowienia sztucznego cisa pospolitego na 27 uprawach zacho-

wawczych założonych w latach 2004-2008,
 – ochrona indywidualna odnowień naturalnych cisa pospolitego (instalacja 200 osłon 

nalotu i podrostu cisa w czterech rezerwatach),
 – restytucja cisa pospolitego w Nadleśnictwie Skarżysko (posadzenie 3500 sadzonek 

cisa na 17 powierzchniach podokapowych w leśnictwie Majdów, oddz. 20f), 
 – pielęgnacja drzewostanów z udziałem cisa pospolitego w pięciu rezerwatach,
 – modernizacja ogrodzenia rezerwatu „Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla”,
 – konserwacja rowu melioracyjnego w rezerwacie „Cisy Tychowskie”.

Zakres terytorialny projektu był ogólnopolski. Szczegółowe zadania realizowano 
w 14 rezerwatach przyrody zlokalizowanych w sześciu obszarach Natura 2000. 

Ocenione populacje cisów wymagają ochrony czynnej, gdyż bez wykonywania prac 
pielęgnacyjnych istnienie wielu z nich jest zagrożone. Zabiegi pielęgnacyjne powinny 
dotyczyć dojrzałych drzew, jak również młodego pokolenia. Częściej powinny być sto-
sowane osłony mechaniczne pojedynczych nalotów i niskich podrostów. Konieczna staje 
się również ochrona całych rezerwatów w wypadku zwiększenia się liczebności zwie-
rzyny płowej i szkód przez nią powodowanych. Ocena jakości upraw zachowawczych 
cisa potwierdzała możliwość wykorzystania ochrony ex-situ w ramach restytucji tego 
gatunku w lasach polskich. Należy jednak zwrócić uwagę na kryteria wyboru lokalizacji 
powierzchni podsadzeń, składu gatunkowego drzewostanu oraz pochodzenia i jakości 
materiału sadzeniowego. Wyniki realizacji projektu wskazują na celowość kontynuowa-
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nia kompleksowych prac związanych z monitoringiem rozwoju naturalnych populacji 
cisa oraz z odtwarzaniem zasobów cisa pospolitego w ekosystemach leśnych. 

Projekt zrealizowano w ramach V priorytetu POIŚ, Działania 5.1 w latach 2010–2014 
(POIS.05.01.00-00-214/09). 

BADANIA CHEMICZNE W MONITORINGU LASÓW POLSKI

Paulina DRÓŻDŻ, Józef WÓJCIK 

Krajowy program monitoringu lasów, którego początki sięgają 1985 r., powstał jako na-
rzędzie do śledzenia zmian stanu lasu w okresie narastania procesu jego zamierania w la-
tach 80. XX wieku. W ciągu 30 lat monitoring lasu stopniowo ewoluował, przekształcając 
się w kompleksowy monitoring ekosystemów leśnych, realizowany obecnie z wykorzy-
staniem trójpoziomowej struktury stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO). Jednostką 
odpowiedzialną za jego realizację jest nieprzerwanie Instytut Badawczy Leśnictwa. 

Badania chemiczne w monitoringu lasów rozpoczęto już w pierwszym roku jego ist-
nienia od pomiarów wskaźników imisji SO2 i NOX oraz opadu pyłu w 1811 punktach po-
miarowych. Początkowo analizy chemiczne wykonywane były w czterech laboratoriach 
należących do IBL oraz BULiGL. W 1992 roku Instytut powołał centralne laboratorium 
(obecnie Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego), powierzając mu wszystkie 
badania chemiczne w programie monitoringu lasów. Pomiary wykonywane są według 
jednolitej metodyki stosowanej w krajowym i europejskim monitoringu lasu.

W latach 1994-1995 założono 148 Stałych Powierzchni Obserwacyjnych II rzędu (SPO 
II). Na powierzchniach tych uruchomiono pomiary koncentracji zanieczyszczeń powietrza 
i depozytu mokrego, a następnie monitoring gleb i organów asymilacyjnych drzew. 

W 2009 roku zrezygnowano z pomiarów koncentracji zanieczyszczeń powietrza na 
SPO II, tworząc jednocześnie najbardziej intensywny poziom monitoringu lasów, obej-
mujący 12 SPO III rzędu, na których, w cyklu miesięcznym, bada się próbki powietrza, 
wody opadowej oraz roztworów glebowych.

Obecnie badania chemiczne realizowane są w ramach trzech podsystemów monito-
ringu lasów:

 – monitoring gleb – cyklicznie co 4 lata na 148 SPO II oraz na 12 SPO III, w pozio-
mach Ol, Ofh oraz w warstwach 0-5, 5-10, 10-20, 20-40 i 40-80 cm – badany jest odczyn, 
zawartość C i N oraz właściwości sorpcyjne,

 – monitoring organów asymilacyjnych drzew – cyklicznie co 4 lata na 148 SPO II 
oraz na 12 SPO III bada się skład chemiczny liści lub igieł I i II rocznika na 5 drzewach, 

 – monitoring obiegu pierwiastków w ekosystemie leśnym – w cyklu miesięcznym 
bada się stężenie NO2 i SO2 w powietrzu oraz skład chemiczny wód opadowych na otwar-
tej przestrzeni, pod okapem drzewostanu i spływającej po pniu, a także skład chemiczny 
roztworów glebowych na głębokości 25 i 50 cm.
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W ciągu 30 lat zakres badań chemicznych w monitoringu lasu zmieniał się wraz z roz-
wojem stanu wiedzy i zmianami wpływu na ekosystemy leśne abiotycznych czynników 
środowiska, dostarczając informacji użytecznych przy formułowaniu polityki leśnej oraz 
polityki ekologicznej państwa, służących wypełnieniu zobowiązań Polski podjętych 
w ramach konwencji i rezolucji międzynarodowych, a jednocześnie niezbędnych do two-
rzenia krótkookresowych prognoz zmian stanu zdrowotnego lasu.

WSKAŹNIKI RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W GRADIENCIE 
ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA, Jerzy M. GUTOWSKI, Katarzyna KOLANKO, 
Elżbieta MALZAHN, Monika MAŁECKA, Aleksander RACHWALD,  
Zbigniew SIEROTA, Maciej SKORUPSKI, Józef WÓJCIK

Na podstawie wyników wieloletnich interdyscyplinarnych badań i analiz różnych pozio-
mów troficznych w ekosystemach leśnych określono grupy wskaźnikowe (indykatory) 
jako miary oceny różnorodności biologicznej. Wskazano możliwości ich wykorzysta-
nia w gospodarce do waloryzacji przyrodniczej kompleksów leśnych o różnym statusie 
ochronnym. W analizach porównawczych uwzględniono również gradient skażenia śro-
dowiska tzn. strefę niskich zanieczyszczeń, w której badano ekosystemy Puszczy Bia-
łowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego, Kotliny Biebrzańskiej i Biebrzańskiego 
Parku Narodowego oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”, 
strefę średnich zanieczyszczeń – w której badano ekosystemy Puszczy Kozienickiej 
i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy Kozienickiej”, Leśnego Komplek-
su Promocyjnego „Bory Tucholskie” i Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz strefę 
silnych zanieczyszczeń – w której badano ekosystemy Górnośląskiego Okręgu Przemy-
słowego – na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec.

Do analiz różnorodności biologicznej przyjęto:
 – kryterium florystyczne (analizy fitosocjologiczne i dendrometryczne) oraz oceny 

procesu samoodnowienia i stopnia synantropizacji. W ocenach heterogenności krajobra-
zu wykorzystano fotointerpretację zdjęć lotniczych badanych zbiorowisk, 

 – kryterium faunistyczne – oceny zróżnicowania chrząszczy biegaczowatych (Cara-
bidae Col.) oraz mezofauny glebowej z uwzględnieniem roztoczy z rzędu Mesostigmata. 
Poziom drapieżców reprezentowały nietoperze. W strefie silnej kumulacji emisji przemy-
słowych (Elektrownia „Kozienice”) wykonano analizy porównawcze zasiedlenia drze-
wostanów przez szkodniki wtórne, będące wskaźnikiem stopnia wydzielania się posuszu 
i kondycji zdrowotnej drzewostanów. Analizowano zróżnicowanie chrząszczy saprok-
sylicznych, a ich skład gatunkowy oraz ilościowy był wskaźnikiem stopnia naturalności 
danego ekosystemu leśnego,



 95

 – kryterium mykologiczne – oceny porównawcze składu gatunkowego i ilościowego 
oraz zmienności zasiedlania korzeni drzew przez grzyby podgromady Basidiomycetes 
jako wskaźników monitoringu fitopatologicznego ekosystemów leśnych.

W skład zespołu ekspertów realizujących badania z Instytutu Badawczego Leśnictwa 
weszli: dr hab. Elżbieta Malzahn, prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. dr hab. Jerzy M. 
Gutowski, dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, dr inż. Józef Wójcik, dr Aleksander Ra-
chwald, dr inż. Monika Malecka. Autorami badań byli też eksperci z innych placówek 
badawczych: prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu), dr inż. Mieczysław Kunz, dr hab. Maciej Skorupski (Wydział Leśny Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu), mgr Adam Kejna – Infograf, prof. dr hab. Andrzej Leśniak, 
mgr Beata Kurowska, Lech Bucholz, Daniel Kubisz.

DŁUGOOKRESOWE ZMIANY SKŁADU FLORYSTYCZNEGO 
NATURALNYCH ZBIOROWISK LEŚNYCH W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Radosław GAWRYŚ, Janusz CZEREPKO, Karol SOKOŁOWSKI, Adam CIEŚLA, 
Andrzej BOCZOŃ, Rafał PALUCH, Michał WRÓBEL

Badano zmiany florystyczne zachodzące w leśnych zbiorowiskach roślinnych występują-
cych w Puszczy Białowieskiej, z wyjątkiem zbiorowisk bagiennych (odrębne opracowa-
nie). Stałe powierzchnie służące do monitoringu szaty roślinnej zostały założone w Pusz-
czy Białowieskiej przez prof. dr. hab. Aleksandra W. Sokołowskiego – głównie w latach 
60. i 80. XX stulecia. Obecnie zlokalizowano 1494 powierzchnie oraz odtworzono i wy-
konano zdjęcia fitosocjologiczne w dwóch aspektach na 336 stałych powierzchniach 
położonych głównie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz w rezerwatach 
puszczańskich. Zdecydowanej większości powierzchni leżących w lasach gospodarczych 
nie udało się odtworzyć. 

Zebrany materiał fitosocjologiczny reprezentuje 11 zespołów roślinnych (najwięcej 
zdjęć wykonano w zespole Tilio-Carpinetum). Ponadto, pobrano próbki glebowe z 64 
odwiertów zlokalizowanych w pobliżu stałych powierzchni fitosocjologicznych. Od-
wierty wykonano obok wszystkich powierzchni, dla których odnaleziono archiwalne 
wyniki prac glebowych. Wyniki analiz fizykochemicznych posłużą do dalszych prac 
monitoringowych. 

Analiza dynamiki zbiorowisk będzie uwzględniać zmiany w ich strukturze pionowej, 
ilościowości i pokryciu gatunków roślin ze szczególnym uwzględnieniem taksonów cha-
rakterystycznych dla danych fitocenoz, udziale gatunków rzadkich, chronionych, jak i sy-
nantropijnych, a także zmiany wartości wskaźników ekologicznych i wskaźników róż-
norodności gatunkowej. Stwierdzone różnice zostaną poddane analizie statystycznej pod 
względem istotności i korelacji z wybranymi czynnikami biotycznymi i abiotycznymi.
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WPŁYW ZAGĘSZCZENIA POCZĄTKOWEGO NA PRZEŻYWALNOŚĆ 
I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ – BADANIA WIELOLETNIE

Wojciech GIL,   Witold KOPRYK 

Badania nad więźbą sadzenia sosny zwyczajnej prowadzone są w Zakładzie Hodow-
li Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL od lat 60. XX wieku. Niniejsze opracowanie 
prezentuje wyniki badań prowadzonych w ostatnim okresie na dwóch powierzchniach 
kołowych, według założeń Neldera. Ich celem było określenie wpływu początkowego 
zagęszczenia na przeżywalność i wybrane parametry wzrostowe sosny zwyczajnej (gru-
bość, wysokość) w okresie 32 lat od założenia drzewostanu. Analizowana powierzchnia 
wzrostu sadzonki różnicowała się od 0,16 m2 do 8,4 m2, co odpowiada zagęszczeniu 
początkowemu od 62 645 szt./ha do 1187 szt./ha. 

Badania wykazały istotny wpływ więźby sadzenia na kształtowanie się grubości 
strzał sosen w ciągu trzydziestu lat życia. Wartości te wzrastają wraz ze zwiększaniem się 
powierzchni wzrostu drzew w analizowanym zakresie. Różnice w przyroście drzew na 
grubość pomiędzy wariantami zagęszczenia zwiększają się z wiekiem na korzyść małe-
go zagęszczenia początkowego. Więźba sadzenia wywiera również wpływ na wysokość 
sosen, nie jest to jednak tak znaczące, jak w wypadku pierśnicy. Drzewa rosnące w ma-
łym zagęszczeniu są nieznacznie wyższe od drzew rosnących w większym zagęszczeniu. 
W okresie pomiędzy IIa i IIb klasą wieku, najwyższe są drzewa dysponujące powierzch-
nią wzrostu od 1 do 3 m2. Zwiększanie powierzchni wzrostu ponad tę wartość nie znajdu-
je już odzwierciedlenia w wysokości drzew. 

ASPEKTY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W LASACH  
MASYWÓW GÓRSKICH (RADZIEJOWA I PILSKO) W KARPATACH  
– PROJEKT BACCARA

Wojciech GRODZKI, Sławomir AMBROŻY, Wojciech GIL, Dorota HILSZCZAŃSKA, 
Jacek HILSZCZAŃSKI, Mieczysław KOSIBOWICZ, Anna ŻÓŁCIAK

W latach 2009-2012 Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczył, jako jeden z 16 partne-
rów, w konsorcjum realizującym projekt BACCARA (Bioróżnorodność a zmiany klimatu 
– analiza ryzyka) finansowany z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym 
celem tego projektu było stworzenie podstaw naukowych pozwalających na dokonanie 
oceny zagrożeń europejskiej bioróżnorodności leśnej oraz ewentualnych strat w pro-
dukcyjności lasów, wynikających ze zmian klimatycznych. Zakres badań obejmował 
składniki ekosystemów leśnych na różnych poziomach troficznych, tj. zgrupowania sym-
biontów leśnych (mykoryzy), producentów (podstawowe gatunki drzew oraz roślinność 
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runa), konsumentów (roślinożercy i patogeny) oraz ich drapieżców (wrogowie naturalni). 
W realizację trzech pakietów roboczych projektu (WP1: Zmiany klimatu a różnorodność 
gatunkowa drzew, WP2: Zmiany klimatu a różnorodność gatunkowa organizmów zwią-
zanych z drzewami, WP3: Wpływ różnorodności leśnej na funkcjonowanie ekosyste-
mów) zaangażowani byli pracownicy czterech zakładów IBL (Lasów Górskich, Hodowli 
i Genetyki Drzew Leśnych, Ekologii Lasu, Ochrony Lasu).

