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wydawnictwo sfinansowano ze środków
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki wodnej w Białymstoku.

wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku - jako samodzielna instytucja 
finansowa posiadająca osobowość prawną rozpoczął swą działalność 1 lipca 1993 roku. Fundusz samodzielnie go-
spodaruje środkami publicznymi stanowiącymi wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyj-
nych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, 
a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji nałożonych na podmioty, które negatywnie 
oddziałują na środowisko. W celu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju WFOŚiGW finansuje zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są zgodne z kierunkami polityki ekologicznej państwa oraz woje-
wództwa podlaskiego.
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» Las a człowiek

Okres ostatnich 100 lat charakteryzu-
je się bardzo dynamicznymi zmianami 
zachodzącymi w środowisku przyrodni-
czym i w rozwoju populacji ludzi na globie 
ziemskim. Z powierzchni 510 mln km² Zie-
mi, 71% zajmują oceany i morza, na lądy 
przypada, więc 149 mln km², z czego 40% 
stanowią chłodne i gorące pustynie, tun-
dry obszarów polarnych oraz stepy strefy 
podzwrotnikowej. Obecnie lasy na świecie 
zajmują powierzchnię nieco ponad 4 mld 
ha, to jest 31% wszystkich lądów, 80% za-
sobów leśnych to lasy publiczne, a tylko 
40% posiada aktualne plany urządzania 
(zagospodarowania). 

Z dostępnych danych wynika, że jesz-
cze w XVI wieku lasy zajmowały 7,6 mld 
hektarów, w 1958 roku 4,4 mld i proces 
zmniejszania się powierzchni lasów nie 
uległ zahamowaniu. W latach 90. średnia 
powierzchnia wylesień wynosiła 16 mln 
ha rocznie W pierwszej dekadzie XXI wieku 
średnia powierzchnia wylesień na świecie 
z przeznaczeniem terenów pod produk-
cję rolną, spadła do około 13 mln ha rocz-
nie. Ponadto uprawy leśne zakładane były 
średnio na powierzchni ponad 7 mln ha 
rocznie. Z zestawienia powyższych danych 
wynika, że utrata powierzchni leśnej wyno-
si rocznie około 5 mln ha. 

Jak wszyscy dobrze wiemy, od 1945 roku 
w nowych granicach państwa, lesistość 
Polski była jedną z najniższych w Europie 
i wynosiła 20,7%. Od tego roku, powierzch-
nia lasów polskich ciągle rośnie. Obecnie 
lesistość wynosi ponad 29,1%. W okresie 
65 lat zalesiono ponad 2,5 mln ha terenów, 
które ze względu na produkcję rolniczą 
były nieprzydatne. W sposób bardzo wy-
raźny wzrósł zapas polskich lasów z około 
900 mln m³ do 2,3 mld m³ według danych 
z ostatniej wielkoobszarówki. Podwoił się 
udział gatunków liściastych w składach ga-
tunkowych polskich drzewostanów. Efek-
tem racjonalnej polityki leśnej państwa był 
wzrost populacji zwierząt żyjących w lesie. 

Największym zagrożeniem dla funkcjo-
nowania ekosystemów leśnych jest nie-
przemyślana działalność człowieka. Do 
czego to doprowadzi możemy zobaczyć 
w rejonie basenu Morza Śródziemnego. 
Tereny te są często szare, wyrudziałe, nie 
chronione przez lasy – po pięknych cedrach 

i drzewach cyprysowych w wielu miejscach 
pozostały tylko wspomnienia. 

Już od dawna społeczeństwa próbo-
wały budować koncepcje odpowiedzial-
ności za przyrodę. W warunkach klimatu 
śródziemnomorskiego w miarę wylesień 
i nadmiernej eksploatacji lasów, następo-
wały niebezpieczne w skutkach procesy 
erozyjne. Przyczynia się to do zmian w tym 
stanowienia prawa, które przeciwstawiało 
się dewastacji lasów i niszczeniu szczegól-
nie cennych gatunków drzew. Hammu-
rabi władca Babilonu panujący w latach 
1792-1750 p.n.e. powołał leśnika, który 
miał nadzór na lasami. Na terenie obecne-
go Libanu około 1450 r. p.n.e. Artakserkses 
I ograniczył wycinanie cedrów. W czasach 
Homera w Grecji gaje były strzeżone przez 
powołane do tego osoby. W Rzymie Cyce-
ron ostrzegał, że niszczenie lasów to wielka 
szkoda dla dobra ogólnego, zaś Pliniusz 
Starszy przestrzegał przed zniszczeniem 
lasów, szczególnie przed wylesieniem sto-
ków górskich, twierdząc, że lasy to wielkie 
bogactwo człowieka. 

W historii dziejów ludzkości las był 
i pozostaje na zawsze obiektem wielkie-
go zainteresowania człowieka. Spojrze-
nie na funkcjonowanie ekosystemów 
leśnych zmieniało się na przestrzeni wie-
ków stosownie do najbardziej odczuwal-
nych potrzeb człowieka. Zawsze jednak 
wszelkie działanie człowieka zmierzało do 
podporządkowania sobie tego jednego 
z najpiękniejszych elementów środowiska 
naturalnego. Od wielu tysięcy lat człowiek 
korzysta z lasu, pozyskuje drewno, poluje 
na zwierzęta, zbiera płody runa leśnego. 
Las chroni, żywi i jest niewyczerpanym ma-

Człowiek od zarania swojego 
istnienia był i nadal jest 
związany z otaczającą go 

przyrodą. W swojej działalności i rozwoju 
uzależniony był od jej bogactwa 
i różnorodności. Istotną rolę w rozwoju 
ludzkiej cywilizacji odgrywały lasy. 
Można zaryzykować twierdzenie, że przez 
tysiące lat las był prawdziwym domem 
człowieka. To właśnie tam znajdował 
pokarm, bezpieczeństwo przed wrogami, 
dobre warunki do swojego rozwoju. 
Wraz z upływem czasu człowiek nauczył 
się uprawiać rośliny, udomowił wiele 
zwierząt i ta bezpośrednia zależność od 
lasu, uległa znacznemu zmniejszeniu, 
to jednak las był i pozostał ważnym 
elementem w rozwoju gospodarczym 
W sposób szczególnie wyraźny zależność 
jakości życia od lasu będącego znaczącą 
częścią otaczającej nas przyrody 
zaczynamy rozumieć obecnie.

Człowiek od zawsze pozostawał
 w emocjonalnym związku z lasem  

Las a człowiek  Prof. Tomasz Borecki

Fot. A. Wiatr  



6

» Las a człowiek

7

» Las a człowiek

gazynem wszelkiego dobra. Jeszcze 20 – 30 
lat temu walory lasu ograniczano głównie 
do funkcji produkcyjnych, obecnie coraz 
częściej wymienia się jego funkcje ekolo-
giczne i społeczne. Las służy człowiekowi 
poprzez sam fakt, że jest, niezależnie od 
jego dodatkowych, łatwych do oszacowa-
nia walorów materialnych. Las jest gwaran-
tem zachowania bioróżnorodności świata 
roślin i zwierząt. Toteż z punktu widzenia 
dobra wszystkich ludzi, nie ma powodów 
do prywatyzowania lasów. W tym wypad-
ku społeczna wartość lasów jest najlepszą 
gwarancją dostępności wszystkich ludzi 
do funkcji, które lasy pełnią. Prawdziwa 
wartość lasu to nie ta wynikająca z jego 
wartości surowcowej. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych w 1997 roku przez ze-
spół dr Roberta Costanzy na Uniwersyte-
cie w Vermont wartość globalna zasobów 
przyrodniczych Ziemi oszacowana została 
na 33 bln USD. Aż 38% wartości stanowią 
ekosystemy lądowe, w tym głownie lasy 
i bagna. Dla przypomnienia produkt glo-
balny brutto wynosił wówczas 18 bln USD. 
Służebność lasu wobec człowieka najlepiej 
ilustruje wartość dóbr i usług dostarcza-
nych rocznie przez 1ha lasu borealnego 
wyliczona przez zespół cytowanego autora. 
Według tych badań 1 ha dostarcza wartości 
na poziomie 302 USD rocznie, z czego 175 
USD to wartość klimatyczna i oczyszcze-
niowa (54,7%), 50 USD produkcja żywności 
(16,5%), 36 USD to korzyści rekreacyjne 
(11,9%), tylko 25 USD to produkcja drewna 
(8,3%), 10 USD to korzyści glebochronne 
(3,3 %), 4 USD kontrola biologiczna (1,3%), 
2 USD korzyści kulturowe (0,7%).

Polska przed przystąpieniem do Unii 
Europejskiej zobowiązała się w Traktacie 
Ateńskim z 16 kwietnia 2003 roku do wy-
znaczenia na swoim terytorium sieci Na-
tura 2000. Traktat ten stanowił podstawę 
prawną przystąpienia Polski wraz z innymi 
krajami do Unii Europejskiej. Przepisy unij-
ne, stanowiące podstawę do tworzenia 
terenów Natura 2000, wprowadzono do 
polskiego prawa Ustawą o Ochronie Przy-
rody, z 16 kwietnia 2004 roku. Wyznaczone 
obszary w sposób szczególny dotyczą pol-
skich lasów – około 38% lasów państwo-
wych znajduje się w sieci Natura 2000.

W opinii wielu specjalistów zajmujących 
się szeroko pojętymi problemami przyrody, 
przy wdrażaniu sieci Natura 2000, popeł-
niono wiele błędów. Wiele osób uważa, że 
koncepcja sieci Natura 2000 jest zbyt sfor-
malizowana i zbiurokratyzowana, i z tego 
powodu, nie włączyła w jej realizację sze-
rokich kręgów społeczeństwa. Lekceważy 
ona dotychczasowy porządek prawny i do-
robek poszczególnych krajów w dziedzinie 
ochrony przyrody, np. plan ochrony obsza-
rów Natura 2000, w którego skład wchodzi 
park narodowy jest nadrzędny w stosunku 
do planu ochrony parku narodowego. Kon-
cepcja sieci Natura 2000 koncentruje się 
głównie na szczegółowych procedurach 
dotyczących wyznaczenia obszarów, opra-
cowania planów ich ochrony i sporządza-
nia okresowych raportów. Tak naprawdę, 
nie daje żadnych wskazań, co chronić, co 
wolno, a czego nie wolno.

Od sposobu realizacji Natury 2000 zależy 
to, co jest najważniejsze – polska przyro-
da. Powinniśmy wykorzystać wszystko to, 
co jest szansą tego programu i możliwość 

finansowania niektórych jego działań ze 
środków Unii Europejskiej.