Na 20 powierzchniach założonych w dwóch masywach górskich: Masywie Radziejo-
wej (Beskid Sądecki) i Masywie Pilska (Beskid Żywiecki) wykonywano badania różno-
rodności roślinności, występowania grzybów mykoryzowych i patogenów korzeni oraz 
owadów związanych z łykiem i drewnem świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. 
w aspekcie wysokości nad poziomem morza i różnorodności gatunkowej drzewostanów. 
Powierzchnie badawcze założono w układzie transektów wysokościowych (500, 700, 900 
i 1100 m n.p.m.). W Masywie Radziejowej (drzewostany mieszane z udziałem świerka) na 
każdej wysokości założono cztery powierzchnie w gradiencie zróżnicowania gatunkowego 
drzewostanów, a w Masywie Pilska (drzewostany świerkowe i z dominacją świerka) – zało-
żono po jednej powierzchni na każdej z wysokości. Właściwe badania terenowe, prowadzo-
ne w latach 2010-2012, obejmowały opis i pomiar drzewostanów, zdjęcia fitosocjologiczne, 
pomiar dynamiki przyrostu świerka, zbiór i analizy laboratoryjne próbek do badań mykolo-
gicznych oraz hodowle fotoeklektorowe owadów związanych z łykiem i drewnem świerka.

Określono skład gatunkowy i różnorodność badanych organizmów wyrażoną m.in. 
wskaźnikiem Shannona-Wienera (H), w układzie wysokościowym, symulującym zmien-
ność wynikającą z warunków klimatycznych oraz wskazano zależności pomiędzy anali-
zowanymi grupami organizmów.

Badania zrealizowane w ramach projektu BACCARA są dobrym przykładem interdy-
scyplinarnej współpracy wewnątrz Instytutu, umożliwiającej kompleksowe podejście do 
złożonych zagadnień ekologii lasu i gospodarki leśnej. 

KORNIK DRUKARZ IPS TYPOGRAPHUS (L.) W ŚWIERCZYNACH KARPAT

Wojciech GRODZKI, Mieczysław KOSIBOWICZ

W ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia w świerczynach zachodniej części Karpat kilka 
razy dochodziło do masowych wystąpień kornika drukarza Ips typographus (L.) i będące-
go ich następstwem rozpadu drzewostanów. Dotyczyło to zarówno lasów gospodarczych 
(zwłaszcza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim), jak i lasów objętych statusem ochronnym 
(Tatry, Gorce), a czynnikiem wywołującym gradacje kornika drukarza były często wcze-
śniejsze szkody od wiatru. Rozrody I. typographus stwarzały warunki mobilizujące do po-
dejmowania badań naukowych, które realizowano w ramach kilku projektów badawczych. 
Ukierunkowane one były na pogłębienie wiedzy o biologii i ekologii gatunku, czynnikach 
i mechanizmach wpływających na powstawanie i rozwój gradacji oraz sygnałach umożli-
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wiających prognozowanie zagrożenia. Celem doświadczeń terenowych było także poszuki-
wanie nowych metod ograniczania nadmiernej liczebności populacji kornika. 

Badania nad tymi zagadnieniami, wykonane przez Zakład Lasów Górskich w wybra-
nych drzewostanach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Krako-
wie oraz parkach narodowych: Gorczańskim, Pienińskim i Tatrzańskim, dotyczyły:

 – powstawania i rozwoju gradacji kornika drukarza w drzewostanach o różnym 
reżimie ochronnym,

 – wykorzystania GIS i metod analizy przestrzennej w odniesieniu do gradacyjnego 
pojawienia się kornika drukarza w zróżnicowanych warunkach górskich,

 – wpływu wiatrołomów na populacje kornika drukarza i zagrożenie jego gradacjami 
drzewostanów objętych statusem ochronnym oraz lasów gospodarczych,

 – wpływu wybranych czynników środowiskowych oraz cech drzewostanów na ich 
podatność na atak kornika drukarza,

 – prób zdefiniowania cech populacji Ips typographus wskazujących na jego tendencje 
gradacyjne,

 – roli naturalnych czynników i mechanizmów regulujących liczebność populacji kor-
nika drukarza,

 – poszukiwania i testowania nowych metod ograniczania nadmiernej liczebności kor-
nika drukarza, odpowiednich do stosowania w warunkach lasów górskich, pełniących 
szczególne funkcje wodochronne.

TRUFLA LETNIA W POLSCE – OCHRONA I PROMOCJA GATUNKU

Dorota HILSZCZAŃSKA, Zbigniew SIEROTA, Aleksandra ROSA-GRUSZECKA, 
Hanna SZMIDLA

Trufla letnia (Tuber aestivum Vittad.) należy do grzybów workowych (Ascomycota) 
charakteryzujących się podziemnym (hypogeicznym) trybem życia (owocniki zwykle 
powstają w glebie na głębokości ok. 10-20 cm). Trufla tworzy mykoryzę – symbiozę 
o charakterze mutualistycznym z wieloma gatunkami drzew i krzewów leśnych, m.in. 
z dębem, bukiem, lipą, grabem, leszczyną. Wśród gatunków trufli najwyżej cenione pod 
względem zapachowym i smakowym są: trufla biała (Tuber magnatum) i trufla czarna 
(Tuber melanosporum), występujące głównie we Włoszech, Francji i Hiszpanii. 

Trufla letnia, chociaż ma nieco mniejsze walory od dwóch wymienionych gatunków, 
ma tę nad nimi przewagę, że owocnikuje równie dobrze w ciepłym, jak i chłodnym kli-
macie. Liczba potwierdzonych stanowisk trufli letniej jest w Polsce wciąż niewielka, jed-
nak w ciągu minionych sześciu lat znacząco wzrosła, głównie dzięki realizacji projektów 
badawczych związanych z ochroną i promocją tych cennych grzybów. Znane stanowiska 
trufli letniej są zlokalizowane głównie w terenach, gdzie występują rędziny czy para-
rędziny, gleby wytworzone na gipsach lub dolomitach, charakteryzujące się wysokim 
odczynem podłoża (od 7 do 8 pH) i zasobne w wapń. 
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Czynniki ekologiczne i socjalne w minionym stuleciu, zwłaszcza w krajach śródziem-
nomorskich, miały negatywny wpływ na rozwój trufli, skutkujący zmniejszeniem zbioru 
owocników w naturalnych drzewostanach. Należą do nich na przykład: zaprzestanie wy-
pasu owiec czy zbierania drewna na opał. 

W celu ochrony gatunku i propagowania rozwiązań związanych z innym niż trady-
cyjne zagospodarowanie terenów niewykorzystywanych pod uprawy rolnicze, coraz 
powszechniejsze staje się zakładanie ogrodów truflowych. Zapewniają one ochronę 
gatunkową ex situ tworząc swoiste banki genów tego gatunku i wpisują się w coraz 
bardziej popularyzowany na świecie kierunek „agroforestry”. Tworzenie upraw truflo-
wych – oprócz znaczenia ekonomicznego niesie ze sobą również cenny aspekt ochrony 
przyrody. Na przykład, wprowadzane do tych upraw gatunki dębu Quercus robur i Qu-
ercus petrea należą do drzew, z którymi związana jest duża liczba innych organizmów, 
takich jak: mchy, porosty, grzyby i bezkręgowce.

WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASU (WISL)

Marek JABŁOŃSKI

Monitorowanie stanu zasobów drzewnych oraz tempa i kierunku zachodzących zmian 
jest nieodzownym warunkiem racjonalnego formułowania, realizacji i oceny funkcjo-
nowania polityki leśnej państwa przez organy decyzyjne. Narzędziem dostarczającym 
aktualnych, porównywalnych i możliwie kompletnych informacji o stanie lasu jest wiel-
koobszarowa inwentaryzacja stanu lasu (WISL). 

W latach 2005-2009, na podstawie metodyki opracowanej w Instytucie Badawczym Le-
śnictwa, wykonano w Polsce pierwszy pięcioletni cykl pomiarów. W 2010 r. Instytut przygo-
tował nowelizację Instrukcji wykonywania WISL dla cyklu pomiarowego 2009-2014.

Metodyka WISL została opracowana z uwzględnieniem wyników badań krajowych 
i światowych z tego zakresu. Wykorzystano w niej osiągnięcia naukowców uniwersy-
teckich wydziałów leśnych w Krakowie i Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, a także doświadczenia zebrane podczas wcześniejszych po-
miarów o zasięgu krajowym. Wyniki inwentaryzacji wielkoobszarowej są obecnie pod-
stawowym źródłem informacji o zasobach drzewnych w Polsce.

Od 2011 r. Instytut był odpowiedzialny za kontrolę jakości pomiarów wykonywanych 
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także prowadził analizy, których celem 
było doskonalenie metodyki pomiarów WISL. Efektem badań jest m.in. projekt Instruk-
cji wykonywania WISL, przeznaczonej do stosowania od 2015 roku. W nowej Instrukcji, 
zachowując zasadnicze ramy wcześniejszych opracowań, uwzględniono praktyczne do-
świadczenia z poprzednich cykli WISL, dokonujący się postęp technologiczny dotyczący 
wykonywanych prac, wyniki badań odnośnie optymalizacji pomiarów i uzyskiwanych 
dokładności oraz ujawniające się nowe potrzeby w zakresie informacji o lasach.
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Jedną z najważniejszych zmian w Instrukcji jest propozycja objęcia pomiarami ob-
szarów z roślinnością leśną, niebędących lasami według zapisów ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz zastosowanie jednolitej wielkości powierzchni próbnych, niezależnie od 
wieku drzewostanu. 

Rozszerzenie zasięgu inwentaryzacji na obszary leśne nieuwzględnione w ewiden-
cji gruntów i budynków pozwoli m.in. na oszacowanie rzeczywistej lesistości kraju oraz 
umożliwi harmonizację wyników ze standardami światowymi wyznaczanymi m.in. przez 
Ocenę Światowych Zasobów Leśnych (GFRA) koordynowaną przez FAO. Z kolei przyję-
cie stałej wielkości powierzchni próbnych ułatwi analizę zmian oraz zwiększy dokładność 
otrzymywanych wyników, zwłaszcza w odniesieniu do przyrostu bieżącego miąższości. 

ZAKŁAD OCHRONY LASU IBL NA RZECZ LASÓW PAŃSTWOWYCH

Tomasz JABŁOŃSKI, Wojciech JANISZEWSKI, Andrzej KOLK, Monika MAŁECKA, 
Aleksandra ROSA-GRUSZECKA, Zbigniew SIEROTA, Lidia SUKOVATA,  
Hanna SZMIDLA

Działalność na rzecz Lasów Państwowych ma tradycję sięgającą samych początków istnienia 
Instytutu Badawczego Leśnictwa. Istotnym wkładem w rozwój gospodarki leśnej były za-
inicjowane już w latach 30. XX wieku badania w zakresie szeroko rozumianej ochrony lasu.

W ostatnim dziesięcioleciu aktywność Zakładu Ochrony Lasu IBL (ZOL) skupiała 
się na prognozowaniu i diagnozowaniu biotycznych czynników szkodotwórczych (owa-
dy, patogeny grzybowe) oraz tworzeniu programów i metodyk ochrony szkółek, upraw, 
młodników i drzewostanów starszych. Na przestrzeni lat pracownicy ZOL IBL byli człon-
kami zespołów opracowujących m.in.: 1) instrukcje ochrony lasu (2004, 2012), 2) broszury 
dotyczące środków ochrony roślin i innych środków zalecanych do stosowania w leśnic-
twie (corocznie), 3) zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami liściożer-
nymi, będące załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych 
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach (corocznie), 4) ramowe zasady postępowania 
w ogniskach gradacyjnych foliofagów sosny (2009), 5) metodyki integrowanej ochrony 
drzewostanów iglastych i liściastych (2013), 6) wytyczne postępowania ochronnego, które-
go celem jest zahamowanie procesów zamierania drzewostanów różnych gatunków drzew. 

Prace podejmowane w celu testowania nowych środków oraz opracowywania no-
wych strategii ochrony roślin, a także metod monitoringu występowania szkodliwych 
owadów i grzybów zaowocowały w ostatnim dziesięcioleciu nowymi patentami dotyczą-
cymi m.in. molekularnej detekcji bakulowirusów (2005) oraz preparatu i sposobu ograni-
czania liczebności owadów z rodzaju Lymantria (2006).

Powstające co roku opracowanie pt. „Krótkoterminowa prognoza występowania waż-
niejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce” jest jednym z waż-
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niejszych, i powszechnie wykorzystywanych źródeł wiedzy – zarówno w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych, jak i przez organy administracji, szkolnictwo oraz 
krajowe i zagraniczne jednostki badawcze. 

W ostatnich latach, dzięki rozwojowi i powszechnemu stosowaniu nowoczesnych 
metod (m.in. molekularnych i serologicznych) oznaczania szkodotwórczych czynników 
biotycznych i abiotycznych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu diagnostyki, możliwe 
było skuteczne definiowanie zagrożeń i problemów hodowlanych w szkółkach i drze-
wostanach na terenie całego kraju. Uzyskane wyniki powiększały wiedzę dotyczącą sze-
roko pojętej ochrony lasu, były też podstawą skutecznych działań ochronnych prowadzo-
nych przez leśników-praktyków.

Badania finansowane były przez DGLP (tematy: BLP-382, BLP-380, 500 394).

ROŚLINIARKI Z RODZAJU ZASNUJA – CEPHALCIA PANZER 
(HYMENOPTERA, PAMPHILIIDAE) W LASACH KARPAT

Marcin JACHYM 

Prace dotyczące występowania, znaczenia, biologii i ekologii rośliniarek z rodzaju Ce-
phalcia Panz. prowadzone są w Zakładzie Lasów Górskich IBL od pięćdziesięciu lat. 
Wobec masowego pojawiania się zasnuj, początkowo dotyczyły one określenia znaczenia 
gospodarczego oraz metodyki prognozowania występowania, wraz z poznaniem biolo-
gii i sposobami ograniczania populacji, co miało duży wpływ na rozwój świerczyn gór-
skich. W ostatnich latach zasnuje nie stwarzają już zagrożenia gospodarczego, a prace 
badawcze skupiają się na dokładniejszym poznaniu taksonomicznym tej grupy owadów, 
rozdzieleniu populacji siostrzanych, ich występowaniu oraz znaczeniu i wpływie żerów 
zasnujowych na dynamikę przyrostu drzewostanów świerkowych. 

Badania w ostatnich latach pozwoliły na analizę struktur zespołów parazytoidów larw 
zasnuj w okresie międzygradacyjnym i ujawniły nowe, nieznane wcześniej powiązania 
troficzne. Uporządkowano również nazewnictwo zasnuj (C. annulicornis, C. alpina) przybli-
żając elementy biologii i opisując dokładnie cechy odróżniające dwa gatunki. Odkryto też 
nowy gatunek dla Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Polski (C. masuttii). 

Dotychczasowe słabe rozpoznanie taksonomiczne tego rodzaju oraz niedokładności opi-
sów, powodowały, że gatunki te nie były oznaczane precyzyjnie. Dopiero kolejne badania 
pozwoliły na uporządkowanie nazewnictwa i rozdzielenie poszczególnych gatunków, zwłasz-
cza C. fallenii i C. abietis, a następnie na taksonomiczną zmianę nazewnictwa C. fallenii na 
C. alpina.

Podczas największej gradacji zasnuj w masywie Skrzycznego obserwacje różnic ubar-
wienia oraz różne okresy rojenia dały podstawy do rozdzielenia dwóch gatunków z jednej 
populacji i oznaczenia ich jako C. alpina oraz C. annulicornis. Wyniki dalszych badań 
uzyskane z pułapek kołnierzowych w latach 2006-2008 oraz obserwacje rójki pozwoliły 
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na zaktualizowanie rozmieszczenia C. alpina wobec C. annulicornis w Beskidzie Śląskim, 
Gorczańskim Parku Narodowym i Beskidzie Sądeckim.

Na podstawie wyników z pułapek kołnierzowych Geolas określono udział poszcze-
gólnych gatunków w ogólnej populacji siostrzanych gatunków. Udział populacji C. annu-
licornis wynosi: w masywie Skrzycznego – około 11%, w Gorczańskim Parku Narodo-
wym (Mostownica, Kudłoń i Jaworzyna) – 30%, a w Paśmie Radziejowej – 50%.

Obecnie w tym regionie stwierdza się C. abietis, C. alashanica, C. alpina. C. annulicor-
nis, C. arvensis, C. erythrogaster, C. fulva, C. masuttii.

Badania dynamiki przyrostu świerczyn w drzewostanach objętych masowym występo-
waniem zasnuj wykazały, że drzewostany świerkowe zaatakowane przez foliofagi w latach 
największych gradacji wykazywały przyrost radialny osłabiony jedynie w strefach najwięk-
szej defoliacji, sięgającej ponad 50% ubytku aparatu asymilacyjnego. Pomimo osłabienia, 
przyrost radialny zostaje szybko wyrównany i wraca do poziomu sprzed gradacji.

INTERAKCJE LAS – WODA W WARUNKACH KLĘSK EKOLOGICZNYCH

Magdalena JANEK, Krystyna KUCHARSKA, Edward PIERZGALSKI, Jan TYSZKA, 
Andrzej STOLAREK, Michał WRÓBEL 

Czynnikiem inicjującym klęskę ekologiczną w Górach Izerskich pod koniec lat 70. 
XX wieku było długotrwałe oddziaływanie emisji przemysłowych, które spowodowa-
ły załamanie odporności drzew i zaatakowanie ich przez szkodniki owadzie i grzyby 
patogeniczne. Z kolei powodem wielkoobszarowych wylesień w Beskidzie Śląskim, 
zapoczątkowanych w końcu lat 90. XX wieku, była gradacja kornikowatych, która wy-
stąpiła po dłuższych okresach posusznych. 

Wieloletnie (1982-2012) badania hydrologiczne w Górach Izerskich w zlewniach poto-
ków Czerniawka, Płóczka i Ciekoń (zmniejszenie lesistości wynosiło odpowiednio w pro-
centach: 4, 9 i ponad 40) wykazały, że wylesienia spowodowały zwiększenie odpływu wody 
ze zlewni, skrócenie czasu formowania się i trwania wezbrań, a także ich zwiększenie. 
Wskutek usunięcia pokrywy roślinnej, spływy wody powodowały erozję powierzchniową 
i żłobinową, miejscami przechodzącą w wąwozową. W okresie restytucji lasu zmieniały się 
parametry hydrologiczne (współczynnik odpływu w zlewni Ciekoń równy 0,79 w latach 
1993-2000, zmniejszył się do 0,7 w latach 2001-2008), jak i  jakość wód odpływających.

Badania hydrologiczne w Beskidzie Śląskim są realizowane od roku 2000 w zlewni potoku 
Bystra w profilu Gałchówka oraz w jego dwóch zlewniach cząstkowych Złotnica A i Złotni-
ca B. Zamieranie drzewostanu świerkowego, który początkowo porastał 90% powierzchni 
zlewni potoku Bystra, najpierw pojawiło się w zlewni Złotnica B o południowej wystawie. 
Już na początku rozpoznania hydrologicznego zlewnia ta była pozbawiona około 30% drze-
wostanu. Znaczne przyspieszenie obumierania drzew nastąpiło po najsuchszym w tym okresie 
roku 2003, zwłaszcza w zlewni Złotnica B (50% powierzchni) i zapoczątkowany został proces 
zamierania drzew w zlewni Złotnica A o wystawie południowo-wschodniej. W roku 2007 na 
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początku sezonu wegetacyjnego wystąpiła dotkliwa susza, poprzedzona suchą jesienią 2006 r. 
W efekcie usuwania martwych drzew lesistość w zlewni osiągnęła 10%. Badania wykazały, że 
zamieranie drzew postępowało przy zmniejszaniu się opadów w półroczach letnich i zwiększe-
niu odpływu wody w półroczach zimowych. Równocześnie następował systematyczny wzrost 
współczynnika odpływów oraz objętości fal wezbraniowych. O dużym znaczeniu stanu lasu 
dla formowania się odpływu świadczy wzrost wartości współczynnika odpływu w zlewniach 
cząstkowych potoku Bystra – z 0,68 do 0,83. Istotne zmiany odnotowano także w składzie 
chemicznym wód odpływających ze zlewni w różnych okresach deforestacji.

AKTUALIZACJA „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI”

Adam KALISZEWSKI, Emilia WYSOCKA-FIJOREK, Marek JABŁOŃSKI,  
Wojciech MŁYNARSKI

Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej, leśnej, ekologicz-
nej i gospodarczej kraju. Jednym z instrumentów polityki w zakresie kształtowania prze-
strzeni przyrodniczej jest przyjęty w 1995 r. przez Radę Ministrów „Krajowy program 
zwiększania lesistości” (KPZL). Założenia metodyczne i kryteria określania preferencji 
zalesieniowych KPZL mogą być pomocne w tworzeniu oryginalnych rozwiązań regio-
nalnych oraz lokalnych. Celem „Krajowego programu zwiększania lesistości” jest zwięk-
szenie lesistości kraju do 30% w 2020 r., z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych 
poszczególnych regionów kraju. W KPZL przyjętym do realizacji przez Radę Ministrów 
w 1995 r. zapisano wymaganie aktualizacji co 5 lat.

Założenia KPZL zostały opracowane w 1993 r. przez Zakład Badań i Systemu Infor-
macji Przestrzennych Instytutu Badawczego Leśnictwa na zlecenie i przy współudziale 
Departamentu Leśnictwa ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa. Pierwsza modyfikacja programu została wykonana w latach 2000-
2002 w Zakładzie Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL. Mimo, że główne założenia programu 
zostały pozytywnie zweryfikowane w praktyce w I etapie jego realizacji w latach 1995-
2000, pewne elementy wymagały istotnej przebudowy i aktualizacji. Zmieniły się bowiem 
uwarunkowania realizacji programu zalesień, związane m.in. ze zmianami w podziale ad-
ministracyjnym kraju oraz w zakresie kompetencji na poszczególnych poziomach struktury 
administracyjnej, a także z postępującym procesem przyspieszonego wyłączania gruntów 
z produkcji rolnej i wzrostem zainteresowania rolników ich zalesianiem.

W 2009 r. w związku z nowymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi po wstą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej oraz załamaniem programu zalesień na gruntach porol-
nych, wykonano aktualizację założeń KPZL. Ostatnia aktualizacja, wykonana w roku 2014 
w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL, zbiega się w czasie z początkiem nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 oraz finalizacją prac nad Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiącym kluczowy instrument 
wspierający zalesienia na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa.
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WSKAŹNIKI STOPNIA TRUDNOŚCI GOSPODAROWANIA NADLEŚNICTW

Janusz KOCEL, Ryszard KWIECIEŃ

Dysproporcje w obciążeniu pracą pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Pań-
stwowych wynikają ze zróżnicowanych warunków produkcji leśnej oraz intensywności 
prac zależnie od warunków geograficznych i przyrodniczych. Instrumentem pozwa-
lającym ocenić stopień obciążenia pracą pracowników mogą być wskaźniki stopnia 
trudności gospodarowania (STG) nadleśnictw. 

Intencją opracowania wskaźników jest syntetyczne liczbowe przedstawienie tych 
utrudnień. Podstawą metodyki określania STG nadleśnictw jest właściwy dobór wskaź-
ników cząstkowych, trafne określenie wskaźników przeliczeniowych (dla wskaźników 
złożonych) oraz wag ustalających rangi poszczególnych wskaźników. Wskaźniki STG 
nadleśnictw są z powodzeniem wykorzystywane od kilku lat w pracach zespołów po-
woływanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do określania pro-
wizorium planów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przy ich 
zastosowaniu zostaje określona wielkość planowanych kosztów administracyjnych 
(kosztów Służby Leśnej i pozostałej działalności administracyjnej) dla jednostek or-
ganizacyjnych Lasów Państwowych. 

Powszechne i wszechstronne stosowanie wskaźnika STG nadleśnictw zostało zapi-
sane w Strategii Lasów Państwowych do roku 2030. W tej perspektywie ma on służyć 
optymalizacji zasięgu terytorialnego jednostek organizacyjnych. Zamysłem strategicz-
nym wykorzystania tego wskaźnika jest doprowadzenie do skorelowania wielkości 
nadleśnictw z ich zadaniami oraz wypracowanie standardowej wielkości nadleśnictwa 
w powiązaniu ze stopniem trudności gospodarowania. Celem perspektywicznym jest 
systemowe dostosowanie zasobów kadrowych nadleśnictw do stopnia trudności.

REAKCJA WZROSTOWA POPULACJI SOSNY ZWYCZAJNEJ  
(PINUS SYLVESTRIS L.) NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI 
KLIMATYCZNE. DOŚWIADCZENIE IUFRO 1982 

Jan KOWALCZYK, Jan MATRAS, Marek RZOŃCA, Sławomir MIODUSZEWSKI

Wyniki dotychczasowych doświadczeń proweniencyjnych wskazują na dużą zdolność ada-
ptacyjną drzew leśnych, nawet w wypadku zaistnienia znacznych zmian w środowisku ich 
życia. W opracowaniach naukowych podkreślane jest jednak istnienie genetycznej granicy 
takiej adaptacji, stąd obecne zmiany klimatyczne mogą istotnie zagrozić wielu cennym popu-
lacjom drzew leśnych. Analizując wyniki doświadczeń, w których leśny materiał rozmnoże-
niowy przemieszczany jest na duże odległości i – co za tym idzie – także w odmienne warunki 
klimatyczne, można prognozować wpływ zmian środowiskowych na wzrost i zdrowie drzew. 
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Do oceny przeżywalności, wzrostu oraz wybranych cech jakościowych europejskich 
populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), badanych w doświadczeniu prowenien-
cyjnym IUFRO 1982, w stosunku do różnic w zmiennych klimatycznych między lokaliza-
cją pochodzenia a lokalizacją powierzchni doświadczalnej, użyto metod regresji. Pomiary 
i obserwacje na powierzchniach polskich wykonano po 25 latach wzrostu drzew. Uwzględ-
niono też publikowane w literaturze dane z pozostałych powierzchni europejskich.

Wykazano, że cechy przyrostowe, a także przeżywalność sosny zwyczajnej, mają zmien-
ność klinalną i duży potencjał dostosowawczy do warunków rozwoju. Populacje najlepiej przy-
rastające zlokalizowane są w Europie Środkowej. Populacje pochodzące z Europy Północnej 
cechuje natomiast wytwarzanie prostych strzał. W analizach wykorzystano zestaw danych kli-
matycznych dostępnych w serwisie WorldClim (worldclim.org) o rozdzielczości 1 km2. Na pod-
stawie modeli regresji wykazano, że wzrost i przeżywalność populacji maleje przy przenosze-
niu jej wzdłuż gradientu równoleżnikowego. Stwierdzono dużą zależność między przyrostem 
a odległością transferu, mierzoną różnicą średniej rocznej temperatury powietrza w miejscu 
pochodzenia i miejscu posadzenia osobników badanej populacji. Przy czym populacje lokalne 
nie zawsze należały do najlepszych, a sztucznie utworzone przez człowieka (17 Pornóapáti 
i 13 Ardennes) reagowały na przeniesienie odmiennie niż populacje naturalne. Wyniki te wska-
zują, że doświadczenia proweniencyjne mogą być efektywnie wykorzystane do prognozowania 
reakcji wzrostowej leśnego materiału rozmnożeniowego w zmieniającym się środowisku. 

Aby zapewnić trwałość i funkcjonalność lasu rosnącego w odmiennych warunkach 
klimatycznych niezbędna jest przemyślana interwencja człowieka. Jednym z aspektów 
takiego postępowania powinien być dobór populacji i genotypów odpowiednich do 
warunków wzrostu przewidywanych w przyszłości. Działanie należy podjąć już dziś, 
drzewa są bowiem organizmami długowiecznymi i od obecnego ukształtowania eko-
systemów będzie zależeć ich odporność w przyszłości. 

SYSTEM MONITORINGU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASU

Mirosław KWIATKOWSKI, Ryszard SZCZYGIEŁ, Józef PIWNICKI,  
Bartłomiej KOŁAKOWSKI, Alina KLIMCZYK

Wielkość strat gospodarczych i ekologicznych powodowanych przez pożary lasu zależy 
w dużej mierze od efektywności funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej lasu. 
Powinna ona być adekwatna do istniejącego ryzyka, którego podstawą jest monitoring 
zagrożenia pożarowego lasu. Obejmuje on ocenę potencjalnego zagrożenia pożarowego 
danego obszaru leśnego (metoda zaliczania lasów do kategorii zagrożenia pożarowego) 
oraz zagrożenia dynamicznego – przez oznaczenie prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru 
w danym dniu (metoda oznaczania stopnia zagrożenia pożarowego lasów). Obie metody 
zostały opracowane w Instytucie Badawczym Leśnictwa i wdrożone do praktyki leśnej roz-
porządzeniem ministra środowiska, w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. nr 58 poz. 405).
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Kategoria zagrożenia pożarowego lasu (KZLP) obejmuje lasy o podobnym poziomie 
podatności na pożary. Określana jest na 10 lat w planach urządzenia lasu, uproszczonych 
planach urządzenia lasu lub planach ochrony parku narodowego, na podstawie obiektywnych 
kryteriów obejmujących: występowanie pożarów w minionym okresie, udział najbardziej 
palnych drzewostanów, warunki klimatyczne, warunki antropogeniczne. Zaliczenie danego 
obszaru do jednej z trzech kategorii jest podstawą ustalenia zasad zabezpieczenia danego ob-
szaru pod względem przeciwpożarowym. Decyduje ono między innymi o sposobie obser-
wacji lasów w celu wykrycia pożaru, organizacji zaopatrzenia wodnego, planowania sieci 
dojazdów pożarowych oraz wyposażenia nadleśnictw w sprzęt do gaszenia pożarów lasu. 

Stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL) ustalany jest dla strefy prognostycznej, 
będącej grupą nadleśnictw zbliżonych pod względem warunków drzewostanowych, klima-
tycznych i antropogenicznych. Określa on prawdopodobieństwo zaistnienia pożaru w da-
nym dniu w zależności od dynamicznych zmian warunków meteorologicznych i wilgotności 
ściółki. Zależnie od aktualnego, wyrażonego w skali czterostopniowej, stopnia zagrożenia, 
podejmowane są określone zadania i przedsięwzięcia ochronne przez jednostki organizacyj-
ne Lasów Państwowych, zmierzające do wczesnego wykrycia pożaru i podjęcia skutecznej 
akcji ratowniczo-gaśniczej. W celu sprawnego przekazywania informacji o SZPL w Lasach 
Państwowych funkcjonuje sieć prognozowania, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje La-
boratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL. W celu usprawnienia pracy tej sieci po-
wstał system informatyczny do zbierania, weryfikowania i udostępniania informacji o SZPL. 
Pozwala to na skuteczne przekazywanie niezbędnych danych służbom ratowniczym oraz in-
formowanie społeczeństwa o aktualnym zagrożeniu pożarowym lasów. W ostatnich latach 
w IBL została opracowana nowa metoda określania SZPL, która trafniej ustala ten wskaźnik, 
dając jednocześnie możliwość prognozowania zagrożenia z wyprzedzeniem do 24 godzin.