Warunki naturalne, które posiadamy dają 
nam bardzo wielkie możliwości rozwoju 
gospodarczego. Gospodarka kraju musi 
być prowadzona zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju. Istnieje wiele nie-
porozumień w gospodarowaniu przyrodą 
po przyjęciu Programu Natura 2000. Trzeba 
postępować w taki sposób, żeby z jednej 
strony kraj się mógł rozwijać i korzystać 
z istniejących zasobów, z drugiej zaś usza-
nować trzeba przyrodę. Bardzo trafnie za-
gadnienie to ujął Ojciec Święty Benedykt 
XVI w Encyklice Caritas in veritate (z łac., pol. 
Miłość w prawdzie). W rozdziale IV Rozwój 
ludów, prawa i obowiązki, środowisko czyta-
my: „Zagadnienie rozwoju jest dzisiaj mocno 
związane również z powinnościami wynika-
jącymi ze stosunku człowieka do środowi-
ska naturalnego. Bóg dał je wszystkim, a za 
korzystanie z niego jesteśmy odpowiedzialni 
wobec ubogich, przyszłych pokoleń i całej 
ludzkości. Jeśli natura, a przede wszystkim 
istota ludzka są uznawane za owoc przypad-
ku lub determinizmu ewolucyjnego, świa-
domość odpowiedzialności słabnie w su-
mieniach. Wierzący dostrzega w przyrodzie 
cudowny owoc stwórczego działania Boga, 
z którego człowiek może korzystać w sposób 
odpowiedzialny, aby zaspokoić swe słusz-
ne potrzeby – materialne i niematerialne 
–z poszanowaniem wewnętrznej równowa-
gi samego stworzenia. Jeśli brak takiej wizji, 
człowiek traktuje naturę jak nietykalne tabu 
albo – przeciwnie – dopuszcza się wobec niej 
nadużyć. Obydwie te postawy nie są zgodne 

z chrześcijańską wizją natury, będącej owo-
cem stworzenia Bożego”.

Kończąc można stwierdzić, że wzajemne 
relacje człowieka do przyrody (człowieka 
do lasu) zależą od zdolności, umiejętności, 
chęci ludzi do racjonalnego korzystania 
z tej przyrody. Racjonalnie myślący czło-
wiek zrobi wszystko, żeby zachować jej 
bogactwo i bioróżnorodność, gdyż zdaje 
sobie sprawę, że jest jej nieodłączną częś-
cią. Niezależnie jednak, jaki mamy emocjo-
nalny stosunek do otaczającego nas świa-
ta przyrody, człowiek pozostaje zawsze 
najważniejszy, niezależnie od tego na jak 
cennych przyrodniczo obszarach przyszło 
mu żyć. Bardzo trafne jest stwierdzenie, 
że „traktowanie przyrody jako nietykalne 
tabu albo jej niszczenie” jest taką samą nie-
prawidłowością.

» 	 Profesor tomasz Borecki 
 leśnik, absolwent i pracownik Wydziału Leś-

nego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. W jego dorobku naukowym można 
wyróżnić cztery główne kierunki badaw-
cze: statystyczno-matematyczne systemy 
inwentaryzacji lasów, zdrowotność lasów, 
ocena drzew leśnych uprawianych na plan-
tacjach, a także usprawnienia w funkcjo-
nowaniu gospodarstwa leśnego. Jest au-
torem 160 prac naukowych, z czego 50 to 
oryginalne prace twórcze. Jest on także au-
torem ponad 70 dokumentacji naukowych, 
ekspertyz i projektów. Wniósł istotny wkład 
do rozwoju dyscypliny naukowej zwanej 
Urządzaniem Lasu. Doradca Prezydena RP 
w zakresie rozwoju wsi i środowiska.



8 9

» Lasy prywatne w PolsceLasy prywatne w Polsce  Dr inż. Piotr Gołos

Niniejszy rozdział ma na celu 
zasygnalizowanie kilku najważ-
niejszych informacji charakte-

ryzujących uwarunkowania prowadzenia 
gospodarki leśnej w lasach prywatnych. 
W sposób szczególny odniesiono się do 
największej grupy prywatnych właścicieli 
lasów jaką są rolnicy. Wszystkie zamiesz-
czone w niniejszym rozdziale informacje 
pochodzą z trzech źródeł, a mianowicie:
1)  Opracowania (rocznika) Głównego Urzędu 

Statystycznego w Warszawie „Leśnictwo”, 
2)  Wyników I cyklu Wielkoobszarowej In-

wentaryzacji Stanu Lasów (WISL) zakoń-
czonego przez Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej w 2009 r.,

3)  Wyników ogólnopolskich badań ankieto-
wych przeprowadzonych w 2008 r. przez 
Instytut Badawczy Leśnictwa na losowej 
reprezentatywnej próbie rolników właś-
cicieli lasów wylosowanej na podstawie 
danych Powszechnego Spisu Rolnego 
przeprowadzonego w 2002 r. 

Grunty leśne zajmowały w Polsce na ko-
niec 2009 r. powierzchnię 9296 tys. ha, w tym 
ponad 9089 tys. ha grunty leśne zalesione 
(lasy). Lasy prywatne to tylko niewielka część 
zasobów leśnych – powierzchnia 1655 tys. ha 
(18,2% lasów ogółem), z których 94% (1557 
tys. ha) to lasy osób fizycznych, najczęściej rol-
ników (ponad 840 tys. gospodarstw rolnych 
posiada las). Lasy prywatne w województwie 
podlaskim zajmują 196 tys. ha (32% lasów 
ogółem w województwie i trzecie miejsce 
w kraju pod względem powierzchni lasów 
prywatnych). Pod względem lesistości woje-
wództwo podlaskie znajduje się na szóstym 
miejscu w Polsce – 30,4%.

Charakterystyczną cechą lasów prywatnych 
jest duże rozdrobnienie – duża liczba działek 
leśnych o niewielkiej powierzchni oraz kształ-
cie utrudniającym prowadzenie racjonalnej 
gospodarki leśnej, dodatkowo oddalonych od 
siebie oraz od miejsca zamieszkania właścicie-
la (utrudniony nadzór lasów). Według wyni-
ków badań ankietowych przeprowadzonych 
w 2007 r. przez Instytut Badawczy Leśnictwa, 
1112 ankietowanych rolników (właścicieli 
lasów), gospodarowało na powierzchni pra-
wie 3 tys. ha lasów, którą tworzyło 2886 róż-
nej wielkości działek leśnych. W przeciętnym 
„gospodarstwie leśnym” rolnika znajdują się 
dwie małe działki leśne o łącznej średniej po-
wierzchni 1,41 ha, oddalone od miejsca za-
mieszkania właściciela o około 2,4 km. 

Zasoby drzewne lasów Polski to 
2336 mln m3 drewna, w tym 355 mln m3 
(15,2%) znajduje się w lasach prywatnych. 
Przeciętnie na powierzchni 1 hektara lasów 
prywatnych znajduje się 209 m3 drewna, na-
tomiast w lasach Skarbu Państwa zarządza-
nych przez PGL LP 264 m3. Zasoby drzewne 
województwa podlaskiego stanowią 6,7% 
zasobów Polski, natomiast zasoby w lasach 
prywatnych Podlasia stanowią 12,1% suma-
rycznych zasobów lasów prywatnych i 1,8% 
zasobów drzewnych Polski ogółem. Bada-
nia IBL w 2007 r. potwierdziły znaczną po-
wierzchnię gruntów, głównie rolnych, które 
ze względu na sposób użytkowania powinny 
być uznane i przeklasyfikowane na grunty 
leśne – 6,2% powierzchni lasów. Uzyskany 
wynik wskazuje, że uaktualnienie klasyfika-
cji gruntów mogłoby spowodować wzrost 
powierzchni lasów prywatnych o około 300 
tys. ha, do powierzchni 1,9-2 mln ha. Według 
oficjalnych danych GUS pozyskanie drew-

na w 2009 r. w lasach prywatnych wyniosło 
1089 m3, czyli około 0,7 m3/ha, natomiast 
w badaniach IBL rolnicy zadeklarowali, że 
pozyskują około 2,16 m3/ha/rok. Przy czym 
rolnicy pozyskują drewno najczęściej jako 
pojedyncze drzewa (32,7% ogólnej miąższo-
ści) lub w ramach trzebieży – 29,6%.

Badane gospodarstwa poniosły w 2006 r. 
koszty związane z posiadanym lasem w wy-
sokości 297 tys. zł – 267 zł/gospodarstwo, 

100 zł/ha lasu lub 39 zł/m3 pozyskanego 
drewna. Sumaryczne dochody wyniosły 759 
tys. zł – średnio 682 zł/gospodarstwo, 431 zł/
ha lasu oraz 128 zł/m3 pozyskanego drewna. 
Z powyższych danych wynika, że osiągnęły 
dochody w wysokości około 415 zł/gospo-
darstwo, 331 zł/ha lasu oraz 89 zł/m3 pozy-
skanego drewna. 

Przeważającą część korzyści rolników 
z tytułu posiadanego lasu stanowiły oszczęd-
ności, które powstają dzięki wykorzystaniu 
drewna opałowego lub użytkowego z posia-
danego lasu na potrzeby domowe i gospo-
darstwa rolnego – tego rodzaju oszczędności 
stanowią 73% łącznych korzyści ankietowa-
nych rolników.

Ankietowani rolnicy ich rodziny oraz inne 
osoby gospodarując w 2006 r. na powierzch-
ni 2965 ha lasu i pozyskując w tym czasie 
7593 m3 drewna przepracowali 67 tys. godzin. 
Średnio w jednym gospodarstwie spędzono 
w lesie prawie 44 godziny. W przeliczeniu na 
m3 pozyskanego drewna oraz hektar lasu 
średnio przepracowali odpowiednio prawie 
9 i ponad 23 godziny.

Jedynym narzędziem typowo leśnym, jakie 
powszechnie znajduje się w gospodarstwach 
rolno-leśnych, jest piła łańcuchowa – pilarka. 
Jej posiadanie zadeklarowało ponad 74% an-
kietowanych rolników.

W latach 2004-2006 w 252 gospodar-
stwach (ponad 22% ankietowanych gospo-
darstw) zdarzały się kradzieże drewna. W su-
mie rolnicy oszacowali, że w ciągu trzech lat 
skradziono z ich lasu około 1265 m3 drewna. 
Średnia ilość skradzionego drewna wyniosła 
około 1,7 m3/rok/gospodarstwo oraz 0,6 m3/
rok/ha lasu. 

Czytelnik zainteresowany powyższą prob-
lematyką może w celu uzyskania informacji 
szczegółowych „sięgnąć” do opracowań 
GUS, szczególnie rocznika „Leśnictwo” oraz 
przeanalizować wyniki Powszechnego Spi-
su Rolnego z 2010. 