ZMIANY STANU ZDROWOTNEGO LASÓW W POLSCE  
W LATACH 1991-2013  

Paweł LECH, Jerzy WAWRZONIAK, Robert HILDEBRAND 

Monitoring lasów jest programem dedykowanym ocenie stanu zdrowotnego lasów 
w odniesieniu do oddziaływania zanieczyszczeń powietrza i innych zmiennych czynni-
ków środowiskowych. Podstawowym parametrem tej oceny jest defoliacja drzew, czyli 
ubytek aparatu asymilacyjnego drzew chorych w relacji do drzew zdrowych (o pełnym 
ulistnieniu) określana corocznie na prawie 2000 powierzchni zlokalizowanych w drze-
wostanach w sieci 8 x 8 km. Wartości średniej defoliacji drzew z powierzchni monito-
ringowych, prezentowane na mapach, ilustrują zmiany ich rozkładów przestrzennych 
niemal od początku realizowania programu monitoringu lasów w Polsce. 

Pierwszą połowę lat 90. XX wieku cechowało pogorszenie stanu zdrowotnego drze-
wostanów, przy czym odsetek drzew wszystkich gatunków o defoliacji ponad 25% (drze-
wa uszkodzone) zwiększał się do 1994 r., w którym to roku osiągnął wartość największą 
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(54,8%). W kolejnych latach (1995-1999) nastąpił spadek udziału drzew uszkodzonych 
do około 30%. Począwszy od 2002 r. udział ten zwiększał się do około 34% w roku 2004. 
W kolejnych latach rejestrowano ponownie zmniejszanie udziału drzew uszkodzonych – od 
około 30% w roku 2005, przez około 20% w latach 2006 i 2007, do około 17,5% w roku 
2009. Udział drzew uszkodzonych ponownie zwiększył się od 20% w roku 2010 do 23-
24% w latach 2011-2012. W roku 2013 odnotowano ponowny spadek udziału drzew uszko-
dzonych do około 18,5%. 

Następujące po sobie kilkuletnie okresy zwiększania i zmniejszania się udziału drzew 
o defoliacji ponad 25% cechowały się sukcesywnie malejącą amplitudą zmian, która 
w ostatniej dekadzie XX wieku przekraczała 20%, ostatnio zaś wynosiła około 5%. Zja-
wisko to można wiązać z wyraźnie występującą na przestrzeni minionych 20 lat ten-
dencją poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów, wyrażającą się zarówno zmniejsze-
niem przeciętnej defoliacji drzew wszystkich gatunków, jak i malejącym udziałem drzew 
uszkodzonych (o defoliacji ponad 25%) w populacji wszystkich ocenianych drzew. 

Kolejnym zjawiskiem obserwowanym w minionym dwudziestoleciu było zmniej-
szanie się zróżnicowania regionalnego oraz rozszerzanie się obszarów o drzewostanach 
ocenianych jako nieuszkodzone. W 2013 roku zasięg drzewostanów uszkodzonych ogra-
niczał się do obszaru Śląska i wschodniej części Sudetów, części Lubelszczyzny oraz 
niewielkich obszarów Mazowsza i Podlasia. 

ZASIĘGI DRZEW W POLSCE, CZYLI PANTA RHEI 

Jan ŁUKASZEWICZ. Dorota DOBROWOLSKA, Marcin MIONSKOWSKI, Justyna 
NOWAKOWSKA, Grażyna OLSZOWSKA, Rafał PALUCH, Małgorzata SUŁKOWSKA, 
Anna TEREBA, Piotr WRZESIŃSKI, Grzegorz ZAJĄCZKOWSKI, Piotr ZAJĄCZKOWSKI 

Autorem powszechnie przyjętych granic zasięgów drzew w Polce jest wielki polski przy-
rodnik – profesor Władysław Szafer. Opracował je korzystając z popularnych atlasów 
geograficznych Raciborskiego z 1912 roku, na podstawie ówczesnej wiedzy. Już za życia 
Szafera pojawiło się dużo opracowań przedstawiających odmienne koncepcje zasięgów 
rozmieszczenia drzew, a ich liczba wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu.

W Instytucie Badawczym Leśnictwa wykonano badania dotyczące weryfikacji zasię-
gów występowania głównych gatunków lasotwórczych drzew w Polsce. Założono kilkaset 
powierzchni badawczych w drzewostanach: modrzewiowych, jodłowych, dębu bezszypuł-
kowego, bukowych i świerkowych, w tzw. zasięgu naturalnym według Szafera, i poza tym 
zasięgiem. Analizowano parametry przyrostowe, jakościowe i przyrodnicze drzewostanów. 
Określono zmienność DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględ-
nieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem. Opracowano analizę rozmiesz-
czenia obiektów geograficznych noszących nazwy utworzone od słów związanych z na-
zwami drzew zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (PRNG). 
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Osiągnięciem projektu jest graficzne przedstawienie wyników analizy najwięk-
szych baz informacji o lasach w Polsce: Systemu Informatycznego Lasów Państwowych 
(SILP), Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL) i Monitoringu Lasu (ML), 
ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu poszczególnych gatunków i ich zdro-
wotności. Całość badań scala synteza wykorzystująca zdobycze takich dziedzin nauki, 
jak: paleobotanika, klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia i inne, w powiązaniu z wy-
maganiami ekologicznymi gatunków drzew i w nawiązaniu do obecnego zasięgu rzeczy-
wistego drzew w Polsce, opracowanego w IBL.

Tezą końcową badań jest stwierdzenie, że rodzime gatunki występujące historycznie na 
obszarze Polski, nawet gdy rosną poza wyznaczonymi subiektywnie przez człowieka tzw. natu-
ralnymi granicami występowania, nie mogą być klasyfikowane do grupy gatunków obcych, jak 
to określa Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Od czasu ostatniego zlodowacenia gatunki 
rodzime nigdy nie były gatunkami obcymi na terenie całej Polski, co potwierdza paleobotanika. 
Zmieniały jedynie obszar swego występowania w wyniku: fluktuacji klimatycznych, działal-
ności człowieka i konkurencji międzygatunkowej. Te trzy podstawowe czynniki zdecydowały 
o obecnym rozmieszczeniu poszczególnych gatunków drzew w ekosystemach leśnych Pol-
ski. Opracowane w poprzednim wieku tzw. naturalne zasięgi drzew według Szafera nie znaj-
dują potwierdzenia w najnowszych badaniach naukowych. Na podstawie całościowej wiedzy 
zgromadzonej w ramach interdyscyplinarnych badań (paleobotanika, genetyka, hodowla lasu, 
ekologia, klimatologia, siedliskoznawstwo leśne, toponimia, itd.), z wykorzystaniem danych 
zawartych w największych bazach leśnych (SILP, WISL, ML) opracowano zasięgi potencjal-
ne: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, jodły pospolitej, modrzewia europejskiego, buka 
zwyczajnego i dębu bezszypułkowego na terytorium Polski. Zasięgi potencjalne poszczegól-
nych gatunków przedstawiono w trzech strefach różniących się warunkami wzrostu.

TWORZENIE W LASACH PAŃSTWOWYCH BAZY NASIENNEJ KATEGORII 
IV – LEŚNY MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY „PRZETESTOWANY” 

Jan MATRAS, Marcin KLISZ, Szymon JASTRZĘBOWSKI, Władysław BARZDAJN, 
Kinga SKRZYSZEWSKA, Władysław CHAŁUPKA, Henryk ŻYBURA 

Obowiązująca w Polsce ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym (lmr) wyróżnia czte-
ry kategorie leśnego materiału podstawowego (lmp), który jest wykorzystywany do po-
zyskania lmr do celów leśnych: I – ze zidentyfikowanego źródła, II – wyselekcjonowany, 
III – kwalifikowany i IV – przetestowany. Kategoria lmp „przetestowany” tworzona jest 
z kategorii II i III, po wykonaniu w testach polowych oceny ich wartości genetycznej. 

W 2004 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wdrożył do realizacji w Lasach 
Państwowych „Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, 
drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych”. W progra-
mie określono testowanie: 40 kolekcji potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych, 
95 kolekcji potomstwa drzew matecznych oraz 25 kolekcji potomstwa plantacji nasien-
nych i plantacyjnych upraw nasiennych.
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Koordynację i nadzór nad realizacją „Programu” powierzono Zakładowi Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Program realizowany jest 
wspólnie z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Szkołą Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz 
Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. 

Celem testowania potomstwa drzew leśnych jest określenie wartości genetycznej 
i jakości hodowlanej składników leśnego materiału podstawowego, wykorzystywanego 
w gospodarce leśnej, opracowanie zasad racjonalnego korzystania z bazy nasiennej przez 
określenie obszaru możliwego transferu, a także modyfikowanie tych zasad na podstawie 
uzyskanych w trakcie testów informacji genetycznych.

Realizacja „Programu” testowania potomstwa w Lasach Państwowych rozpoczęła się 
w 2005 r. Rozpoczęto produkcję materiału sadzeniowego i założono pierwsze powierzchnie 
testujące populacje buka z regionów testowania III – południowo-zachodniego oraz IV – po-
łudniowo-wschodniego. W następnych latach zakładano kolejne powierzchnie populacyjne 
i rodowe z bukiem, rozpoczęto też zakładanie powierzchni z jodłą. Pierwsze powierzchnie 
testujące sosnę zwyczajną założono w 2010 r. W tym roku wysiano również pierwsze tzw. 
nasiona populacyjne i rodowe świerka pospolitego. Do końca 2014 r. założono łącznie 145 
powierzchni testujących populacje i drzewa jodły pospolitej, buka zwyczajnego oraz sosny 
zwyczajnej i świerka pospolitego. Na powierzchniach tych testowane jest potomstwo 492 po-
pulacji oraz 1394 drzew matecznych. Powierzchnie testujące zlokalizowane są w 105 nadle-
śnictwach. Prowadzone są systematyczne pomiary i obserwacje zgodnie z przyjętą metodyką. 

W bieżącym roku mija dziesięcioletni okres testowania populacji, których potomstwo 
posadzono w 2006 r. Po wykonaniu szczegółowych pomiarów i obserwacji oraz ich oce-
nie zostaną wybrane pierwsze populacje, które zgłoszone będą do zarejestrowania w Biurze 
Nasiennictwa Leśnego, w IV części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego, 
służącego do pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „przetestowany”.

TWORZENIE I UTRZYMANIE LEŚNEJ BAZY NASIENNEJ  
W LASACH PAŃSTWOWYCH

Jan MATRAS, Jan KOWALCZYK, Szymon JASTRZĘBOWSKI, Marcin KLISZ,  
Marcin KONIECZYŃSKI

Leśny materiał rozmnożeniowy wykorzystywany w lasach do odnowień i zalesień jest 
wynikiem realizowanych w Lasach Państwowych programów hodowli selekcyjnej drzew. 
Hodowla selekcyjna drzew leśnych i nasiennictwo leśne zawdzięczają swój rozwój i zna-
czenie wybitnym badaczom: prof. dr. hab. Stanisławowi Tyszkiewiczowi i doc. mgr. inż. 
Stefanowi Kocięckiemu oraz ich wychowankom. 

Pierwsze ukierunkowane działania z zakresu hodowli selekcyjnej drzew leśnych 
podjęto w Polsce już w okresie międzywojennym, ale praktyczne rozpoczęcie selekcji 
obiektów nasiennych w Lasach Państwowych nastąpiło dopiero w latach 50. XX wieku, 
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m.in. z inicjatywy Zakładu Dendrologii i Pomologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. 
Późniejsze działania koordynował już Zakład Nasiennictwa i Selekcji Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa, realizując wydane w 1959 r. przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego zarządzenie o wyborze drzewostanów nasiennych najważniejszych gatun-
ków drzew leśnych. 

Pierwsze obiekty nasienne wytypowano w Lasach Państwowych na początku lat 60. XX 
wieku i do 1975 r. wybrano łącznie ok. 3 tys. ha wyłączonych drzewostanów nasiennych, 
głównie sosny i świerka oraz ok. 1500 drzew doborowych. Pierwszą plantacyjną uprawę 
nasienną (modrzewia odmiany polskiej) założono w 1966 r., a plantację nasienną w 1970 r. 

W 1975 r. z inicjatywy Naczelnego Zarządu LP oraz Zakładu Nasiennictwa i Selekcji 
IBL opracowano i wdrożono do realizacji w Lasach Państwowych „Program doskonale-
nia gospodarki nasiennej i wdrażania osiągnięć leśnej genetyki stosowanej w LP na okres 
1975-1990”. Kontynuacją tych działań był wdrożony do realizacji w Lasach Państwo-
wych w 1991 r. „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyj-
nej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010”, poszerzony o działania zmierzające do 
ochrony istniejącej w lasach różnorodności genetycznej. Program obejmował następujące 
strategiczne cele: zachowanie leśnych zasobów genowych, doskonalenie bazy nasiennej 
oraz selekcję drzew leśnych w celu zapewnienia intensyfikacji produkcji oraz ulepsze-
nia cech ilościowych. Nowe uwarunkowania funkcjonowania bazy nasiennej w Polsce, 
wynikające przede wszystkim z wejścia Polski do Unii Europejskiej, spowodowały ko-
nieczność dostosowania zasad tworzenia i wykorzystania leśnej bazy nasiennej do zasad 
obowiązujących w Unii. 

Kontynuacją dotychczasowych działań w zakresie tworzenia i utrzymania leśnej bazy na-
siennej jest wdrożony w 2011 roku do realizacji w Lasach Państwowych „Program zachowania 
leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035” 

Realizacja programu powinna zapewnić: utworzenie bazy nasiennej populacyjnej na 
poziomie 60% potrzeb odnowieniowych i zalesieniowych oraz 40% z selekcji indywidu-
alnej, utworzenie przetestowanej bazy nasiennej na poziomie 10% potrzeb nasiennych 
w skali kraju, utrzymanie wyselekcjonowanej bazy nasiennej na poziomie 30% potrzeb 
nasiennych w skali kraju, utrzymanie stałej bazy nasiennej ze zidentyfikowanego źródła 
na poziomie 60% potrzeb nasiennych w skali kraju.

EKOLOGICZNO-HODOWLANE METODY ZAGOSPODAROWANIA 
OBSZARÓW POKLĘSKOWYCH W BESKIDACH

Stanisław NIEMTUR, Sławomir AMBROŻY, Jan MATRAS, Tadeusz ZACHARA

W wyniku działalności człowieka zwiększa się częstość występowania i zasięg zjawisk 
klęskowych w lasach górskich. Przykładem są lasy sudeckie, gdzie w Górach Izerskich, 
w latach 70. XX wieku, w krótkim czasie całkowitemu wylesieniu uległo prawie 15 
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000 ha. Zagospodarowanie tych obszarów poklęskowych było nowym wyzwaniem dla 
gospodarki leśnej. „Przez wiele lat powstało mniej więcej tyle koncepcji przeciwdzia-
łania skutkom tej katastrofy, ilu ludzi zajmowało się tą tematyką. Wszystkie pomysły 
człowieka do dzisiaj weryfikuje przyroda, drwiąc sobie ze współczesnej wiedzy leśnej. 
Ważne, by z tej lekcji pokory wyciągnąć odpowiednie wnioski, które będą mogły słu-
żyć kolejnym pokoleniom” (Krzewina i Bałazy 2010).