Prace przy pozyskaniu drewna
Fot. P. Tałałaj

» Dr inż. Piotr Gołos
 absolwent Wydziału Leśnego SGGW w War-absolwent Wydziału Leśnego SGGW w War-

szawie. Pracownik Instytutu Badawczego 
Leśnictwa. Od początku pracy naukowej, 
zajmuje się problematyką wartościowania 
zasobów leśnych oraz ekonomicznymi, or-
ganizacyjnymi i gospodarczymi aspektami 
lasów prywatnych.
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Określenie „lasy prywatne” jest 
pojęciem niedookreślonym 
w obowiązującym prawie 

polskim, wobec czego dla określenia 
tego pojęcia konieczna jest wykładnia 
przepisów ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach oraz orzecznictwa są-
dowego. Za lasy prywatne uznawane są 
w Polsce lasy stanowiące własność osób 
fizycznych, w tym lasy stowarzyszeń 
prywatnych właścicieli lasów, wspólnot 
gruntowych, rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych, kółek rolniczych, związków 
wyznaniowych i organizacji społecznych. 
Jednocześnie, nie wolno utożsamiać 
pojęcia „lasów prywatnych” z pojęciem 
„lasów niepaństwowych”, które jest 
szersze i odnosi się do wszystkich lasów 
prywatnych, a także lasów będących 
w użytkowaniu jednostek samorządu 
terytorialnego, uczelni, szkół i różnych 
placówek oświatowych, jednostek 
badawczo-rozwojowych oraz przedsię-
biorców o statusie centrum badawczo-
rozwojowego. Innymi słowy, każdy las 
prywatny będzie lasem niepaństwowym, 
ale nie każdy las niepaństwowy będzie 
lasem prywatnym.

wsPółcZesne PODstawy PRawne 
DOtycZące GOsPODaRki LeŚnej 
w Lasach PRywatnych

Problematyka lasów prywatnych jest obec-
nie uregulowana w kilkunastu ustawach, wraz 
z aktami wykonawczymi do nich (rozporządze-
niami wydawanymi przez Ministra Środowi-
ska). Ponadto, w postępowaniach leśnych (ad-
ministracyjnych, cywilnych i innych) stosuje się 

przepisy kilkudziesięciu ustaw i znacznie więcej 
aktów prawnych niższej rangi.

Do lasów prywatnych odnoszą się również 
uchwały rad gmin i powiatów oraz sejmików 
marszałkowskich. Inną kategorią są akty ad-
ministracyjne kształtujące uprawnienia lub 
obowiązki właścicieli lasów prywatnych, wy-
dawane najczęściej w formie decyzji admini-
stracyjnych, np. decyzja starosty nakazująca 
wykonanie określonych zadań ochronnych 
w lesie przez właściciela lasu. Istnieją również 
akty o charakterze administracyjno-planistycz-
nym, np. uproszczone plany urządzenia lasu 
oraz innego rodzaju dokumenty powstające 
w wyniku podjęcia określonych czynności ma-
terialno-technicznych, np. świadectwo legalno-
ści pozyskania drewna wystawiane przez staro-
stę. Wyszczególnia się również różnego rodzaju 
instrukcje, np. instrukcja urządzania lasu oraz 
akty polityki leśnej, tj. Polityka Leśna Państwa, 
czy Krajowy Program Zwiększania Lesistości.

Do ustaw regulujących problematykę leś-
nictwa prywatnego należy zaliczyć:
a) ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o zago-

spodarowaniu wspólnot gruntowych,
b) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny,
c) przepisy karne, tj. ustawę z dnia 20 maja 

1971 r. Kodeks wykroczeń oraz ustawę 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

d) ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu 
i wymianie gruntów,

e) ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach,

f) ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
g) ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych,
h) ustawę z dnia 13 października 1995 r. Pra-

wo łowieckie,

i) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym 
materiale rozmnożeniowym,

j) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska,

k) ustawę z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym,

l) ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody,

m) ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

n) ustawę z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko,

o) inne ustawy, w tym m. in. Konstytucję Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
[dalej: Konstytucja RP], ustawę z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz usta-
wy stosowane w postępowaniach admi-
nistracyjnych, tj. ustawę z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.

ZasaDy PROwaDZenia
GOsPODaRki LeŚnej

W prawie polskim uregulowano cztery za-
sady prowadzenia gospodarki leśnej, odwo-
łujące się do przestrzegania ochrony przyro-
dy w lasach, to jest:
a) powszechna ochrona lasów,
b)  trwałość utrzymania lasów,

c) ciągłość i zrównoważone wykorzystanie 
wszystkich funkcji lasu,

d) powiększanie zasobów leśnych.
Ad a) Zasada powszechnej ochrony la-

sów znajduje miejsce głównie w przepisach 
dotyczących ochrony lasów przed pożara-
mi i przed organizmami szkodliwymi. Choć 
jest to kluczowa zasada ochrony zasobów 
leśnych, to jej treść znajduje dopiero pełne 
rozwinięcie w kolejnych trzech zasadach 
prowadzenia gospodarki leśnej.

Ad b) Rozwój zasady trwałości lasów ma 
wielowiekową tradycję oraz bogate podło-
że aksjologiczne. Pojęcie trwałości odnosiło 
się zawsze do odnawialnych zasobów przy-
rody i oznaczało takie ich użytkowanie, któ-
re zapewnia uzupełnianie się tych zasobów 
do poprzedniego poziomu. Oznacza to 
taki sposób korzystania z zasobów natural-
nych, przy których tempo pobierania dóbr 
jest co najwyżej równe tempu odnawia-
nia się lub ponownego ich uzupełniania. 
Realizacja zasady trwałości lasu następuje 
poprzez prowadzenie trwałej gospodarki 
leśnej, jako „działalności zmierzającej do 
ukształtowania struktury lasów i ich wyko-
rzystania w sposób i tempie zapewniają-
cym trwałe zachowanie ich bogactwa bio-
logicznego, wysokiej produkcyjności oraz 
potencjału regeneracyjnego, żywotności 
i zdolności do wypełniania, teraz i w przy-
Lasy pełnią ważną funkcję rekreacyjną 

aspekty prawne a lasy prywatne  Marek Geszprych

Fot. A. Wiatr  
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szłości, wszystkich ważnych ochronnych, 
gospodarczych i socjalnych funkcji na po-
ziomie lokalnym, narodowym i globalnym, 
bez szkody dla innych ekosystemów” (art. 6 
ust. 1a ustawy o lasach).

Ad c) Zasada ciągłości i zrównoważone-
go wykorzystania wszystkich funkcji lasu 
odnosi się do zapewnienia wielofunkcyj-
ności ekosystemom leśnym, poprzez dą-
żenie do istnienia bogatej różnorodności 
biologicznej, ukształtowania gatunkowego 
i przestrzennego w taki sposób, aby zacho-
wać wysoką atrakcyjność, a jednocześnie 
odporność na różnego rodzaju zagrożenia, 
w tym powodowane wzrastającą presją ur-
banizacyjną. W ustawie o lasach określono 
cele trwałej gospodarki leśnej, nawiązujące 
do wielofunkcyjności lasów, w tym do cią-
głości i zrównoważonego wykorzystania 
wszystkich funkcji lasu.

Ad d) Zasada powiększania zasobów 
leśnych polega na dążeniu do osiągnięcia 
maksymalnej lesistości kraju poprzez prze-
znaczenie gruntów na cele leśne w miej-
scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, a następnie ich zalesienie 
oraz ewidencyjne uznawanie za lasy okre-
ślonych gruntów porośniętych drzewami 
i inną roślinnością o charakterze leśnym.

wyBRane wskaZania PRawnO-
-aksjOLOGicZne DOtycZące 
GOsPODaRki LeŚnej w Lasach 
PRywatnych

Gospodarka leśna w lasach prywatnych 
powinna być prowadzona przede wszyst-
kim na podstawie uproszczonych planów 
urządzenia lasu, bądź na podstawie tzw. 
„decyzji inwentaryzacyjnych” starosty, 
wydawanych dla lasów rozdrobnionych 
(w kompleksie leśnym, we wsi, sołectwie) 
o powierzchni do 10 ha, na podstawie in-
wentaryzacji stanu lasu. Należy pamiętać 
jednocześnie, że zgodnie z art. 7 ustawy 
o lasach, trwale zrównoważoną gospodar-
kę leśną można prowadzić tylko na podsta-
wie planów urządzenia lasu (pełnych, bądź 
uproszczonych). Oznacza to, że z prawnego 
punktu widzenia, brak uproszczonych pla-
nów urządzenia lasów przesądza o braku 
możliwości prowadzenia trwałej gospodar-
ki leśnej, co w konsekwencji może przyczy-
niać się do dewastacji lasów. Jednocześnie 
podkreślenia wymaga, że starosta dzia-
łający, jako organ władzy publicznej, na 
podstawie i w granicach prawa (zgodnie 
z art. 7 Konstytucji RP oraz art. 6 kpa), zo-
bowiązany jest do zlecania sporządzania 
uproszczonych planów urządzenia lasu. 

Nie wykonywanie tych czynności może 
narazić nawet starostów (oraz ewentualnie 
nadleśniczych) na ponoszenie odpowie-
dzialności administracyjnej przed sądami 
administracyjnymi, a także na ponoszenie 
odpowiedzialności cywilnej z art. 417 § 1 kc, 
za szkody wyrządzane przez niezgodne 
z prawem działania lub zaniechania przy 
wykonywaniu władzy publicznej. Nie moż-
na więc pozwolić na powstawanie takich 
stanów.

Inna kwestia dotyczy już bezpośrednio 
samych właścicieli lasów i związana jest 
z ograniczaniem ich prawa własności, po-
mimo obowiązywania regulacji Kodeksu 
cywilnego uprawniającej właściciela do 
korzystania z rzeczy (las to również rzecz) 
i rozporządzania nią, zgodnie ze społecz-
no-gospodarczym przeznaczeniem swe-
go prawa, w granicach określonych przez 
ustawy i zasady współżycia społecznego 
(art. 140 kc). Wprowadzanie ograniczeń 
umożliwia art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
wskazujący na prawo ograniczania konsty-
tucyjnych wolności i praw w drodze usta-
wie, gdy są między innymi konieczne dla 
ochrony środowiska w demokratycznym 
państwie prawnym. Ograniczenia praw 
własności właścicieli lasu dotyczą ich licz-
nych obowiązków, związanych z prowa-
dzeniem trwałej gospodarki leśnej (art. 
9, art. 13 ust. 1, art. 14a ust. 1-2, art. 19 
ust. 3, czy art. 24 ustawy o lasach). Należy 
pamiętać, że dobra i usługi środowisko-
we takie jak las, nie są przeznaczone, aby 
być własnością osoby prywatnej, grupy 

społecznej, czy nawet społeczności pań-
stwowej. W sensie etycznym, powinny być 
traktowane jako wspólna własność wszyst-
kich pokoleń, jakie dawniej zamieszkiwały 
i będą w przyszłości zamieszkiwać Ziemię. 
Podobne rozwiązania przyjęła społeczna 
nauka kościoła katolickiego, wychodząc 
z założenia, że „własność jako uprawnienie 
do korzystania z dobra materialnego nie 
powinno zaspokajać egoistycznych po-
trzeb właściciela, lecz służyć zapewnieniu 
godziwych warunków życia ogółu ludzi” 1 
W tym kontekście, należy spojrzeć na pry-
watną własność leśną, która nie powinna 
służyć tylko indywidualnej potrzebie właś-
ciciela, ale dobru nas wszystkich. Właściciel 
lasu korzystając ze swojego prawa musi pa-
miętać nie tylko o ograniczeniach wynika-
jących z różnych ustaw, zasad współżycia 
społecznego, czy społeczno-gospodarcze-
go przeznaczenia swego prawa, ale prze-
de wszystkim o znaczeniu lasu dla dobra 
obecnych i przyszłych pokoleń.