Złożone przyczyny klęski ekologicznej w Sudetach uwidoczniły się w Beskidach 
z ponad dwudziestoletnim opóźnieniem. Na podstawie danych lotniczego skanowa-
nia laserowego (ang. ALS) z terenu Beskidów w roku 2012 powierzchnia upraw po-
klęskowych wynosiła ponad 12 000 ha, a młodników ponad 2000 ha. Jest to więc 
porównywalna wielkość powierzchni z obszarami poklęskowymi w Sudetach, nie-
porównywalne są jednak warunki siedliskowe. Większość obszarów poklęskowych 
w Beskidach obejmują żyzne siedliska lasowe, które sprzyjają powstawaniu zróż-
nicowanych biocenoz. Przyczyniają się również do spowolnienia procesów rozpadu 
pozostałych sztucznych świerczyn, co pozwala na bardziej kontrolowaną gospodarkę 
i działania wyprzedzające. 

Tylko w Nadleśnictwie Węgierska Górka liczba sadzonek posadzonych w latach 
2000–2011 wyniosła 14 940 820 sztuk. W przeliczeniu na jeden hektar jest to prawie 
1600 sadzonek lub średnio rocznie 1 245 068 sadzonek. Lepsza jest również jakość 
i żywotność świerków beskidzkich. Mimo, że słynne świerki istebniańskie przechodzą 
do historii, okazuje się, na podstawie przeprowadzonych w Zakładzie badań, że istnieje 
duży przepływ genów między pokoleniem rodzicielskim i potomnym, co sprawia, że 
odnowienie naturalne świerka może odzwierciedlać w 85,52% pulę genową pokolenia 
rodzicielskiego drzewostanu. 

Brak odnowień naturalnych i trudności z odnowieniem sztucznym pojawiają się 
w Beskidach tylko przy silnym zachwaszczeniu runa, na powierzchniach położonych 
w partiach przygrzbietowych wysokich pasm górskich, po niedawno obumarłych lub 
zniszczonych przez wiatr drzewostanach świerkowych. W przeciwieństwie do tzw. 
Czarnego Trójkąta, który występował przez wiele lat w Sudetach, można więc mówić 
o „zielonych Beskidach”. Jednak straty w zakresie funkcji produkcyjnych i pozapro-
dukcyjnych, jakie wynikną w kolejnych dziesięcioleciach na obszarach poklęskowych 
Beskidów są nie do uniknięcia. W celu ich zmniejszenia konieczne jest m.in. bieżące 
dostosowywanie metod zagospodarowania do aktualnego stanu upraw i młodników, 
a także do bieżących potrzeb społecznych w ramach funkcji pozaprodukcyjnych. Ko-
nieczny jest więc zintegrowany monitoring, w którym systematyczne obserwacje i ba-
dania naziemne będą połączone z monitoringiem geomatycznym, obejmującym rów-
nież ochronę krajobrazu. 

Do stałych obserwacji i badań naziemnych w zróżnicowanych obszarach poklęsko-
wych Beskidów pracownicy Zakładu Lasów Górskich wyznaczyli 32 powierzchnie ba-
dawcze, na których prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja, pomiary przyrostów 
i opis uszkodzeń gatunków drzewiastych, wykonywane są zdjęcia fitosocjologiczne 
oraz analizy chemiczne materiału roślinnego i glebowego. Wykonywane są również 
eksperymentalne prace pielęgnacyjne.
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OCENA WYSTĘPOWANIA ZGNILIZNY ODZIOMKOWEJ 
W DRZEWOSTANACH GÓRSKICH METODĄ TOMOGRAFII 
AKUSTYCZNEJ

Stanisław NIEMTUR, Elżbieta CHOMICZ, Mariusz KAPSA, Sławomir AMBROŻY

Zagrożenie drzewostanów przez choroby grzybowe stwarza największe problemy gospo-
darki leśnej w górach. Prowadzi to najczęściej do konieczności zmiany struktury gatun-
kowej i przestrzennej drzewostanów ukształtowanych w przeszłości z myślą o funkcjach 
produkcyjnych, jako funkcjach dominujących.

Przebieg chorób infekcyjnych i rozkład drewna pni drzew odbywa się często bez wi-
docznych objawów w koronach, a stwierdzenie zgnilizny możliwe jest dopiero po ścię-
ciu drzewa lub za pomocą specjalistycznych metod diagnostycznych. Do takich metod 
należy tomografia akustyczna, która dostarcza informacji o jakości drewna na przekroju 
poprzecznym pnia przez pomiar prędkości dźwięków rozchodzących się w tym ośrod-
ku. Zastosowanie metody umożliwia bezinwazyjne zbadanie drzew w cennych obiektach 
przyrodniczych, takich jak: rezerwaty i parki narodowe, a także w drzewostanach nasien-
nych, w lasach gospodarczych.

W Zakładzie Lasów Górskich IBL, w badaniach odziomkowej zgnilizny drewna, 
od 2007 roku stosowany jest tomograf Picus Sonic. Oceniano drzewostany świerkowe 
i jodłowe, w tym drzewa mateczne, na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, stwier-
dzając podobną częstość występowania zgnilizny odziomkowej w drewnie tych dwóch 
gatunków. Zwrócono też uwagę na brak zgnilizny odziomkowej u daglezji w drzewosta-
nach nadleśnictw: Ujsoły i Węgierska Górka. 

W drzewostanach jodłowych karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej, objętych ochro-
ną rezerwatową, wykonano badania w czterech górskich parkach narodowych i w jede-
nastu rezerwatach z jodłą. Potwierdzono zależność między intensywnością występowania 
odziomkowej zgnilizny drewna a wiekiem jodeł. Stwierdzono również liczne jodły objęte 
ochroną rezerwatową, znacznie starsze od występujących w lasach gospodarczych, które 
nie wykazują zgnilizny odziomkowej drewna. Jest to ważna informacja, która wskazuje 
na możliwość wykorzystania drzew z obszarów chronionych jako cennego źródła leśnego 
materiału rozmnożeniowego. 

Dzięki zastosowaniu bezinwazyjnej metody tomografii akustycznej możliwe było 
przebadanie chronionych prawem limb tatrzańskich. W październiku 2013 r. wykonano 
badania pni 30 drzew tego gatunku na stokach Żabiego nad Morskim Okiem. Okaza-
ło się, że 10 drzew nie wykazywało uszkodzeń drewna, u 10 stwierdzono zgniliznę 
na 25% powierzchni przekroju poprzecznego pnia, a u 10 – uszkodzenia ponad 25%. 
Stwierdzone uszkodzenia 20 limb (ok. 67% badanych drzew) można uznać za znaczne, 
chociaż są one zdecydowanie mniejsze od tych, które stwierdzono u świerków i jodeł 
w lasach gospodarczych.

Za pomocą tomografu określono również występowanie zgnilizny odziomkowej 
drzew doborowych świerka i jodły w lasach karpackich. Przebadano 70 drzew matecz-
nych jodły w 8 nadleśnictwach i 39 drzew matecznych świerka w 3 nadleśnictwach. 
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Z drzew o najbardziej uszkodzonym drewnie i drzew o drewnie całkowicie zdrowym 
pobrano próbki do badań zmienności genetycznej, na podstawie markerów mikrosate-
litarnego DNA. Wstępne wyniki wskazują na możliwość genetycznych predyspozycji 
drzew do uszkodzenia drewna przez patogeny grzybowe.

LIMBA (PINUS CEMBRA L.) W BADANIACH ZAKŁADU LASÓW 
GÓRSKICH 

Stanisław NIEMTUR, Mariusz KAPSA, Elżbieta CHOMICZ

Tatry są w Polsce jedynym miejscem, gdzie limba występuje naturalnie. Zasięg gatunku 
ograniczony do skrajnych, wysokogórskich warunków wynika z jej dużych wymagań 
świetlnych. W niższych położeniach limba jest eliminowana przede wszystkim przez 
świerk, pomimo znacznie większej odporności na niedobór wody. Od roku 1946 limba 
należy w Polsce do gatunków prawnie chronionych, a jej ochrona może w przyszłości 
wymagać szczególnej troski. Jeszcze kilka lat temu można było spotkać informacje o do-
brym wzroście i odnawianiu się limby w polskiej części Tatr, obecnie obserwuje się 
negatywne skutki zwiększonego zagrożenia gatunku przez czynniki biotyczne i abiotycz-
ne. Wyniki badań z wykorzystaniem tomografu akustycznego Picus Sonic, potwierdzają 
występowanie odziomkowej zgnilizny drewna w licznych pniach limby. 

W Zakładzie Lasów Górskich IBL od ponad 16 lat prowadzi się badania nad we-
wnątrzgatunkowym zróżnicowaniem sosny limby (Pinus cembra L.) na podstawie cech 
potomstwa na dwóch powierzchniach doświadczalnych. Powierzchnię w reglu górnym 
usytuowano w masywie Śnieżnika w Nadl. Międzylesie (3780 sadzonek), a w reglu dol-
nym w Nadl. Krościenko (7589 sadzonek). 

Sadzonki wyhodowano z nasion, które zebrano z 45 limb na czterech stanowiskach 
tatrzańskich: „Morskie Oko”, „Dubrawiska”, „Zameczki” i „Tatry Bialskie”. Stano-
wiska te wybrano na podstawie kryterium edaficznego. Podłoże wapienne występuje 
w dwóch stanowiskach: „Zameczki” w Dolinie Białego (10 drzew matecznych) oraz 
„Tatry Bialskie” w masywie Murania na Słowacji (10 drzew). Te dwa stanowiska róż-
nią się przeciwstawną ekspozycją północ – południe. Podłoże granitowe występuje 
w rejonie stanowiska „Morskie Oko” (15 drzew). Z kolei „Dubrawiska” na stokach 
Żółtej Turni (10 drzew) to stanowisko związane z kwarcytami, znane z obniżonej, eda-
ficznej górnej granicy lasu.

Po szesnastu latach od rozpoczęcia badań nad rozwojem sosny limby z czterech 
stanowisk tatrzańskich stwierdzono znaczne wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie tego 
taksonu w warunkach założonych dwóch powierzchni. W ciągu czternastoletniego 
wzrostu sadzonek na powierzchniach doświadczalnych największą przeżywalnością, 
najlepszym wzrostem i najdłuższymi igłami wyróżniają się limby z nasion zebranych 
nad Morskim Okiem. Wyniki pomiarów i obserwacji pozwalają również na stwier-
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dzenie, że badane sadzonki limby wykazują dobrą żywotność zarówno w skrajnie 
trudnych warunkach regla górnego, jak też na powierzchni w reglu dolnym, na wypa-
sanej wcześniej polanie, przejętej przez Nadleśnictwo Krościenko. Wstępne analizy 
laboratoryjne i pomiary terenowe potwierdzają duże bogactwo genetyczne, jak też 
znaczne zróżnicowanie cech przyrostowych poszczególnych proweniencji. Labora-
toryjne badania genetyczne, które są kontynuowane w ramach pracy doktorskiej mgr 
inż. Mariusza Kapsy pozwolą na bardziej dokładną charakterystykę właściwości ge-
netycznych limb. 

MOLEKULARNA DETEKCJA I IDENTYFIKACJA ORGANIZMÓW  
DLA PRAKTYKI LEŚNEJ 

Justyna NOWAKOWSKA, Anna TEREBA, Agata KONECKA, Małgorzata BORYS, 
Jolanta BIENIEK

Laboratorium Biologii Molekularnej (LBM) w Instytucie Badawczym Leśnictwa pro-
wadzi szeroki zakres prac laboratoryjnych o charakterze naukowo-badawczym i prak-
tycznym. Analizy z zakresu diagnostyki molekularnej wykonywane są za pomocą spe-
cjalistycznych urządzeń takich, jak: sekwenatory kapilarne 3500 Genetic Analyzer 
(LifeTechnology™) i CEQ 8800 (Beckman-Coulter®), termocyklery (Veriti®, Bio-
Rad®), Step One Plus real-time PCR (LifeTechnology™), spektrofotometr Nano-
Drop® ND-1000 i elektroforeza chipowa (Bioanalyser®). 

Analizy porównawcze DNA drewna wykonywane są od 2009 r., dostarczając 
mocnych dowodów w procesach sądowych przeciwko sprawcom kradzieży drewna. 
Dzięki oryginalnej procedurze opracowanej w LBM IBL wyniki analizy profili DNA 
dostarczonych prób materiału dowodowego (drewno, igły, liście, nasiona) i mate-
riału porównawczego (pniaki w lesie) określane są z dużym, ok. 100% prawdopo-
dobieństwem. Gatunki objęte badaniami to: sosna zwyczajna, sosna limba, świerk 
pospolity, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, olsza czarna, brzoza 
brodawkowata, jodła pospolita, modrzew japoński i europejski, jesion wyniosły, grab 
pospolity i klon jawor.

Zastosowanie markerów DNA organellowego umożliwia precyzyjne określenie 
przynależności taksonomicznej oraz wykrycie mieszańców międzygatunkowych 
w obrębie gatunków modrzewia Larix spp. i topoli Populus spp.

Dzięki możliwości szybkiej i precyzyjnej identyfikacji inwazyjnych patogenów 
w szkółkach i drzewostanach, analizy DNA są przydatne w praktyce ochrony lasu, 
przyczyniając się do zachowania trwałości i różnorodności ekosystemów leśnych. Glo-
balizacja handlu i obserwowane zmiany klimatyczne sprzyjają niekontrolowanemu 
rozprzestrzenianiu się obcych, inwazyjnych gatunków szkodników owadzich (niceni) 
i patogenów (grzybów, lęgniowców). Dzięki technice analizy DNA (qPCR) opracowa-
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nej dla ośmiu gatunków Phytophthora (P. alni, P. cactorum, P. plurivora, P. lacustris, 
P. hungarica, P. megasperma, P. quercina, P. pseudosyringae) możliwa jest weryfikacja 
zdrowotności sadzonek. Na podstawie analizy qPCR i sekwencjonowania wykrywamy 
również obecność groźnych patogenów grzybowych z rodzaju Heterobasidion, Chala-
ra i Dothistroma. 

Działania te wpisują się w aktywną integrowaną ochronę roślin zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE.

STRUKTURA ZMIENNOŚCI GENETYCZNEJ POPULACJI 
PODSTAWOWYCH GATUNKÓW DRZEW LEŚNYCH, PATOGENÓW, 
OWADÓW I SSAKÓW

Justyna NOWAKOWSKA, Anna TEREBA, Agata KONECKA, Małgorzata BORYS, 
Jolanta BIENIEK

Zmienność genetyczna organizmów żyjących w ekosystemie leśnym jest jednym z klu-
czowych elementów gwarantujących przeżywalność i adaptację gatunku do warunków 
środowiska. Laboratorium Biologii Molekularnej IBL prowadzi badania z zakresu struk-
tury genomów i polimorfizmu DNA podstawowych gatunków lasotwórczych, patoge-
nów grzybowych, szkodników owadzich i ssaków, zgodnie z postanowieniami Dyrek-
tywy Komisji 2008/62/WE o zachowaniu zasobów genowych oraz Dyrektywy 2009/128/
WE o integrowanej ochronie roślin.