1  Szerzej Encykliki: Rerum Novarum Leona XIII – 1891 r., Qudragesimo Anno Piusa 1931 r., Mater et Magistra Jana XXIII – 1961 r., 
Laborem Exercens Jana Pawła II – 1981 r. Znak nr 7-9. Kraków 1998.

» 	mgr marek Geszprych 
 prawnik, pracownik Departamentu Prawne-

go Ministerstwa Środowiska, doktorant Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz uczestnik Warszawskiego Seminarium 
Aksjologii Administracji. Od 2003 r. (od po-
czątku pracy wówczas w Instytucie Badaw-
czym Leśnictwa) zajmuje się problematyką 
lasów prywatnych. W szczególności interesu-
je go tematyka zrzeszeń leśnych oraz bada-
nia wartości w prawie.

Lasy prywatne to często ostoje bioróżnorodności 
Fot. P. Tałałaj  
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» Zagospodarowanie i użytkowanie lasów niepaństwowych 

Nadrzędnym celem gospodarki 
leśnej jest zapewnienie trwało-
ści lasu i ciągłości jego wielo-

funkcyjnej roli w zagospodarowaniu 
przestrzennym kraju (Ustawa o lasach 
z 28 września 1991 roku). Trwałość lasu 
w zmieniających się warunkach śro-
dowiska przyrodniczego powinna być 
osiągana przez uwzględnianie w gospo-
darce leśnej procesów naturalnych, ale 
także oczekiwań społecznych wobec lasu 
i leśnictwa. Wśród tych ostatnich dużą 
rolę pełnią oczekiwania właściciela lasu 
w odniesieniu do produkcyjnej funkcji 
jego zasobów. 

Zdolność pełnienia przez las rozmaitych 
funkcji zależy w dużej mierze od wielkości 
kompleksu leśnego, ale także od sposobu 
zagospodarowania i ochrony lasu. Właściwe 
postępowanie w tym zakresie zapewnia nie 

tylko ciągłość produkcji surowca drzewnego, 
ale także szereg korzyści ekologicznych. Na-
leżą do nich przede wszystkim: pozytywny 
wpływ lasu na glebę, zasoby wodne i klimat 
oraz ochrona różnorodności biologicznej ro-
dzimej przyrody.

Prawidłowe odnawianie lasu, jego pielęg-
nacja w kolejnych etapach rozwoju i racjo-
nalne użytkowanie to kluczowe elementy 
osiągnięcia tego celu.

Podstawę planowania hodowlanego 
w gospodarce leśnej stanowi siedlisko. Wa-
runki siedliskowe decydują o przestrzennej 
budowie lasu, możliwościach produkcyjnych 
drzewostanu, a co za tym idzie o przyjętym 
sposobie zagospodarowania. Klasyfikacja 
siedlisk leśnych wyróżnia wiele typów sied-
liskowych lasu. Na ich podstawie ustala się 
skład gatunkowy i sposób zagospodaro-
wania drzewostanu. Na skład gatunkowy 
ma również wpływ lokalizacja geograficzna, 

Bory to najczęściej spotykane siedliska w lasach niepaństwowych

bowiem nie wszystkie gatunki drzew leśnych 
występują na terenie całego kraju i mają róż-
ne znaczenie gospodarcze w poszczególnych 
regionach. W górach dodatkowym czynni-
kiem wpływającym na gospodarkę leśną jest 
stopień nachylenia terenu oraz jego wystawa 
w stosunku do stron świata. 

W uproszczeniu można powiedzieć, że na 
siedliskach o najniższej żyzności, zwanych 
borami (odpowiadających najniższym kla-
som bonitacji gleb), rosną drzewostany igla-
ste (na niżu sosnowe, a w górach świerkowe, 
z domieszką nielicznych drzew liściastych 
– np. brzozy lub osiki). Siedliska gdzie moż-
na hodować mieszane drzewostany złożone 
z gatunków iglastych i liściastych (ze znacz-
nym udziałem tych ostatnich) nazywają się 
borami mieszanymi lub lasami mieszanymi 
(w porównaniu do borów mieszanych, udział 
gatunków liściastych jest większy w lasach 
mieszanych), natomiast najżyźniejsze siedli-
ska, na których można hodować drzewostany 
złożone z różnych gatunków drzew liścia-
stych, nazywamy lasami. 

Biorąc pod uwagę stopień uwilgotnienia 
gleby wyróżnia się siedliska suche, świeże, 
wilgotne – powstałe na glebach mineralnych 
oraz bagienne, powstające głównie na gle-
bach organicznych. 

uRZąDZanie Lasu a jeGO 
ZaGOsPODaROwanie

Prace hodowlane jakie musi wykonać pry-
watny właściciel w swoim lesie w ramach usta-
wowych obowiązków, są określone w uprosz-
czonych planach urządzenia lasu. Sporządza 
się je dla kompleksów leśnych o obszarze 

powyżej 10 ha, a dla mniejszych fragmentów 
wykonywana jest inwentaryzacja stanu lasu. 

Uproszczone plany wykonywane są na 
koszt państwa na okres 10 lat. Zawarte są 
w nich informacje o dopuszczalnej miąższo-
ści drewna do wycięcia oraz elementy opisu 
lasu (gatunek główny, jego wiek i bonitacja), 
które mają wpływ na wysokość naliczanego 
podatku leśnego. Nadzór nad wykonaniem 
poleconych w planie zadań sprawuje staro-
sta, ale może go powierzyć wyspecjalizowa-
nym służbom, najczęściej nadleśnictwom. 

ODnawianie Lasu i ZaLesianie
Celem prac odnowieniowych jest zacho-

wanie ciągłości produkcji leśnej na tere-
nach leśnych. Odnowienie lasu jest zatem 
ustawowym obowiązkiem jego posiadacza. 
Oznacza ono zakładanie lub powstawanie 
nowych drzewostanów na miejscu dotych-
czasowych, usuniętych w toku użytkowania 
lub zniszczonych przez wiatr, śnieg, żery 
owadów, pożar lub inne kataklizmy. Odno-
wienie lasu wiąże się zatem nierozerwalnie 
z planowanym lub nieplanowanym użytko-
waniem lasu. Zakładanie lasu na gruntach 
nieleśnych (np. na nieużytkach, porzuco-
nych gruntach rolnych i innych) nazywa się 
zalesianiem. 

Odnowienie lasu może powstawać drogą 
naturalną – z nasion lub z odrośli (taki przy-
padek występuje często w drzewostanach 
olszowych) lub w sposób sztuczny – z siewu 
lub sadzenia. Decyzję o sposobie odnowienia 
podejmuje się w zasadzie na etapie wyboru 
sposobu użytkowania rębnego (tzw. rębni). 
I tak na przykład, jeśli usuniemy drzewostan 
sosnowy na całej powierzchni (tzw. zrąb zu-

Dr inż. Wojciech Gil

ZaGOsPODaROwanie i uŻytkOwanie Lasów niePaństwOwych 

Fot. P. Tałałaj  
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pełny), najprostszym i racjonalnym sposobem 
jego odnowienia będzie założenie jednowie-
kowej uprawy na odsłoniętym terenie. 

Odnowienie naturalne z nasion (sa-
mosiewne) można podzielić na odnowie-
nie samosiewem górnym lub bocznym. 
W pierwszym przypadku młode pokolenie 
rośnie pod okapem drzew macierzystych, 
w drugim jedynie pod boczną osłoną drze-
wostanu, z którego nasiona przenoszone 
są przez wiatr na przylegającą powierzch-
nię odnowieniową. Samosiew boczny jest 
stosowany w praktyce leśnej w przypadku 
gatunków o lekkich nasionach, które mogą 
być przenoszone przez wiatr na duże od-
ległości (np. sosna zwyczajna, brzoza bro-
dawkowata, grab zwyczajny, olsza czarna). 
Gatunki o nasionach ciężkich, (dęby, buk 
zwyczajny), są predestynowane do odno-
wienia samosiewem górnym.

W praktyce leśnej stosowane jest także 
połączenie odnowienia samosiewem gór-
nym i bocznym – w przypadku, kiedy na 
założonym zrębie pozostawia się wybraną 
liczbę drzew w celu uzyskania naturalnego 
odnowienia. Z takim sposobem bardzo czę-
sto spotykamy się w drzewostanach sosno-
wych.

Do podstawowych warunków stosowania 
samosiewu należą:

 odpowiedni wiek i skład gatunkowy 
drzewostanu macierzystego, zgodny 
z siedliskiem,

 odpowiednia jakość hodowlana i dobry 
stan zdrowotny drzewostanu, 

 dostateczny urodzaj nasion,
 odpowiedni stan gleby, umożliwiający 

kiełkowanie nasion,

 warunki klimatyczno – siedliskowe 
sprzyjające wzrostowi i rozwojowi samo-
siewu.

Część z tych warunków, dotycząca drze-
wostanu i gleby, może zostać spełniona 
dzięki stosowaniu odpowiednich zabiegów 
hodowlanych, które stają się tym samym 
ważnym warunkiem udatności odnowienia 
naturalnego. Należą do nich cięcia prowa-
dzone w drzewostanie macierzystym oraz 
przygotowanie gleby, dostosowane do 
siedliska i wymagań ekologicznych gatunku 
odnawianego. 

Odnowienie sztuczne polega na wysie-
wie nasion drzew leśnych na powierzchni 
uprawy lub na sadzeniu drzewek (sadzonek) 
wyhodowanych z nasion na szkółce leśnej. 

Zalesianie z reguły przeprowadzone jest 
w sposób sztuczny, jedynie w przypadku 
bliskości drzewostanu o odpowiednim skła-
dzie gatunkowym wykorzystuje się niekie-
dy istniejący obsiew boczny wartościowych 
gatunków drzew.

Każdy z wymienionych powyżej sposo-
bów odnowienia ma swoje wady i korzyści. 
Niewłaściwa decyzja może skutkować prze-
wagą negatywnych aspektów zastosowania 
określonej metody, a w konsekwencji gor-
szym wykorzystaniem produkcyjności sied-
liska leśnego i stratami ekonomicznymi. 

w przypadku lasów prywatnych, 
zwłaszcza rosnących na uboższych siedli-
skach, składających się z gatunków lekkona-
siennych (przede wszystkim sosny zwyczaj-
nej, brzozy brodawkowatej, olszy czarnej) 
oraz zajmujących niewielką powierzchnię, 
najczęściej stosowaną metodą odnowienia 
jest sadzenie. Poniżej podano najważniejsze 
zasady zakładania upraw tą metodą. 

ZakłaDanie uPRaw LeŚnych 
saDZeniem 

Właściwa organizacja prac odnowie-
niowych i ich odpowiednie zaplanowanie 
w czasie i przestrzeni decydują o udatności 
zakładanych upraw leśnych. 