Badanie zróżnicowania genetycznego podstawowych gatunków lasotwórczych 
na podstawie markerów polimorfizmu DNA jądrowego (np. RAPD, SNPs i SSR) oraz 
organellowego PCR-RFLP, STS, cpSSR i mtSSR), obejmuje m.in. określenie struktury 
genetycznej populacji na poziomie wewnątrz- i międzypopulacyjnym oraz poznanie na-
turalnych procesów genetycznych w odnawiających się populacjach, tj. przepływ genów, 
zapylenie wsobne, zmiany częstości genów. Analiza struktury genomów sosny, świerka, 
jodły, modrzewia, dębu i buka umożliwiła dokładne poznanie ich dróg migracji polodow-
cowej w Europie 10 000 lat p.n.e.

Na podstawie analiz DNA (qPCR) oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS) 
określono przynależność taksonomiczną gatunków Oomycetes, obecnych w próbach 
środowiskowych (tkankach roślinnych, wodzie i glebie) oraz pokrewieństwo genetycz-
ne (filogenezę) patogenicznych gatunków grzybów z rodzaju Phytophthora i Pythium. 

Zastosowanie techniki sekwencjonowania oraz markerów SSRs umożliwiło określe-
nie przynależności gatunkowej i poznanie stopnia zmienności genetycznej w badanych 
populacjach chrabąszczy Melolontha spp.

Na podstawie analiz DNA jądrowego wykazano, że postępująca fragmentacja śro-
dowisk leśnych miała wpływ na strukturę genetyczną wybranych gatunków nietoperzy 
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(Myotis mystacinus i Plecotus auritus), które pełnią ważne funkcje w ekosystemach 
leśnych. Markery DNA mikrosatelitarnego umożliwiły wykrycie zjawiska kojarzenia 
wsobnego, niekorzystnego ze względu na adaptację i odporność na choroby tych ssaków, 
oraz wykrycie zjawiska izolacji przestrzennej nietoperzy w Polsce. 

W badaniach łowieckich, analizy DNA umożliwiły określenie liczebności i efektywnej 
wielkości populacji jeleniowatych, poznanie dróg migracji i zróżnicowania genetycznego 
zwierzyny, oraz oszacowanie pośrednich i bezpośrednich skutków selekcji łowieckiej.

AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA GLEB JAKO WSKAŹNIK ZMIAN 
ŚRODOWISKA LEŚNEGO

Grażyna OLSZOWSKA

Ocena aktywności biochemicznej gleb jest użytecznym wskaźnikiem zmian środowiska 
leśnego pod wpływem różnych czynników abiotycznych:

 – pożaru – badania aktywności gleb po dziewięciu latach od pożaru na terenach wiel-
koobszarowych pożarzysk leśnych wskazują na niepełne odtworzenie mikrocenoz. Moż-
na przypuszczać, że proces regeneracji gleby po pożarze w Nadleśnictwie Potrzebowice 
będzie trwał krócej niż w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, 

 – wiatru – aktywność ureazy i dehydrogenaz jest związana z wiekiem drzewostanu, 
na uprawie i w młodszym drzewostanie przemiany substancji organicznej są bowiem 
bardziej intensywne. Na powierzchniach z umiarkowanie uszkodzoną drągowiną, lecz 
nie uprzątniętą, aktywność enzymów glebowych była największa. Porównanie wyników 
aktywności enzymatycznej gleb tuż po huraganie oraz na powierzchniach doświadczal-
nych z różnymi zabiegami pozwala na określenie kierunku przemian biochemicznych 
w środowisku glebowym,

 – antropogenicznych, w tym zanieczyszczeń przemysłowych – nadmierna akumu-
lacja metali ciężkich w glebie powoduje inhibicję jej aktywności enzymatycznej,

 – gospodarki leśnej – biochemiczny wskaźnik żyzności siedlisk leśnych (BW) może 
być użyteczny w badaniach porównawczych do oceny jakości gleb lub ich reakcji na 
czynniki zewnętrzne, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, 

 – hodowli – stwierdzona korelacja wartości biochemicznego wskaźnika żyzności sie-
dlisk leśnych (BW) z bonitacją drzewostanów na wielu siedliskach daje podstawę do wy-
korzystania wskaźnika przy szczegółowej diagnostyce typologicznej żyźniejszych siedlisk 
leśnych, zwłaszcza zniekształconych na skutek działalności gospodarczej. Wyniki badań 
aktywności enzymatycznej gleb oraz opracowane na ich podstawie wskaźniki dostarczają 
wielu nowych informacji w ocenie stanu badanych siedlisk leśnych, jak i wiarygodnego 
prognozowania wpływu różnych czynników na rozwój ekosystemu leśnego. Opracowany 
wskaźnik żyzności gleb może mieć zastosowanie w szczegółowej diagnostyce stanu sie-
dlisk leśnych, być uzupełnieniem badań chemicznych gleb i przyczynić się do lepszego 
charakteryzowania typów siedliskowych lasu, a także monitorowania stanu gleby.
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WIELOLETNIA DYNAMIKA DRZEWOSTANÓW NATURALNYCH 
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Rafał PALUCH 

Puszcza Białowieska jest jednym z największych i najlepiej zachowanych obszarów le-
śnych niżu środkowo-wschodniej Europy. Umożliwia to poznawanie procesów i funkcjo-
nowania naturalnych ekosystemów, co ma istotne znaczenie dla rozwoju koncepcji hodowli 
lasu zbliżonej do natury w lasach gospodarczych. Prowadzone od lat 70. XX wieku badania 
dotyczą: 1) określenia zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów na stałych po-
wierzchniach badawczych w ciągu minionych 30-40 lat oraz 2) oceny tendencji, kierun-
ków i tempa tych zmian. Stałe powierzchnie badawcze IBL założone są we wszystkich 
zbiorowiskach leśnych na obszarze całej Puszczy Białowieskiej (rezerwaty przyrody, lasy 
niepodlegające ochronie), a oceny powtarzane są co około 10-15 lat. Sumaryczna liczba 
powtórzonych powierzchni badawczych wynosi 125. 

Analiza zmian składu gatunkowego (udziału gatunków drzew) na podstawie ich za-
gęszczenia w wybranych zbiorowiskach leśnych (bór świeży, bór mieszany, las miesza-
ny, łęg olszowo-jesionowy) potwierdziła znaczące zwiększenie udziału grabu pospolitego 
w kreowaniu drzewostanów w całej Puszczy Białowieskiej. Ekspansja tego gatunku na 
różnych siedliskach, w tym ubogich i średnio żyznych, powoduje ujednolicenie składu ga-
tunkowego zbiorowisk leśnych i ich upodobnianie się do grądu. W warunkach naturalnych, 
w większości analizowanych zespołów leśnych, grab dominował w odnowieniu lasu. 

Świerk wycofał się do oligotroficznych zbiorowisk leśnych i w ostatnich dekadach, 
w drzewostanach borów mieszanych i grądów, uległ drastycznej redukcji ilościowej. Sosna, 
dąb i brzoza zmniejszają wyraźnie swój udział w tworzeniu drzewostanów, w tym również 
w warstwie odnowień, w całej Puszczy Białowieskiej, zarówno w warunkach ochrony ści-
słej, jak i ochrony częściowej realizowanej kilkanaście lat temu (przy niewielkiej ingerencji 
człowieka). W ciągu minionych 15 lat stwierdzono także duże zmniejszenie udziału jesionu. 

Pod względem tempa i wielkości zmian składu gatunkowego drzewostanów można 
uszeregować badane siedliska w porządku malejącym następująco: las mieszany, bór świe-
ży, bór mieszany świeży, łęg olszowo-jesionowy. Wydaje się, że tempo tych zmian w ostat-
nich 10-15 latach znacznie wzrosło. 

RÓŻNE ASPEKTY DYNAMIKI POPULACJI GŁÓWNYCH FOLIOFAGÓW 
SOSNY

Lidia SUKOVATA, Andrzej KOLK, Sławomir ŚLUSARSKI, Tomasz JABŁOŃSKI, 
Tomasz JAWORSKI, Sławomir LIPIŃSKI, Robert WOLSKI, Cezary BYSTROWSKI

Dynamika populacji jest gałęzią nauki o życiu, zajmującą się zmianami liczebności po-
pulacji organizmów żywych w czasie oraz czynnikami mającymi na nie wpływ. W le-
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śnictwie zrozumienie procesów zachodzących w populacjach owadów leśnych pozwala 
poprawnie interpretować wyniki ich monitoringu, prognozować powstawanie gradacji 
oraz opracować optymalne strategie postępowania ochronnego. 

W drzewostanach sosnowych największe zagrożenie stwarzają owady liściożerne. 
W związku z tym, w ostatnim dziesięcioleciu, badania Zakładu Ochrony Lasu IBL 
skupiały się na doskonaleniu metod oceny liczebności ich populacji jako podstawy 
krótkoterminowej prognozy zagrożenia drzewostanów. W wyniku oceny różnych me-
tod jesiennych poszukiwań foliofagów sosny zimujących w ściółce wykazano dużą do-
kładność tzw. metody 10 powierzchni i w 2004 r. wprowadzono ją do Instrukcji Ochro-
ny Lasu. Badania w zakresie biologii i ekologii boreczników oraz możliwości oceny 
potencjału gradacyjnego brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki 
i poprocha cetyniaka dotyczyły analiz ich zdrowotności, udziału samic w populacji, 
płodności i innych kryteriów. Oceniono metodę opadu ekskrementów wymienionych 
gatunków (we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu), która okazała 
się być bardzo przydatna w ocenie liczebności i zdrowotności gąsienic/larw. 

W wyniku szczegółowych badań stwierdzono ważną rolę parazytoidów jaj (np. Te-
lenomus sp.) i gąsienic (np. Blepharipa sp.) w przebiegu gradacji barczatki sosnówki, 
a także parazytoida gąsienic (Parasetigena silvestris) w wypadku brudnicy mniszki. 
Doświadczenia na plantacji nasiennej sosny w Nadleśnictwie Pniewy wykazały istotny 
wpływ jakości pokarmu (zależnej od pochodzenia klonu) na przeżywalność, rozwój 
i płodność brudnicy mniszki, co wskazuje na możliwość hodowli selekcyjnej drzew 
w kierunku zwiększenia odporności drzewostanów względem tego owada.  

Analizy wieloletnich danych o występowaniu foliofagów sosny na terenie Puszczy No-
teckiej pozwoliły na: 1) sformułowanie definicji stałych ognisk gradacyjnych, która stała 
się podstawą do wyznaczenia ich lokalizacji na terenie Puszczy, a później (przez pracow-
ników Lasów Państwowych) na terenie całego kraju, 2) wstępne określenie warunków sie-
dliskowych i drzewostanowych mogących służyć jako wskaźniki ognisk gradacyjnych, 3) 
opracowanie modeli do średnioterminowego prognozowania początku gradacji mniszki, 
barczatki, strzygoni i poprocha na podstawie warunków meteorologicznych.

KULTURY IN VITRO W HODOWLI DRZEW LEŚNYCH

Krystyna SZCZYGIEŁ, Iwona SZYP-BOROWSKA, Jolanta BIENIEK 

Wegetatywne rozmnażanie i uzyskiwanie nowych osobników z części organizmu macie-
rzystego pozwala skuteczniej niż rozmnażanie generatywne zachować pożądane cechy 
hodowlane u potomstwa. W leśnictwie ułatwia ono szybkie wprowadzanie do praktyki 
wyników selekcji drzew. Podstawową zaletą wegetatywnego rozmnażania roślin meto-
dą in vitro jest możliwość uzyskania w krótkim czasie wysokiego wskaźnika mnożenia 
z niewielkiej ilości materiału wyjściowego. 
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W latach 90. XX wieku w Instytucie Badawczym Leśnictwa powstało laboratorium 
kultur tkankowych, w którym stosowano metody mikrorozmnażania drzew – organoge-
nezę i somatyczną embriogenezę. Metodą organogenezy rozmnażano takie gatunki, jak: 
topola-osika (Populus tremula x tremuloides), świerk pospolity (Picea abies (L) H. Karst), 
modrzew europejski (Larix decidua Mill.), czereśnia ptasia (Prunus avium L.), brzoza bro-
dawkowata (Betula pendula Roth), wisienka stepowa (Prunus fruticosa L.), a obecnie robi-
nia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.). 

Bardziej wydajną metodą rozmnażania drzew in vitro jest embriogeneza somatyczna, czy-
li formowanie i rozwój zarodków z komórek somatycznych (wegetatywnych) bez udziału 
zapłodnienia i zygoty. Pozwala to na uzyskanie z jednego eksplantatu praktycznie nieograni-
czonej liczby somatycznych zarodków, a z nich siewek. Metodą somatycznej embriogenezy 
rozmnażano: świerk pospolity (Picea abies (L) H. Karst), modrzew europejski (Larix decidua 
Mill.) oraz jodłę pospolitą (Abies alba Mill.). Zależnie od pochodzenia kalusa embriogennego 
dla świerka pospolitego uzyskano od 200 do 500 somatycznych zarodków, a dla modrzewia 
europejskiego ponad 1000 z 1 grama świeżej masy kalusa embriogennego.

Mikrorozmnażanie stosowane jest do namnażania gatunków drzew i krzewów, które zo-
stały wyselekcjonowane ze względu na potrzeby leśnictwa czy przemysłu (np. szybki przy-
rost lub piękny rysunek oraz korzystne fizyczne i chemiczne właściwości drewna). Metoda 
ta jest też alternatywą do rozmnażania tych drzew, które obradzają w późnym wieku i nie-
regularnie, w małej ilości, lub u których występują trudności z długookresowym przecho-
wywaniem nasion w chłodni (nasion typu „recalcitrant”). Jest także użyteczna, gdy trudno 
i z małą wydajnością rozmnażają się tradycyjnymi metodami (ukorzenianie, szczepienia, 
odkłady itp.), czy w celu zachowania roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem.

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU

Ryszard SZCZYGIEŁ, Mirosław KWIATKOWSKI, Józef PIWNICKI,  
Bartłomiej KOŁAKOWSKI

Pożary lasu to jedne z głównych czynników powodujących długotrwałe i negatywne zmiany 
w ekosystemach roślinnych. W latach 1990-2014 w naszym kraju powstało 212 560 pożarów 
na powierzchni 189 589 ha. Możliwości przeciwdziałania temu zagrożeniu należy upatrywać 
w prewencji oraz w optymalizowaniu działań ratowniczych. Służby pożarnicze i leśne mogą 
być efektywnie wspomagane narzędziami informatycznymi opracowanymi w Laboratorium 
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu i wdrożonymi do praktyki. 

Model pożaru lasu, dający możliwość symulacji rozprzestrzeniania się pożaru oraz 
planowania akcji gaśniczej. Opracowana aplikacja umożliwia wykonanie obliczeń dla po-
żarów pokrywy ściółkowej, trawiastej, wrzosowej i pożaru całkowitego drzewostanu. Za-
leżnie od prędkości wiatru, wilgotności materiału palnego, jego masy oraz czasu trwania 
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pożaru obliczana jest prędkość frontu, powierzchnia i obwód pożaru. Podając spodziewane 
przyrosty powierzchni, obwodu i prędkości frontu pożaru, model umożliwia służbom ra-
towniczym właściwe dysponowanie sił i środków oraz wybór optymalnej taktyki gaszenia. 
Oprogramowanie może być wykorzystane do prognozowania możliwości rozprzestrzenia-
nia się pożarów zależnie od parametrów meteorologicznych pozyskiwanych z sieci leśnych 
stacji meteorologicznych, do analiz zaistniałych pożarów i do celów szkoleniowych.

Krajowy System Informacji o Pożarach Lasu (KSILP), będący częścią Europej-
skiego Systemu Informacji o Pożarach Lasu (European Forest Fire Information System), 
gromadzący dane o wszystkich pożarach lasów, bez względu na rodzaj własności. Umoż-
liwia m.in. sporządzanie raportów o sytuacji pożarowej, zarówno na potrzeby użytkowni-
ków krajowych (Ministerstwo Środowiska, DGLP, RDLP, nadleśnictwa, parki narodowe, 
Państwowa Straż Pożarna, Główny Urząd Statystyczny), jak i Unii Europejskiej.

Metody teledetekcyjne, wykorzystywane do oceny zagrożenia pożarowego lasów, 
charakteryzujące drzewostany pod względem podatności na powstanie pożaru. Metoda 
modelowania udziału wybranych typów siedliskowych lasu na podstawie map pokrycia 
terenu Corine Land Cover i numerycznych modeli terenu, pozwala na ustalenie kate-
gorii zagrożenia pożarowego drzewostanów, dla których nie ma szczegółowych map 
siedliskowych (lasy prywatne). Sposób szacowania obciążenia ogniowego drzewosta-
nów sosnowych na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat dostarcza dokładne dane do 
modelowania pożarów lasu.

Obecnie realizowany jest kolejny projekt, wykorzystujący wysokorozdzielczą metodę 
teledetekcyjną – Lidar, używającą skoncentrowanej wiązki promieni (bliska i średnia pod-
czerwień) do tworzenia modeli przestrzennych terenu. Prace te zmierzają do określenia przy-
datności naziemnego skaningu laserowego do opracowania metody określania obciążenia 
ogniowego drzewostanów sosnowych młodszych klas wieku, rosnących na najbardziej pal-
nych siedliskach. W tym celu skanuje się wybrane powierzchnie w drzewostanach, a następ-
nie wykonuje fizyczny pomiar elementów biomasy palnej, dostarczający dane referencyjne.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA LABORATORIUM OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ LASU

Ryszard SZCZYGIEŁ, Mirosław KWIATKOWSKI, Józef PIWNICKI,  
Bartłomiej KOŁAKOWSKI

W ciągu ostatnich 10 lat Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL uczestni-
czyło w kilku ważnych projektach międzynarodowych. FIRE PARADOX był najwięk-
szym projektem realizowanym przez 30 partnerów zagranicznych, w wyniku którego 
opracowano m.in. model pożaru lasu oraz założenia strategiczne zintegrowanej ochrony 
przeciwpożarowej w Unii Europejskiej. Założenia te zalecają wykorzystanie ognia do 
gaszenia pożarów lasu oraz do planowanego wypalania nagromadzonych materiałów 
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roślinnych, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania pożarów katastrofalnych, szczegól-
nie w ekosystemach zależnych od ognia.

W projektach EUFOFINET (13 partnerów) i EFFMIS (11 partnerów), realizowa-
nych w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV, partnerzy pro-
jektów mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami stosowanymi w krajach 
partnerów, dotyczącymi systemów informatycznych wykorzystywanych do wczesnego 
wykrywania pożarów lasów, profilaktyki przeciwpożarowej, organizacji akcji gaśni-
czych, szacowania szkód oraz sposobów zagospodarowania spalonych terenów. Wszyscy 
partnerzy opracowali własne plany działania, których celem było wdrożenie najlepszych 
praktyk do krajowych lub regionalnych systemów ochrony przeciwpożarowej lasu. Pol-
ski plan działania opracowany w ramach EUFOFINET opierał się na doświadczeniach 
partnera francuskiego i zakładał przeszkolenie załóg samochodów patrolowo-gaśniczych 
Lasów Państwowych według opracowanego jednolitego programu szkoleń. Organizacja 
takiego programu szkoleń podyktowana była zarówno względami bezpieczeństwa, jak 
i wymaganiami formalnymi. Plan działania opracowany w ramach projektu EFFMIS 
zakładał wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych przez hiszpańskiego partnera i po-
legał na wyposażeniu osób i jednostek biorących udział w akcji ratowniczej w specjali-
styczny sprzęt pozwalający na łatwą lokalizację w terenie i sprawną wymianę informacji.

W projekcie FORFIRE (8 partnerów) utworzono nowy system do wykrywania poża-
rów i zbudowano unikatowy model zintegrowanej kamery składającej się z dwóch rodza-
jów czujników obrazu, tj. typowej kamery CCD oraz kamery VUV, czułej na promienio-
wanie ultrafioletu próżniowego emitowane tylko przez płomienie.

Projekt FOREST FIRE CAUSES (8 partnerów) dotyczył przestrzennego i czaso-
wego występowania pożarów lasu, przyczyn ich powstawania, głównych czynników 
sprawczych wpływających na występowanie pożarów w różnych regionach Europy oraz 
opracowania jednolitej metody ich określania. Opracowany w ramach projektu sposób 
klasyfikacji przyczyn pożarów został wdrożony przez kraje Wspólnoty Europejskiej, 
w tym Polskę. Laboratorium uczestniczyło również w realizacji projektów PROFO-
REST i FOREST FOCUS.

TECHNIKI MOLEKULARNE W PROGRAMACH HODOWLANYCH 
DRZEW LEŚNYCH

Iwona SZYP-BOROWSKA, Joanna UKALSKA, Aleksandra NOWICKA,  
Joanna SIMIŃSKA

Uzyskiwanie coraz większej produkcyjności drzewostanów oraz poprawa jakości drewna 
odbywa się z wykorzystaniem programów hodowlanych, selekcji indywidualnej i popu-
lacyjnej. W wypadku hodowli drzew leśnych istnieją jednak duże ograniczenia związane 
między innymi z długim cyklem rozwoju pokoleń, małą odziedziczalnością niektórych 
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ważnych gospodarczo cech oraz z tym, że selekcja na jedną wybraną cechę może prowa-
dzić do zmiany innych cech. Rozwój, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku lat w ge-
nomice, dostarcza nowych narzędzi do przewidywania wartości hodowlanej kolejnych 
pokoleń drzew. 

W Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL podjęto próbę charaktery-
styki i mapowania loci cech ilościowych w hodowli selekcyjnej sosny zwyczajnej (Pinus 
sylvestris L.). Wykorzystując polimorficzne markery AFLP przy użyciu populacji mapują-
cej pochodzącej z wolnego zapylenia, wyznaczono mapę genetyczną oraz zlokalizowano 
QTL (loci cech ilościowych) kontrolujące wzrost na wysokość badanej populacji sosny. 
Mapowanie QTL na podstawie markerów losowych czy specyficznych, jest ważnym eta-
pem w badaniach identyfikacji genów kontrolujących ujawnienie się cech użytkowych. 
Dziedziczenie tych cech u drzew leśnych jest ciągłym wyzwaniem dla selekcji. Pojawienie 
się techniki DArT (Diversity Array Technology) wykorzystującej technologię mikromacie-
rzy umożliwia przyspieszenie badań identyfikacji nowych markerów charakteryzujących 
genomy drzew leśnych. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Diversity Array Technology 
Pty. Ltd. z Yaralumla w Australii, możliwe stało się wykorzystanie analizy polimorfizmów 
pojedynczych nukleotydów (SNP) i markerów DArT do analizy dziedziczenia cech waż-
nych ekonomicznie w programach hodowlanych sosny zwyczajnej.

W analizach wykonanych dotychczas dla potomstwa 67 drzew doborowych zidentyfi-
kowano 4086 markerów typu SNP i 7086 markerów DArT. Uzyskane rezultaty wskazują 
na użyteczność nowoczesnych strategii, dzięki którym można myśleć o nowej jakości 
w hodowli, polegającej na korelacji zmienności fenotypowej cechy ze zróżnicowaniem 
w sekwencjach determinujących ją genów. 

LASY PRYWATNE W POLSCE – STAN I PERSPEKTYWY

Emilia WYSOCKA-FIJOREK, Adam Tomasz SIKORA 

Struktura własności lasów prywatnych w krajach Europy jest zróżnicowana i wynika 
z odmiennych doświadczeń historycznych, różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno- 
-gospodarczych w zakresie zarządzania prywatną własnością leśną. Powierzchnia lasów 
prywatnych w Unii Europejskiej wynosi ok. 115 mln ha, co stanowi blisko 60% wszystkich 
lasów w tej części Europy. Lasy własności prywatnej należą do ok. 15 mln właścicieli, spo-
śród których 7%, tj. 840 tys. to właściciele lasów prywatnych w Polsce. Na jednego właści-
ciela w UE przypada ok. 9,6 ha powierzchni leśnej. Różnice są duże, ponieważ statystyczny 
właściciel leśny w Finlandii gospodaruje na powierzchni leśnej wynoszącej ok. 27 ha, w Pol-
sce natomiast na powierzchni zaledwie ok. 1,4 ha. W naszym kraju lasy prywatne zajmują 
powierzchnię ok. 1737 tys. ha, co stanowi ok. 18,5% wszystkich lasów. 

Badania nad lasami prywatnymi w Polsce zainicjował prof. Tadeusz Marszałek w latach 
60. ubiegłego stulecia, a ich zakres dotyczył aspektów ekonomiczno-gospodarczych leśnej 
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własności prywatnej na terenie ówczesnego województwa krakowskiego. Pierwsze komplek-
sowe badania IBL w tym zakresie wykonano w 2004 roku na ogólnopolskiej próbie właści-
cieli lasów oraz wspólnot gruntowych (N = 520), a kolejne w roku 2007 na reprezentacyjnej 
ogólnopolskiej losowej próbie właścicieli leśnych według danych z Powszechnego Spisu 
Rolnego z 2002 r. (N = 1112). Na terenie województwa podlaskiego (N = 105) główny nacisk 
położono na socjoekonomiczne aspekty gospodarowania prywatną własnością leśną. Ponad-
to, badano możliwości organizowania się właścicieli lasów prywatnych. 

Lasy prywatne w Polsce charakteryzują się dużym rozdrobnieniem, co utrudnia pro-
wadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Istotnym problemem jest brak aktualnych uprosz-
czonych planów urządzenia lasów. Stwierdzono także brak wystarczających środków fi-
nansowych w starostwach powiatowych na nadzór nad lasami prywatnymi. Odnotowano 
brak spójnego i systemowego doradztwa skierowanego do właścicieli lasów. Istotnym pro-
blemem jest też brak większej pomocy (poza zalesieniami) w programach pomocowych 
krajowych i unijnych np. PROW. Stwierdzono nieefektywne wykorzystanie pozyskanego 
surowca, ponieważ ok. 90% drewna użytkowane jest jako opał. W lasach prywatnych śred-
nio pozyskuje się w ostatnich latach około 3 mln m3 drewna, z tego około 50% poza ewi-
dencją. Określono, że powierzchnia drzewostanów pochodzących z naturalnych procesów 
odnowienia, a znajdujących się poza ewidencją wynosi ok. 300 tys. ha. Stwierdzono brak 
rozsądnej nowelizacji Ustawy o lasach (1991) w zakresie lasów prywatnych oraz Ustawy 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (1963). 

EFEKTY BADAŃ TRZEBIEŻOWYCH NA STAŁYCH POWIERZCHNIACH 
DOŚWIADCZALNYCH

Tadeusz ZACHARA

Badania trzebieżowe Instytutu Badawczego Leśnictwa rozpoczęły się w latach 50. XX 
wieku, jako osłona naukowa wprowadzanej wówczas w Lasach Państwowych trzebieży 
selekcyjnej. Prowadzono je w drzewostanach sosnowych, dębowych i bukowych, a ich 
celem było określenie ilościowych i jakościowych kryteriów wyboru drzew dorodnych. 
Efektem prac były zapisy w „Zasadach hodowli lasu” określające, że drzewo dorodne 
musi już na początku II klasy wieku górować pod względem pierśnicy nad drzewem 
przeciętnym o 20-30%, zwłaszcza w drzewostanach sosnowych i dębowych. 

W latach 1967-1976 założono metodą bloków losowych kolejną serię powierzchni trze-
bieżowych w drzewostanach sosnowych. Celem tych badań było z kolei określenie opty-
malnego nasilenia trzebieży selekcyjnej z punktu widzenia produkcyjności drzewostanu, 
a także ocena konsekwencji hodowlanych tzw. cięć liniowych. Szkody abiotyczne, jakie 
wystąpiły w trakcie tych badań, spowodowały poszerzenie tematyki o zagadnienia stabil-
ności drzewostanów. Wykazano, że minimalne nasilenie pierwszego zabiegu, przy którym 
odczuwalny jest większy przyrost na grubość drzew dorodnych, wynosi 20-30%, a  trze-
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bież selekcyjna skraca okres obniżonej stabilności drzewostanu o 10-15 lat. Nie wykazano 
wpływu trzebieży na całkowitą produkcję miąższości, a jedynie jej niewielki wpływ na 
produkcję dostępną, czyli pomniejszoną o wielkość „wypadów”.

Najnowsza seria doświadczeń trzebieżowych została założona w latach 1999-2001. 
Jej celem jest porównanie wzrostu drzewostanu w warunkach silnych trzebieży prowa-
dzonych na rzecz drzew docelowych oraz grupowej trzebieży stabilizującej w porów-
naniu z klasyczną trzebieżą selekcyjną. Wstępne wyniki wskazują, że silne trzebieże 
niosą zwiększone ryzyko szkód w drzewostanie i ich stosowanie może być dopuszczone 
jedynie w ograniczonym zakresie.

ODNOWIENIE NATURALNE SOSNY, ŚWIERKA I DĘBU   
– DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI

Tadeusz ZACHARA, Grzegorz ZAJĄCZKOWSKI, Adam KALISZEWSKI, Dorota 
DOBROWOLSKA, Andrzej BOCZOŃ, Rafał PALUCH, Sławomir AMBROŻY

Celem badań wykonanych w latach 2009-2011 było: określenie obecnej skali powierzch-
niowej stosowania metod naturalnego odnowienia najważniejszych gatunków lasotwór-
czych w Lasach Państwowych, identyfikacja obszarów leśnych o warunkach klimatyczno-
-siedliskowych sprzyjających odnowieniu samosiewnemu wybranych gatunków drzew 
oraz określenie dynamiki wzrostowej i perspektyw rozwojowych odnowień naturalnych 
w różnych warunkach siedliskowo-drzewostanowych.

Stwierdzono, że w polskich lasach istnieje duży potencjał odnowienia naturalnego 
w postaci samorzutnie pojawiających się nalotów pod okapem drzewostanu i na powierzch-
ni otwartej. Kluczowe dla zwiększenia powierzchni odnawianej naturalnie jest rozszerzenie 
areału samosiewów sosny. Może się ono odbywać przez wykorzystanie odnowień podo-
kapowych, zwłaszcza w VI Krainie Przyrodniczoleśnej oraz północnej części Krainy III 
i IV. Odnowienie świerka należy wykorzystywać szczególnie w VII i VIII Krainie Przy-
rodniczoleśnej, a także V i VI, gdzie wykazuje się ono dużą dynamiką zwłaszcza na sie-
dliskach wyżynnych. W wypadku siedlisk lasowych odnowienie naturalne powinno być 
uzupełniane odnowieniem gatunków towarzyszących, w celu zapobieżenia powstawaniu 
litych świerczyn. W Krainie II (Mazursko-Podlaskiej) świerk bardzo dobrze odnawia się 
w drzewostanach sosnowych. 