Całość prac związanych z odnowieniem 
(zalesieniem) przez sadzenie można podzie-
lić na następujące czynności:

 przygotowanie terenu pod uprawę leśną,przygotowanie terenu pod uprawę leśną,
 uprawa gleby,uprawa gleby,
 sadzenie.sadzenie.

Przygotowanie terenu pod odnowienie 
powinno rozpocząć się w momencie prowa-
dzenia prac zrębowych. Do przygotowania 
terenu pod uprawę leśną można zaliczyć: 
karczowanie pniaków, uporządkowanie po-
wierzchni po pozostałościach zrębowych, 
wycinanie przedrostów pozostawionych na 
terenie uprawy drzew i krzewów, likwidację 
lub ograniczenie wzrostu uciążliwej roślin-
ności chwastowej. 

Sposób przygotowania gleby pod odno-
wienia decyduje o udatności upraw i wzro-
ście sadzonek. Wykonując głębokie spulch-
nienie gleby, jej skruszenie i przemieszanie 
wierzchniej warstwy próchnicznej z głębiej 
położoną warstwą, polepsza się strukturę 
gleby, jej żyzność i warunki wilgotnościo-
we. Dobrze przygotowana gleba usprawnia 
warunki sadzenia ręcznego. Przygotowanie 
gleby wykonuje się głównie sposobami me-
chanicznymi. Uprawa ręczna konieczna jest 
na powierzchniach, gdzie użycie sprzętu 
mechanicznego jest niemożliwe: na stro-
mych zboczach, terenach z wysokim pozio-
mem wód gruntowych, itp. Zalecaną, op-
tymalną porą przygotowania powierzchni 
uprawy jest jesień poprzedzająca wiosenne 
sadzenie. 

Na nizinach godnym polecenia sposo-
bem przygotowania gleby jest wyorywa-
nie bruzd. Metoda znajduje zastosowanie 
głównie na siedliskach zachwaszczonych 
w niewielkim stopniu, z słabo rozwiniętym 
runem leśnym. Po wykonaniu bruzd, takie 
powierzchnie charakteryzują się bardzo du-
żym procentowym udziałem odkrytej gleby 
mineralnej. Bruzdy wykonuje się najczęściej 
pługami leśnymi dwuodkładnicowymi, od-
kładającymi skiby po obu stronach bruzdy. 

Teren przygotowany pod odnowienie sztuczne
Fot. W. Gil
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Pługi te dobrze orzą również na terenach za-
pniaczonych, „prześlizgując się” po pniakach. 
Na glebach wilgotniejszych stosuje się bruz-
dy z wywyższeniem dna bruzdy (wałkiem) 
Wałek jest naorywany w celu wywyższenia 
miejsc sadzenia, pośrodku lub z boku w dnie 
bruzdy, tam gdzie sadzonkom grozi wymok-
nięcie. 

Na siedliskach silnie uwilgotnionych, za-
bagnionych, często na glebach torfowych 
wykonuje się rabaty. Zabieg ten łączy się 
z dużą ingerencją w środowisko glebowe 
– wykopane rowy pomiędzy rzędami sadze-
nia mają zwykle głębokość od 0,6 do 1,2 m. 

Do sadzenia przystępujemy wiosną po 
dostarczeniu sadzonek do odbiorcy przez 
szkółkę leśną. Ten sposób zakupu sadzo-
nek powinien być preferowany, ponieważ 
z przyrodniczego punktu widzenia, im 
mniej operacji transportowych i miejsc 
przechowywania, tym mniejsze niebezpie-
czeństwo narażenia sadzonek na obniżenie 
ich jakości fizjologicznej. 

Dla odnowień i zalesień w warunkach 
Polski wykorzystuje się głównie jednorocz-
ne sadzonki sosny zwyczajnej (oznaczane 
symbolem 1/0), a w przypadku pozostałych 
gatunków iglastych i liściastych, sadzon-
ki 2, 3 lub 4-letnie (oznaczane symbolami 
odpowiednio: 2/0, 3/0, 4/0 lub w przy-
padku sadzonek szkółkowanych – 1/1, 1/2 
lub 2/2). Przy wyborze sadzonek należy 
kierować się zasadą, że na grunty świe-
że, niezbyt zwięzłe i wilgotne, dobieramy 
sadzonki młodsze, z odkrytym systemem 
korzeniowym (a więc również tańsze). Na 
grunty trudne (na glebach ciężkich, oglejo-
nych lub zbyt piaszczyste, zachwaszczone, 
nieleśne, długo odłogowane), bezpieczniej 

wybrać jest sadzonki starsze z odkrytym 
systemem korzeniowym lub sadzonki z za-
krytym systemem korzeniowym (kontene-
rowe, często mikoryzowane, a więc zaopa-
trzone w grzybnię), bardziej odporne na 
niesprzyjające warunki siedliskowe. Zaletą 
sadzonek kontenerowych jest możliwość 
ich sadzenia przez cały rok. 

Sadzenie wykonuje się głównie ręcznie 
i w zależności od gatunku i wieku sadzon-
ki, warunków siedliska i sposobu przygo-
towania gleby, stosuje się różne techniki. 
Podstawową zasadą we wszystkich sposo-
bach sadzenia jest staranne rozprostowa-
nie i ułożenie korzeni oraz ścisłe przykrycie 
ich glebą. 

Najczęściej sadzonki sadzi się w szparę 
wykonaną tak zwanym kosturem, sadząc 
jednoroczne, małe sadzonki gatunków 
o słabiej rozwiniętym palowym systemie 
korzeniowym, głównie sosny, ale i dębu 
oraz buka. Drugim najczęściej stosowa-
nym sposobem sadzenie jest sadzenie 
w jamkę, zalecane dla sadzonek 2-3-let-
nich, posiadających rozbudowany system 
korzeniowy. Typowa jamka jest dołkiem 
w kształcie walca o głębokości do 50 cm 
i średnicy 20-30 cm.
 
ZaGęsZcZenie POcZątkOwe 

W zależności od wielkości powierzchni 
odnawianych należy zaplanować odpo-
wiednie liczby sadzonek. Wynikają one 
z więźby sadzenia przyjętej do realizacji 
na uprawie. Odstęp rzędów sadzenia nie 
powinien przekraczać około 1,5 m, z wyjąt-
kiem upraw zakładanych na gruntach pod-
mokłych, gdzie jest on uwarunkowany spo-
sobem uprawy gleby. Orientacyjne liczby 

sadzonek na 1 ha uprawy zależą od rodzaju 
drzew, form zmieszania gatunków i sied-
liska. Na siedliskach żyźniejszych można 
z powodzeniem stosować wyższe zagęsz-
czenia początkowe z podanych w tabeli. 
Z kolei w przypadku sadzonek starszych 
oraz sadzonek kontenerowych liczby te 
można zmniejszyć nawet o 30 – 40%. Nie 
jest to zalecane w przypadku gatunków 
mających tendencję do nadmiernej rozbu-
dowy koron na szerokość, np. buka. 

Orientacyjne liczby sadzonek na 1 ha zakładanych 
upraw gatunków (wg obowiązujących w Lasach 
Państwowych Zasad Hodowli Lasu 2003)

Gatunek Liczba sadzonek 
(tys. szt./ha)

sosna 8 – 10

świerk 3 – 5 

jodła 6 – 8

dąb 6 – 10

buk 6 – 8

inne liściaste 4 - 6

skłaD GatunkOwy uPRawy
Podstawowym zagadnieniem przy zakła-

daniu upraw leśnych jest dobór odpowied-
niego składu gatunkowego. Decyduje on 
o kierunkach dokonujących się w ekosyste-
mie przemian i służy osiągnięciu założone-
go celu hodowlanego. Skład gatunkowy 
uprawy projektuje się zgodnie z określo-
nym typem siedliskowym lasu. Powinien 
on w możliwie szerokim zakresie uwzględ-
niać gatunki drzew i krzewów odpornych 
na zagrożenia biotyczne i abiotyczne oraz 
korzystnie oddziałujących na siedlisko 
(tzw. gatunków biocenotycznych).

Przykłady składów gatunkowych upraw 
dla wszystkich siedlisk leśnych znajdzie 
Czytelnik w wielu pozycjach książkowych 
zaproponowanych nastronie 43 niniejszego 
poradnika. Można, a nawet należy konsulto-
wać je z organem nadzorującym gospodar-
kę leśną w lasach prywatnych. Na potrzeby 
tego opracowania poniżej podano przykła-
dowe składy gatunkowe upraw (wg Zasad 
Hodowli Lasu 2003) dla najważniejszych 
typów siedliskowych lasu występujących 
w Biebrzańskim Parku Narodowym (dane 
z www.biebrza.org.pl ), a więc: boru świe-
żego (11% wszystkich siedlisk), lasu mie-
szanego bagiennego (29%) i olsu (30%), 
które występują w wielu innych miejscach 
województwa podlaskiego i Polski.

typ siedliskowy 
lasu

Przykładowy skład 
gatunkowy upraw: ga-
tunki główne (o udziale 
w miąższości drzewosta-
nu docelowego > 30%) 
i domieszkowe 

Bór świeży (Bśw) So 80, Brz i inne 20 
So 80, Św i inne 20

Las mieszany 
bagienny (LMb)

Ol 70 Brz, So i inne 30

Ols (Ol) Ol 90 Js i inne 10

Skróty nazw gatunkowych drzew z tabeli:
So – sosna zwyczajna, Św – świerk pospolity, Brz 
– brzoza brodawkowata, Ol – olsza, Js – jesion wyniosły

Poprawki w uprawach leśnych są w prak-
tyce dosadzaniem w miejscach, w których 
obumarły siewki i sadzonki. Aby nie dopuścić 
do większych różnic we wzroście uprawy po-
prawki powinny być przeprowadzane w rok 
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po założeniu uprawy, metodami stosowany-
mi przy zakładaniu uprawy leśnej.

PieLęGnOwanie DRZewOstanów
Pielęgnowanie lasu obejmuje szereg czyn-

ności gospodarczych zmierzających do utrzy-
mania stabilności i zdrowotności drzewostanu 
na odpowiednim poziomie, a także do zwięk-
szania jego produkcyjności i zachowania 
sprawności siedliska. Pielęgnowanie lasu, od 
założenia uprawy do okresu dojrzałości, jest 
zatem nie tylko ustawowym obowiązkiem 
właściciela, ale działaniem we własnym, do-
brze pojętym interesie. Najważniejsze zabiegi 
pielęgnacyjne polegają na stosowaniu różne-
go rodzaju cięć. Celem usunięcia części drzew 
z lasu jest, najogólniej mówiąc, poprawa 
warunków wzrostu pozostałym osobnikom. 
Z wiekiem drzewostanu cięcia pielęgnacyjne 
stają się także źródłem dochodu z tytułu po-
zyskania surowca drzewnego.

Początek pielęgnowania przypada na fazę 
uprawy. Jest to pierwsza faza rozwoju, kiedy 
stosunkowo niewielkie drzewka nie zwierają 
się jeszcze koronami. Na tym etapie gospo-
darz powinien zadbać, aby uprawa nie cierpia-
ła w wyniku konkurencji roślinności chwasto-
wej. Chwasty należy wykaszać późną wiosną, 
przed ich zakwitnięciem (maj, czerwiec). 

Cięcia pielęgnacyjne wykonywane na 
etapie uprawy noszą nazwę czyszczeń 
wczesnych. Jest to najlepszy moment do re-
gulowania składu gatunkowego przyszłego 
drzewostanu. W uprawach wielogatunko-
wych ważne jest, aby drzewka różnych ga-
tunków występowały w oddzielnych grupach 
i kępach. W uprawach jednogatunkowych, 
a zwłaszcza w sosnowych, usuwamy lub tyl-
ko ogławiamy (pozbawiamy wierzchołka), 

drzewka nadmiernie wybujałe, tzw. przerosty, 
które mogą w przyszłości „głuszyć” drzewka 
rosnące w sąsiedztwie. Wycinamy też drzew-
ka źle ukształtowane, krzywe, opóźnione we 
wzroście i chore. Przy odnowieniu siewem 
oraz przy odnowieniu naturalnym, zagęsz-
czenie drzewek na jednostce powierzchni jest 
tak duże, że wymaga przerzedzenia (sche-
matycznego usunięcia nadmiaru siewek, do 
zagęszczenia stosowanego przy sadzeniu) juz 
w pierwszych latach wzrostu.

Czasami uprawy bywają także zagrożone 
przez nadmiar krzewów, odrośli korzeniowych 
lub drzewek gatunków lekkonasiennych, ta-
kich jak brzozy, osiki, wierzby, pochodzących 
z odnowienia naturalnego. Nie należy jednak 
usuwać ich wszystkich, a jedynie te, które 
bezpośrednio utrudniają wzrost drzewkom 
przez nas posadzonym. Niekiedy samosiewy 
bywają bardzo przydatne – np. w miejscach, 
gdzie sadzonki obumarły, zastępują sztuczne 
odnowienie i pozwalają uniknąć wykonywa-
nia poprawek. 

Innym zabiegiem pielęgnacyjnym w czasie 
uprawy jest spulchnianie gleby, zalecane 
zwłaszcza w przypadku odnowienia lasu sie-
wem. Ten zabieg pozwala na lepsze zakorze-
nianie się siewek.

Zasady hodowli lasu zalecają w okresie 
upraw wykonywać 2 lub 3 cięcia pielęgnacyj-
ne w odstępach co 3 – 4 lata, a w przypadku 
litych sośnin lub świerczyn – 1 lub 2 zabiegi.

Następny etap pielęgnowania ma miejsce 
w młodniku, czyli fazie rozwojowej, w której 
drzewka zwarły się koronami, tworząc trud-
ny do przebycia gąszcz. Zwykle następuje to 
około 10 roku życia – szybciej w przypadku 
żyźniejszych siedlisk i gatunków szybko-
rosnących (sosna, brzoza). Zadaniem prac 

pielęgnacyjnych w tym czasie jest utrzyma-
nie zwarcia i dobrej jakości drzewek. Wzrost 
w zwarciu ma znaczenie dla przyszłej jakości 
technicznej drzew. Powoduje bowiem ob-
umieranie dolnych gałęzi, a co za tym idzie, 
wcześniejsze oczyszczenie pni z sęków. Cię-
cia pielęgnacyjne na tym etapie wzrostu 
nazywamy czyszczeniami późnymi. Usuwa 
się w nich osobniki chore, krzywe, rozwid-
lone, lub też nadmiernie rozrośnięte na boki 
(tzw. rozpieracze). Cięcia prowadzi się też 
w partiach przegęszczonych, aby zapobiec 
nadmiernemu skracaniu się koron i osiąganiu 
przez drzewa zbyt wysokiej smukłości, która 
wiąże się z osłabieniem drzew i wzrostem 
ich podatności na uszkodzenia czy choroby.  
W przypadku sosny długość żywej korony po-
winna wynosić od 1/2 do 1/3 wysokości drze-
wa. Czyszczenia nie mogą być jednak zbyt 
silne, aby nie prowadziły do powstawania 
trwałych luk w zwarciu. Usuwając zbyt dużą 
liczbę drzew w młodszym wieku, będziemy 
dysponowali małą ich liczbą na późniejszych 
etapach selekcji. Może to utrudnić kształtowa-
nie produkcyjności i jakości drzewostanu. Za-
lecana częstotliwość wykonywania czyszczeń 
późnych jest podobna jak przy czyszczeniach 
wczesnych. Liczba drzewek na końcu okresu 
młodnika powinna wynosić w przypadku 
sosny – ok. 5 tys. szt./ha, a w przypadku świer-
ka – ok. 2 tys. szt./ha.

Kolejnym etapem pielęgnowania lasu są 
trzebieże wczesne. Cięcia te, rozpoczynane 
są mniej więcej w wieku 20-25 lat (w okresie 
tzw. tyczkowiny) i wykonywane do wieku 40-
45 lat. Jest to okres, w którym trwa najbardziej 
intensywny wzrost drzew na wysokość. Cięcia 
w tym okresie prowadzone są na zasadzie 

selekcji pozytywnej, czyli popierania rozwo-
ju drzew uznanych przez człowieka za cenne 
i pożądane, przeznaczonych do zachowania 
aż do wieku rębności. Drzewa te w hodowli 
lasu nazywa się drzewami dorodnymi. Muszą 
one spełniać kilka warunków: należeć do gór-
nej warstwy drzewostanu, mieć odpowiednią 
pierśnicę (co najmniej 20% ponad przeciętną 
w drzewostanie), dobrą jakość techniczną 
pnia (bez większych krzywizn, pęknięć, rako-
watości, uszkodzeń i grubych sęków) i zdro-
wą, w miarę regularnie rozwiniętą koronę 
odpowiedniej długości. Liczba takich drzew 
powinna wynosić, zależnie od gatunku i ży-
zności siedliska od 200 do 600 sztuk na hektar 
(mniej na żyznych siedliskach). 

Trzebież wczesna w drzewostanie sosnowym 
Fot. W. Gil
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Trzebież wczesna polega na stopniowym 
usuwaniu drzew z sąsiedztwa każdego 
drzewa dorodnego, jednak tylko tych, któ-
re w sposób widoczny im zagrażają (rosną 
zbyt blisko i hamują regularny wzrost koron). 
W jednym zabiegu powinno się usuwać nie 
więcej niż jednego sąsiada (w wyjątkowych 
wypadkach dwóch). Zbyt silne cięcia mogą 
mieć negatywny wpływ na stan lasu. Drzewo-
stan nadmiernie przetrzebiony jest bowiem 
łatwiej penetrowany przez wiatr, a niekiedy 
także pada ofiarą owadów preferujących 
miejsca silnie naświetlone (np. przypłaszczek 
granatek, groźny szkodnik sosny). Podobne 
zagrożenia niesie także unikanie trzebie-
ży, gdyż inne gatunki owadów opanowują 
z kolei drzewostany ciemne i zagęszczone. 
Oprócz drzew szkodliwych, zagrażających 
drzewom dorodnym, należy usuwać także 
drzewa martwe, zamierające i chore. W drze-
wostanach osłabionych, o złej jakości tech-
nicznej, wybór drzew dorodnych nie jest ko-
nieczny, a w każdym razie kryterium jakości 
pnia nie musi być brane pod uwagę. Należy 
popierać drzewa zdrowe i żywotne, a stop-
niowo usuwać słabe, zahamowane we wzro-
ście i nadmiernie smukłe. Z punktu widzenia 
profilaktyki trzebieże należy powtarzać co 5 
– 7 lat. Biorąc jako kryterium wysokość drzew, 
rozpoczyna się je w momencie osiągnięcia 
przez drzewostan średniej wysokości od 6 m 
(na najsłabszych siedliskach) do 10 m (na naj-
żyźniejszych). Długość koron u sosen i drzew 
liściastych w okresie trzebieży wczesnych po-
winna wynosić wciąż od 1/2 do maksymalnie 
1/3 wysokości drzew, a w przypadku świerka, 
jodły i modrzewia – od 1/2 do 2/3 wysokości 
drzew.

Okres wykonania trzebieży wczesnych 
to także dobry moment, aby do litych drze-
wostanów sosnowych wprowadzić gatunki 
drzew i krzewów mogących wytworzyć dol-
ne warstwy. Wprowadzanie tych warstw jest 
jednak bezcelowe na najsłabszych siedliskach 
(gdzie konkurują o składniki pokarmowe 
z drzewostanem) oraz w miejscach, gdzie na-
rażone są na zgryzienie przez sarny i jelenie. 

W drzewostanach sosnowych rosnących na 
gruntach porolnych trzebieże muszą być wy-
konywane szczególnie ostrożnie, ze względu 
na możliwość uaktywnienia groźnej choroby 
– huby korzeni. Ponieważ grzyb Heterobasi-
dion annosum wywołujący tę chorobę, roz-
przestrzenia się dzięki obecności pniaków po 
ściętych drzewach, pniaki powinny być przed 
nim zabezpieczane za pomocą preparatów 
biologicznych.

Zabiegiem związanym z trzebieżą jest 
podkrzesywanie drzew dorodnych, czyli 
usuwanie gałęzi i sęków z dolnej części pnia 
(maksymalnie do wysokości 8 m), w celu po-
prawienia jego jakości technicznej. Zabieg 
ten jest bardzo żmudny i pracochłonny, dla-
tego jest ekonomicznie uzasadniony tylko 
wówczas, jeśli spodziewamy się uzyskać z na-
szego lasu surowiec drzewny najwyższej jako-
ści. Wykonuje się go zwykle na najbogatszych 
siedliskach i przy braku ryzyka uszkodzeń pni 
przez zwierzynę (co niweczy jakościowy efekt 
podkrzesywania). Zasadniczo powinno się 
usuwać jedynie gałęzie martwe, aby nie do-
prowadzać do zranienia pnia. W przeciwnym 
razie ślady po cięciu muszą być zabezpiecza-
ne maścią przed zakażeniem. Podkrzesywa-
nie rozpoczyna się zwykle, gdy drzewa osiąg-
ną ok. 10 cm pierśnicy i wysokość 10 – 12 m.

W drzewostanach starszych – drągowi-
nach i drzewostanach dojrzewających 
prowadzone są cięcia nazywane trzebieża-
mi późnymi. Ich celem jest doprowadzenie 
drzewostanu w dobrej kondycji i wysokiej 
produkcyjności do etapu odnowienia. 
W ramach tych cięć stopniowo redukuje 
się liczbę drzew, pozostawiając tę część 
drzew dorodnych, która pozostała przy 
życiu i nie utraciła cech wysokiej jakości. 
Zasada wyboru drzew do usunięcia pozo-
staje w większości przypadków ta sama co 
w przypadku trzebieży wczesnych.

najwłaściwszym terminem na prowa-
dzenie trzebieży jest okres od jesieni do 
wiosny. Ścinka letnia jest dużo bardziej kło-
potliwa, ze względu na potrzebę szybkie-
go wywozu drewna lub zabezpieczenia go 
przed szkodliwymi owadami. Na gruntach 
porolnych natomiast najbezpieczniejszy 
termin (z uwagi na zagrożenie hubą korze-
ni) to przełom zimy i wczesnej wiosny.