Dynamika odnowienia dębu zależy w dużym stopniu od warunków siedliskowych 
– najłatwiej odnawia się na siedliskach BMśw i LMśw, gdzie występuje jako gatunek 
współpanujący lub domieszkowy. Istnieje natomiast trudność skutecznego odnowienia 
dębu, zwłaszcza szypułkowego, na optymalnych dla niego siedliskach lasowych.

Analiza kosztów odnowienia naturalnego i sztucznego wykazała dużą różnicę na ko-
rzyść odnowienia naturalnego, zwłaszcza w wypadku świerka.
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NOWA METODA WARTOŚCIOWANIA LASU  
– TABLICE WSKAŹNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW 

Stanisław ZAJĄC 

W pracy scharakteryzowano dotychczasowe metody wyceny lasu i tablice wartości drze-
wostanów stosowane dotychczas w Polsce, tj. metody Glasera oraz Partyki i Tramplera 
(według wyłożonych kosztów, wartości spodziewanej i wartości sprzedażnej). Zapropo-
nowano nową metodykę wartościowania lasu uwzględniającą teorię wartości pieniądza, 
w tym m.in. metodę inwestycyjną (prolongowanie lub dyskontowanie przepływów pienięż-
nych) oraz obliczanie zaktualizowanej wartości netto leśnych nieruchomości gruntowych.

Zaprezentowano rezultaty nowelizacji „Tablic wskaźników wartości drzewostanów” 
(wyd. VI, 2002 r.), to jest: a) opracowanie nowych metod wartościowania drzewostanów 
na pniu oraz ustalenie nowych przeliczników wartości drzewostanów, umożliwiających 
wycenę różnorodnych szkód oraz nieruchomości leśnych, b) opracowanie nowych spo-
sobów ustalania wymiernej wartości strat z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu 
oraz szkodliwego oddziaływania czynników sprawczych na las. 

Wielkość strat (odszkodowanie) z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu we-
dług rozporządzenia ministra środowiska z 2002 r. jest znacznie zawyżona w porównaniu 
z wyliczoną według proponowanej (nowej) metody. Dotyczy to drzewostanów w śred-
nich i starszych klasach wieku. 

Znowelizowane „Tablice wskaźników wartości drzewostanów” uwzględniają obec-
ny stan prawny w zakresie wyceny leśnych nieruchomości gruntowych oraz szkód i od-
szkodowań leśnych. Są pomocniczym narzędziem dla rzeczoznawców majątkowych przy 
wartościowaniu zasobów leśnych oraz szacowaniu szkód w lasach.

PLANTACJE DRZEW SZYBKO ROSNĄCYCH JAKO ŹRÓDŁO 
SUROWCA DRZEWNEGO

Kazimierz ZAJĄCZKOWSKI, Tomasz WOJDA 

Plantacje drzew szybko rosnących to intensywne uprawy klonów lub wąskich populacji, 
wyselekcjonowanych pod względem cech przyrostowych oraz jakościowych. Typuje się 
je w obrębie niektórych gatunków lub ich sztucznych mieszańców charakteryzujących 
się wczesną kulminacją przyrostu miąższości. Zakładane są w celu wyprodukowania jak 
największych ilości surowca drzewnego dla przemysłu lub energetyki w krótszych niż 
stosowane w gospodarce leśnej cyklach. 

Klasyczną formą plantacji drzew szybko rosnących są w Polsce plantacje topolowe, 
które zaczęto zakładać w końcu lat 20. XX stulecia. Rozpoczęcie systematycznych badań 
nad plantacyjną uprawą topoli wiąże się z utworzeniem w Instytucie Badawczym Le-
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śnictwa w 1956 r. Zakładu Uprawy Topoli. Obecnie badania z tego zakresu prowadzone 
są w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. Zakładane od połowy XX w. 
na masową skalę plantacje topolowe ze względu na nieodpowiedni dobór odmian, wy-
sokie koszty zakładania na gruntach leśnych, stosowanie zbyt gęstych więźb oraz brak 
systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych gleby i drzew - w większości okazały się 
porażką i na wiele lat zraziły do siebie leśników. Wieloletnie badania IBL doprowadziły 
już do opanowania zasad uprawy topoli w przyrodniczych warunkach Polski. Wykaza-
no, że w plantacjach, których celem produkcyjnym jest surowiec drzewny, zakładanych 
w więźbie 5 x 5 lub 6 x 6 m w odpowiednich warunkach siedliskowych przeciętny roczny 
przyrost grubizny topoli ‘Hybrida 275’ w wieku 25-30 lat może przekraczać nawet 25 m3/
ha. Podobne przyrosty można uzyskać uprawiając topole balsamiczne (‘Hybrida 275’, 
‘Fritzi Pauley’) w cyklu 10-20 lat (celem produkcyjnym jest drewno średniowymiarowe 
przeznaczone na papier) w więźbie 3 x 3 m. Wyselekcjonowane w IBL mieszańce osiki 
osiągały w podobnych warunkach w wieku 20 lat ponad 15 m3/ha. 

W 1968 roku rozpoczęto realizację szeroko zakrojonego, koordynowanego przez IBL 
programu badawczego, którego celem było opracowanie metod plantacyjnej uprawy le-
śnych drzew szybko rosnących, przede wszystkim modrzewia, świerka, jedlicy i brzozy. 
Oprócz Instytutu uczestniczyły w nim wydziały leśne: Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i Akademii Rolniczej w Poznaniu. W długim (25-60 lat) cyklu 
produkcji (celem produkcji jest drewno tartaczne i łuszczarskie) przeciętny roczny przyrost 
modrzewia wynosi 14 m3/ha, a daglezji 12 m3/ha. Do uprawy w plantacjach nadaje się 
również brzoza, osiągając przeciętne roczne przyrosty miąższości w granicach do 9 m3/ha.

W latach 90. XX wieku IBL włączył się do badań dotyczących uprawy gatunków 
szybko rosnących (wierzby i topoli) w plantacjach o skróconym cyklu (2-6 lat) produ-
kujących surowiec energetyczny. W warunkach gospodarczych można uzyskiwać z nich 
plony rzędu 7-8 ton suchej masy/ha/rok.

W ostatnim dziesięcioleciu w IBL rozpoczęto również badania nad możliwościami 
plantacyjnej uprawy kolejnych gatunków o cennym drewnie: robinii akacjowej, czereśni 
ptasiej i jarzębu brekinii.

HISTORYCZNE POŻARY O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI 
W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Ewa ZIN, Mats NIKLASSON

Pożary w Puszczy Białowieskiej zdarzają się obecnie raczej okazjonalnie, są skutecznie kon-
trolowane i zwalczane, dlatego też zaburzają względnie małe obszary (mniejsze niż 0,5 ha). 
W wielu drzewostanach, szczególnie na siedliskach borowych, spotyka się jednak liczne drze-
wa, pniaki i kłody z widocznymi uszkodzeniami od ognia, wskazujące na występowanie tego 
zaburzenia w przeszłości. W celu scharakteryzowania historycznego reżimu pożarów w Pusz-
czy Białowieskiej odtworzono historię tych zaburzeń metodami dendrochronologicznymi 
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w drzewostanie sosnowo-świerkowym zlokalizowanym w białoruskiej części tego komplek-
su leśnego. Przeanalizowano frekwencję pożarów w skali drzewostanu i pojedynczego drze-
wa, ich sezonowość i intensywność. Do analizy intensywności wykorzystano pomiar średnicy 
drzewa przy pierwszej zachowanej w drewnie bliźnie pożarowej oraz reakcję przyrostową 
na zaburzenie. W celu określenia stopnia generalizacji otrzymanych wyników oraz oceny 
wpływu klimatu na historyczny reżim pożarów w Puszczy Białowieskiej wyniki porównano 
z badaniami przeprowadzonymi w drzewostanie o analogicznej strukturze i warunkach siedli-
skowych, położonym w polskiej części tego kompleksu leśnego. 

Na podstawie analizy wyrzynków i odwiertów z 55 drzew żywych i pniaków sosny 
zwyczajnej Pinus sylvestris L., dendrochronologiczna rekonstrukcja historii pożarów 
w analizowanym drzewostanie wykazała obecność 29 zaburzeń pożarowych w latach 
1645-2010. Stwierdzono, że historyczny reżim pożarów zdominowany był przez zabu-
rzenia o małej intensywności. Nie powodowały one śmiertelności nawet młodych drzew 
o średnicy mniejszej niż 6 cm oraz minimalnie wpływały na ich późniejszy przyrost. 
Większość osobników wykazała pozytywne reakcje przyrostowe lub ich brak. Zaob-
serwowana duża frekwencja dawnych zaburzeń pożarowych (średnio co 9 lat) sugeruje 
ograniczoną możliwość kumulacji paliwa, limitującą intensywność pożarów. 

Uzyskane dane wykazały jednak także występowanie pożarów bardzo intensywnych, 
powodujących śmiertelność większości osobników w drzewostanie i inicjujących nastę-
pującą po tym falę odnowienia. Zaburzeniem o tak wysokiej intensywności w analizo-
wanym drzewostanie był pożar w roku 1718. Pożar ten w osobnikach, które go przeżyły, 
wywołał silne negatywne reakcje przyrostowe. Porównanie z wynikami badań historii 
pożarów w polskiej części Puszczy Białowieskiej wykazało wiele podobieństw w para-
metrach historycznego reżimu pożarów, obejmujących: 1) dominację zaburzeń wczesno- 
i pozasezonowych o małej intensywności, 2) sporadyczne występowanie pożarów bardzo 
intensywnych, 3) dużą frekwencję pożarów w okresie od poł. XVII w. do I poł. XIX w. 
oraz 4) stopniowy zanik zaburzeń pożarowych od pierwszych dekad XX w. 

Badania te sugerują, że historyczny reżim pożarów w Puszczy Białowieskiej zdomi-
nowany był przez zaburzenia o małej intensywności, jednak na obszarze tym występo-
wały sporadycznie także pożary bardzo intensywne, które całkowicie zmieniały strukturę 
wiekową i przestrzenną drzewostanów. 

Autorzy reprezentują: Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Bia-
łowieży – Ewa Zin oraz Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Southern 
Swedish Forest Research Centre, Alnarp, Sweden – Ewa Zin, Mats Niklasson.

ARCHIWUM LEŚNEJ HISTORII MÓWIONEJ

Tomasz ZYGMONT

Pierwszy (pilotażowy) projekt historii mówionej w leśnictwie i ochronie przyrody do-
tyczył ochrony lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej. Jego celem było zapisanie 
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w formie nagrań filmowych relacji świadków historii – emerytowanych pracowników 
leśnictwa, nauki i ochrony przyrody. Od początku planowano udostępnienie nagranych 
relacji biograficzno-narracyjnych w pełnych wersjach i utworzenie strony internetowej 
prezentującej fragmenty nagrań. Relacje zbierane były w latach 2012-2013. Większość 
sesji nagraniowych odbywała się na terenie nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnów-
ka, część z nich zrealizowano w Białymstoku, Warszawie i Sękocinie Starym. Sesje od-
bywały się najczęściej w mieszkaniach rozmówców. Nagrano rozmowy z 55 osobami 
podczas 70 spotkań. Zebrano ponad 177 godzin materiału. W ten sposób powstało Ar-
chiwum Leśnej Historii Mówionej, a właściwie jego zaczątek. Powinno się ono bowiem 
rozwinąć i być wzbogacane kolejnymi nagraniami. Cały materiał zapisany został na dys-
kach twardych w formie plików FullHD. Do udostępnienia przygotowano 71 płyt DVD, 
z których mogą korzystać naukowcy i edukatorzy. Opracowane zostały wytyczne realiza-
cji projektów historii mówionej – do wykorzystania na szczeblu lokalnym i regionalnym 
administracji Lasów Państwowych.

Fragmenty nagrań umieszczono w portalu YouTube i na stronie www.lasy-i-ludzie.pl. 
Strona ta prezentuje relacje w porządku alfabetycznym (z możliwością sortowania i fil-
trowania wpisów). Udostępnia także obszerny materiał dodatkowy z archiwów domo-
wych rozmówców (fotografie, dokumenty, pamiątki) oraz z ogólnodostępnych zasobów 
archiwalnych (Archiwum Państwowe w Białymstoku, repozytorium cyfrowe Filmoteki 
Narodowej, Cyfrowa Biblioteka Narodowa – polona.pl, archiwum Ośrodka Kultury Le-
śnej w Gołuchowie, Biblioteka IBL).

Oprócz głównego autora – Tomasza Zygmonta, w pracach uczestniczyli m.in.: Graży-
na Szujecka, Andrzej Antczak, Robert Wyszyński, Karolina Witowska, Maciej Swoboda, 
Marek Geszprych. Nagrania zrealizowały ekipy: Wytwórni Filmowej „Grochowska-83”, 
Leśnego Studia Filmowego ORWLP w Bedoniu oraz filmowcy niezależni. Projekt został 
sfinansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (temat BLP-391).
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Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) został powołany 10 lipca 1930 roku jako Zakład Do-
świadczalny Lasów Państwowych. W ten sposób środowisko polskich leśników zrealizo-
wało postulat utworzenia jednostki badawczej zajmującej się doświadczalnictwem le-
śnym na poziomie krajowym. Jan Teodor Hausbrandt – organizator i pierwszy dyrektor 
Instytutu określił jego główne funkcje jako: badawcze, wydawnicze i  instruktorskie. 
Wskazał też na konieczność podejmowania zagadnień, które służą tworzeniu naukowej 
podstawy doskonalenia gospodarki leśnej. Ten postulat Instytut wypełnia z powodze-

niem do dzisiaj, prowadząc zgodnie z celami statutowymi badania i prace rozwojowe poświęcone procesom 
zachodzącym w ekosystemach leśnych oraz wzajemnym powiązaniom lasów z otaczającym środowiskiem przy-
rodniczym, społecznym i gospodarczym.

Po II wojnie światowej IBL został podporządkowany nowo powstałemu Ministerstwu Leśnictwa, obecnie 
zaś podlega Ministerstwu Środowiska. W całym okresie swojej działalności współpracuje blisko z Lasami Pań-
stwowymi, świadczy też usługi na rzecz leśnictwa (doradztwo, ekspertyzy, opinie, szkolenia, kursy). Współdziała 
z krajowymi organizacjami badawczymi i wyższymi uczelniami, bierze udział w projektach międzynarodowych, 
jest aktywnym członkiem światowych organizacji do spraw leśnictwa: IUFRO (Międzynarodowej Unii Leśnych 
Organizacji Badawczych) i EFI (Europejskiego Instytutu Leśnego). 

Ważnym obszarem aktywności IBL są wydawnictwa. Oprócz publikacji książkowych – monografii, rozpraw 
naukowych, materiałów konferencyjnych, albumów – Instytut wydaje dwa czasopisma naukowe: „Folia Foresta-
lia Polonica. Series A – Forestry” wspólnie z Polską Akademią Nauk oraz „Leśne Prace Badawcze” (ukazujący się 
również jako „Forest Research Papers” w angielskiej wersji open access), a także informatory i biuletyny. Bibliote-
ka Instytutu ma w swoich zbiorach ponad 50 tysięcy woluminów książek, prenumeruje około 160 tytułów czaso-
pism polskich i zagranicznych. Istotnym elementem działalności są też niestacjonarne studia doktoranckie, sta-
że dla młodych naukowców oraz edukacja przyrodniczo-leśna. Siedziba główna Instytutu mieści się w Sękocinie 
Starym niedaleko Warszawy, a w Białowieży i Krakowie funkcjonują placówki zamiejscowe.

fot. P. Szymański