Ponieważ w ramach cięć pielęgnacyj-
nych, zwłaszcza czyszczeń i trzebieży 
wczesnych, usuwa się drzewa na ogół 
niskiej jakości, zabiegi te, zwłaszcza we 
wczesnych etapach rozwoju, są z reguły de-
ficytowe. Najcieńsze drzewka oraz gałęzie, 
które nie będą gospodarczo wykorzystane, 
należy pozostawić w lesie do naturalnego 
rozkładu, aby nie zubażać leśnego środo-
wiska w składniki mineralne. Z pozostałych 
zwykle uzyskuje się, w zależności od gru-
bości: tyczki, żerdzie, lub wałki, w przypad-
ku najgrubszych drzew także pewną ilość 
drewna konstrukcyjnego. Prowadzenie 
jednak trzebieży pod kątem uzyskania 
drewna o pożądanych rozmiarach, pro-

wadzi do splądrowania lasu i obniżenia 
wartości produktu finalnego, a przy tym 
może mieć negatywny wpływ na zdro-
wotność lasu.

Pielęgnowanie lasu prowadzone od eta-
pu uprawy jest zajęciem pracochłonnym, 
jednak las pielęgnowany systematycznie  
i sumiennie wynagradza wysiłek właściciela 
swoim pięknym wyglądem i wysoką jakoś-
cią techniczną. Staje się również bardziej od-
porny na szkody wywoływane przez czynni-
ki biotyczne (owady, grzyby) i abiotyczne 
(wiatr i śnieg), co pozwala na uniknięcie strat 
z tego tytułu. Pielęgnowanie lasu kończy się 
w momencie osiągnięcia przez las dojrzało-
ści rębnej, kiedy to drzewostan jest gotowy 
do użytkowania głównego i ponownego 
odnowienia.

Jest to moment, w którym drzewostan 
przynosi właścicielowi największy przy-
chód. Wiek rębności określony jest w zapi-
sach urządzeniowych (planie urządzenia 
lasu, inwentaryzacji) przy uwzględnieniu 
założeń ekonomicznych, społecznych funk-
cji lasu, jakości i zdrowotności drzewostanu 
oraz jego składu gatunkowego i właściwości 
siedliska. 

» 	Dr inż. wojciech Gil 
 pracuje w Zakładzie Hodowli Lasu i Gene-pracuje w Zakładzie Hodowli Lasu i Gene-

tyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego 
Leśnictwa. Zajmuje się głównie problema-
tyką odnowienia naturalnego głównych 
gatunków lasotwórczych, zalesiania grun-
tów porolnych oraz zagadnieniem wpły-
wu metod zakładania upraw leśnych i cięć 
pielęgnacyjnych na wzrost i produkcyjność 
drzewostanów.
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gruntów na których będzie wykonywana 
kontrola zapędraczenia: 

 na terenach przeznaczonych pod szkół-
ki i plantacje choinkowe oraz w istnieją-
cych szkółkach drzew i krzewów należy 
wykonać 15 dołów próbnych na każdy 
hektar kontrolowanej powierzchni,

 dla pozostałych kategorii gruntów (m.in. 
przeznaczonych pod zalesienia gruntów 
porolnych lub nieleśnych, w istniejących 
szkółkach leśnych, na nowopowstałych 
zrębach, w istniejących uprawach) nale-
ży wykonać 6 dołów na każdy hektar,

Stopień zagrożenia kontrolowanej po-
wierzchni należy ustalić na podstawie licz-
by znalezionych w dołach pędraków biorąc 
pod uwagę ich wiek i gatunek. Po przekro-
czeniu tzw. liczby krytycznej1, czyli ilości 
pędraków mogących spowodować szkody 

istotne gospodarczo, należy podjąć decy-
zję o postępowaniu ochronnym na zagro-
żonych powierzchniach, biorąc pod uwagę 
spodziewane szkody.

Do redukcji liczebności pędraków można 
wykorzystać metody agrotechniczne (me-
chaniczno-uprawowe) polegające na sta-
rannym przygotowaniu gleby poprzez za-
stosowanie pełnej orki plugiem rolniczym 
na głębokość 20-30 cm oraz kilkukrotnym 
(3-4 krotnym) spulchnianiu gleby za pomo-
cą glebogryzarki lub brony. W uzasadnio-
nych przypadkach, gdy kontrola populacji 
szkodników korzeni (pędraków) wskazuje, 
że ich liczebność przekracza tzw. liczby kry-
tyczne, należy wykonać dezynsekcję gleby 
przy użyciu środków owadobójczych2.

Drugą, niezwykle ważną, grupę sta-
nowią szkodniki upraw i młodników. 
Owady zaliczane do tej grupy szkodni-
ków można spotkać również w starszych 
drzewostanach, jednak tylko w uprawach 
i młodnikach stanowią istotny problem go-
spodarczy. Zarówno uprawy jak i młodniki 
są bardzo atrakcyjnym miejscem dla wielu 
szkodliwych owadów leśnych. Jedną z naj-
ważniejszych przyczyn jest nagromadzenie 
łatwo dostępnego i wysokowartościowego 
pokarmu, jakim są różne organy młodych 
drzewek (przede wszystkim pączki i łyko). 
Dlatego też jest to bardzo zróżnicowana 
pod względem sposobu żerowania i cha-
rakteru wyrządzanych szkód grupa. Należą 
do niej owady uszkadzające zarówno ko-

1  Orientacyjne liczby krytyczne głównych szkodników, wskazujące na konieczność wykonania zabiegów ochronnych, są podane 
w obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu (IOL, 2004).

2  Aktualną listę środków dopuszczonych i zalecanych do stosowania w leśnictwie opracowuje corocznie Instytut Badawczy Leśnictwa 
na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (www.lp.gov.pl).

Fot. 1  Pędrak poświętnikowatych

Na wstępie należy zaznaczyć, że 
przedstawienie w jednym pod-
ręczniku wszystkich gatunków 

szkodliwych owadów atakujących lasy  
i zapoznanie się ze wszystkimi problema-
mi związanymi z ochroną drzewostanów 
jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też, 
w niniejszym opracowaniu, omówione 
zostały wyłącznie najważniejsze, z punk-
tu widzenia ochrony zasobów leśnych  
w lasach prywatnych, gatunki szkodli-
wych owadów oraz główne zasady pra-
widłowej oceny zagrożenia z ich strony 
i podstawowe metody zapobiegania 
szkodom przez nie powodowanym.

konsekwentna ochrona lasu na każ-
dym etapie życia (rozwoju) drzewostanu 
jest podstawą racjonalnej gospodarki 
leśnej. Wszelkie zaniedbania w tym za-
kresie, szczególnie w młodszych drzewo-
stanach, mogą być przyczyną uaktywnie-
nia się silnych procesów chorobowych w 
późniejszym okresie ich życia, i co za tym 
idzie, znacznego wzrostu kosztów gospo-
darowania w takich drzewostanach lub, w 
skrajnych przypadkach, jej całkowitej nie-
opłacalności.

Zachodzące w ostatnim okresie czasu 
zmiany klimatyczne mające niejednokrot-
nie bardzo dynamiczny lub wręcz katastro-
falny przebieg (susze, powodzie, huragany, 
itp.) również nie pozostają bez wpływu za-
równo na kondycję drzewostanów jak rów-
nież stan populacji szkodników leśnych. 
Należy więc przypuszczać, że zagadnienia 

związane z ochroną lasu będą jednym 
z głównych komponentów racjonalnej go-
spodarki leśnej również w przyszłości.

Już na etapie sadzenia (odnowienia) 
nowego pokolenia lasu na zrębie lub za-
lesiania terenów porolnych należ zwrócić 
szczególną uwagę na szkodniki atakujące 
najmłodsze stadia rozwojowe drzewo-
stanów. Młode siewki i sadzonki bardzo 
często atakowane są przez szkodniki 
żerujące na korzeniach (fot. 1). Do naj-
groźniejszych należą pędraki, czyli larwy 
poświętnikowatych (Scarabaeidae): chra-
bąszcza majowego (Melolontha melo-
lontha L.), chrabąszcza kasztanowca 
(Melolontha hippocastani F.), guniaka czer-
wczyka (Amphimallon solstitiale L.) i wałka-
rza Lipczyka (Polyphylla fullo L.). Lokalnie 
znaczne szkody mogą wyrządzać również 
pędraki listnika zmiennobarwnego (Ano-
mala dubia Scop.), ogrodnicy niszczylistki 
(Phyllopertha horticola L.), jedwabka bru-
natnego (Serica brunnea L.) oraz gąsienice 
rolnic (Agrotis spp.), larwy sprężykowa-
tych (Elateridae), larwy komarnicowatych 
(Tipulidae) i turkuć podjadek (Gryllotalpa 
gryllotalpa L.).

Zasadniczą kontrolę występowania 
szkodników korzeni należy wykonać 
w okresie od 15 sierpnia do 30 września. 
W tym celu należy przeszukać glebę w tzw. 
dołach próbnych o wymiarach 1,0x0,5 m 
i głębokości nie mniejszej niż 0,5 m, zależ-
ną od głębokości przebywania pędraków. 
Ilość dołów próbnych zależy od kategorii 

Ochrona lasu  

Fot. W. Janiszewski  

OchROna ZasOBów LeŚnych PRZeD sZkODLiwymi OwaDami 
w Lasach PRywatnych                                                   Dr inż. Tomasz Jabłoński
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 wiązki świeżego chrustu iglastego, 
o długości ok. 30 cm i grubości do 
10 cm,

 drewniane krążki w dołkach chwytnych,
 naziemne pułapki IBL-4 z syntetycznym 

atraktantem pokarmowym.
Wszystkie typy pułapek należy systema-

tycznie kontrolować (co 2-3 dni) i niszczyć 
zwabione chrząszcze.

istotnym czynnikiem wpływającym 
na stan zdrowotny przeważającej części 
drzewostanów średnio-
wiekowych i starszych 
są szkodniki aparatu 
asymilacyjnego. Jedną 
z najważniejszych grup 
szkodników w tej katego-
rii są owady liściożerne 
(foliofagi) sosny. Należą 
do niej, m.in.: brudni-
ca mniszka (Lymantria 
monacha L.), strzygonia 
choinówka (Panolis flam-
mea Schiff.), barczatka 
sosnówka (Dendrolimus 
pini L.), poproch cetyniak 
(Bupalus piniarius L.), bo-
recznikowate (Diprioni-
dae) i osnuja gwiaździsta 
(Acantholyda nemoralis L.).  
Gąsienice tych szkodników 
żerują na igliwiu sosny do-
prowadzając bardzo czę-
sto do jego całkowitego 
zniszczenia (tzw. 100% de-
foliacji koron) i znacznego 
osłabienia zaatakowanych 
drzew i drzewostanów.  

Do tej grupy szkodników należy również, 
żerujący na liściach w drzewostanach ol-
chowych, hurmak olchowiec (Agelastica 
alni L.) oraz, w drzewostanach brzozowych, 
brudnica nieparka (Lymantria dispar L.). 
Jednakże znaczenie gospodarcze tych 
dwóch szkodników jest nieporównywalnie 
mniejsze w porównaniu z ww. szkodnikami 
drzewostanów sosnowych.

Zagrożenie drzewostanów sosnowych 
przez brudnicę mniszkę określa się na pod-
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rzenie, strzałki i boczne pędy drzewek jak 
również ich igły, liście i pączki. 

Od kilkunastu lat największe szkody 
w uprawach (oprócz pędraków chrabąsz-
czy) i młodnikach wyrządzają szelinia-
ki: sosnowiec (Hylobius abietis L. – fot. 2) 
i świerkowiec (Hylobius pinastri Gyll.). 
Znacznie mniejsze znaczenie mają nato-
miast smoliki: znaczony (Pissodes notatus  
F.) i drągowinowiec (Pissodes piniphillus 
Herbst.), choinek szary (Brachyderes in-
canus L.), sieciech niegłębek (Philopedon 
plagiatus Schall.), osnuja sadzonkowa 
(Acantholyda hieroglyphica Christ.), zwójki 
sosnowe (Rhyacionia spp.), skośnik tuzi-
nek (Exoteleia dodecella L.) i rozwałek ko-
rowiec (Aradus cinnamomeus Panz.).

W celu określenia zagrożenia ze strony 
szeliniaków i smolików, w okresie od po-
czątku kwietnia do końca września należy 
wykładać (zwabiające wymienione szkodni-
ki) wałki, płaty świeżej kory świerkowej lub 
sosnowej, wiązki świeżego chrustu iglaste-

go, krążki drewna w korze w dołkach chwyt-
nych i sztuczne pułapki z atraktantami.

Ocena występowania zwójek sosnowych 
i skośnika tuzinka polega na kontroli pącz-
ków i igieł pędów szczytowych na kolej-
nych 30 drzewkach rosnących na obrzeżu 
i 30 drzewkach wewnątrz upraw lub młod-
nika. Jako metodę uzupełniającą można 
stosować pułapki feromonowe (zwójki sos-
nowe).

Ochrona upraw i szkółek zagrożonych 
przez chrząszcze szeliniaka polega na wy-
konaniu tzw. rowków pułapkowych lub 
izolacyjnych otaczających całą uprawę 
lub szkółkę. Prawidłowo wykonane row-
ki pułapkowe mają głębokość 25-30 cm 
i pionowe ściany (zarówno od strony po-
wierzchni chronionej, jak również od stro-
ny zewnętrznej). Co 10 m należy wykonać 
studzienki z których w 2-3 dniowych od-
stępach należy wybierać i niszczyć chrząsz-
cze szkodnika.

Jeśli nie ma możliwości wykonywania 
tak częstych kontroli, należy wykonać row-
ki izolacyjne (bez studzienek) z pionową 
ściana od strony chronionej powierzchni 
i ukośną (nachyloną pod kątem 450), od 
strony zewnętrznej.

Do odławiania chrząszczy szeliniaka 
można również stosować tzw. pułapki na-
turalne i sztuczne:

 wałki pułapkowe o długości 1 m i gru-
bości 10-15 cm, lekko ostrugane od 
spodu i ułożone na wyrównanym pod-
łożu,

 płaty świeżej kory świerkowej lub sosno-
wej, o wymiarach 30x30 cm, ułożonych 
łykiem do ziemi i obciążonych darnią,

Fot. 2  Szeliniak sosnowiec

Ryc. 1. Schemat rozmieszczenia powierzchni próbnych podczas jesiennych 
poszukiwań szkodników liściożernych sosny (źródło: Instrukcja Ochrony 
Lasu; rys. S. Ślusarski)

Fot. W. Janiszewski
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Bardzo ważną grupą, z gospodarcze-
go punktu widzenia, są tzw. szkodniki 
wtórne. Należą do niej owady żerujące 
głównie na pniach drzew, w łyku, miazdze 
i drewnie. Atakują one przede wszystkim 
drzewa już wcześniej osłabione na skutek 
oddziaływania innych czynników biotycz-
nych (np. żerowanie omówionych powyżej 
szkodników pierwotnych) i abiotycznych 
(np. susza). Konsekwencją ich masowego 
występowania jest zamieranie zaatakowa-
nych drzew przybierające niejednokrotnie 
rozmiary klęskowe. Ważnym czynnikiem 
pogarszającym stan zdrowotny drzewo-
stanów i sprzyjającym (powodującym) gra-
dacje szkodników wtórnych są wszelkiego 
rodzaju zaniedbania i błędy z zakresu ho-
dowli, użytkowania i ochrony lasu.

Do najgroźniejszych szkodników 
wtórnych w drzewostanach sosnowych 
można zaliczyć przypłaszczka granat-
ka (Phaenops cyanea F. – fot. 3)	 i cetyńca 
większego (Tomicus piniperda L.), na-
tomiast w drzewostanach olchowych 
i brzozowych szkody mogą powodować 
m.in. rozwiertki (Xyleborus sp.)	 i rytel po-
spolity (Hylecoetus dermestoides	 L.) – na 
olszy, ogłodek brzozowiec (Eccoptogaster 
(Scolytus) ratzeburgi Jans.)	 – na brzozie. 
Należy tu również wspomnieć o korniku 
drukarzu (Ips typographus L. – fot. 4) – naj-
groźniejszym szkodniku drzewostanów 
świerkowych.

kontrolą występowania szkodników 
wtórnych należy objąć wszystkie drze-
wostany silnie osłabione i uszkodzone 

przez czynniki abiotyczne, biotyczne 
i antropogeniczne. Wstępna ocena za-
grożenia polega na ewidencjonowaniu 
masy (wyrażonej w m3) martwych drzew 
(posuszu) oraz tzw. wywrotów i złomów 
w drzewostanach:

 z ponad 60% defoliacją koron (dla świer-
ka – ponad 30%),

 objętych występowaniem grzybowych 
chorób systemów korzeniowych (opień-
ka, huba korzeni),

 z wywrotami i złomami występujący-
mi w formie grupowej i powierzchnio-
wej (drzewostany uszkodzone przez 
huragan),

 uszkodzonych przez pożar lub podto-
pionych podczas powodzi,

 w których na skutek suszy zaczął się wy-
dzielać posusz w formie grupowej lub 
powierzchniowej,

stawie liczby samic zaobserwowanych na 
pniach drzew kontrolnych. Do oceny za-
grożenia przystępuje się w okresie kulmi-
nacji lotu samic, którą ustala się na podsta-
wie kontroli liczby samców odławianych do 
pułapek feromonowych. W chwili stwier-
dzenia spadku liczby odławianych samców 
należy przystąpić do kontroli liczby samic 
(kulminacja lotu samic).

Pułapki feromonowe do odłowu sam-
ców brudnicy mniszki należy wywie-
szać corocznie w stałych punktach na 
wysokości ok. 2 m nad gruntem. kon-
trolę pułapek należy wykonywać 2 razy 
w tygodniu od połowy lipca, do zakoń-
czenia lotu motyli (brak odłowów).

Kontrolę liczby samic należy wykonać 
na 20 drzewach kontrolnych. 10 drzew 
powinno być zlokalizowanych wzdłuż 
brzegu drzewostanu, natomiast następne 
10 – wzdłuż prostopadłej do brzegu linii 
skierowanej w głąb drzewostanu. Na każ-
dym drzewie kontrolnym należy policzyć 
wszystkie siedzące samice brudnicy mnisz-
ki (motyle).

Zagrożenie drzewostanów sosnowych 
przez pozostałe szkodniki liściożerne 
określa się na podstawie tzw. jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych 
wykonywanych po pierwszych przymroz-
kach (przed wystąpieniem trwałej pokrywy 
śnieżnej)  polegających na określeniu liczby 
zimujących stadiów rozwojowych poszcze-
gólnych gatunków szkodników (poczwarki 
strzygonii choinówki i paprocha cetyniaka, 
gąsienice barczatki sosnówki, larwy bo-
recznikowatych w oprzędach [kokonach] 
i larwy osnuj bez oprzędów). 

Jesienne poszukiwania prowadzi się na 
10 powierzchniach próbnych o wielkości 
0,5 m2 każda. W drzewostanie pod wybra-
nym pierwszym skrajnym drzewem układa 
się ramkę. Każdy kolejny punkt wyznacza 
się w odległości około 35 m od poprzed-
niego i przy najbliższym w zasięgu wzroku 
drzewie układa się kolejną ramkę, zacho-
wując odpowiedni kierunek i odległości od 
poszczególnych drzew (zgodnie ze sche-
matem – ryc. 1).

Gradacje szkodników liściożernych mają 
bardzo często wielkoobszarowy charakter 
obejmując swym zasięgiem cale kompleksy 
leśne, regiony lub cały kraj w stosunkowo 
krótkim okresie czasu. Dlatego jedynym 
skutecznym sposobem doraźnej ochrony 
ekosystemów leśnych przez nie zaatako-
wanych są środki owadobójcze aplikowane 
metodą agrolotniczą lub opryskiwaczami 
naziemnymi. 

Fot. 3  Przypłaszczek granatek Fot. 4  Żerowisko kornika drukarza  Fot. W. Janiszewski   Fot. W. Janiszewski
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Uszkodzenia powodowane przezzkodzenia powodowane przez 
zwierzęta w lasach wpisane są 
w naturalne interakcje zachodzą-

ce pomiędzy nimi a środowiskiem ich życia 
i są nieodłącznym elementem naturalnych 
zachowań. Od zawsze bowiem zwierzęta 
żerowały w swoim naturalnym środowisku 
jakim jest las i dopiero od chwili, gdy czło-
wiek zaczął traktować las w kategoriach 
gospodarczych, stały się niepożądanym 
elementem ekosystemu leśnego. Duży 
wpływ na takie postrzeganie zwierząt, 
które są trwałym elementem ekosystemu 
leśnego, miała próba rozdzielenia lasu na 
drzewostan i wszystkie pozostałe ele-
menty zagrażające jego hodowli. Drugą, 
wydaje się znacznie ważniejszą, przyczyną 
jest wzrost liczebności zwierzyny, przede 
wszystkim jelenia i bobra, a tym samym 
wydatne zwiększenie jej presji na las. 
Ponadto, w związku z wysokim zagęsz-
czeniem jeleniowatych bardzo często 
zaczęto grodzić uprawy leśne, co w efekcie 
zmniejszyło ilość dostępnego dla zwierzy-
ny pokarmu, a tym samym zwiększyło jej 
presję na nieogrodzone uprawy leśne. 

chaRakteRystyka sZkóD 
wystęPujących w Lasach 

Szkody wyrządzane przez zwierzęta są ści-
śle związane z biologią i ekologią poszcze-
gólnych gatunków. I tak największe szkody 
notuje się w lasach od jeleniowatych (jeleń, 
łoś, sarna) polegające przede wszystkim na 

zgryzaniu pędów i/lub ogryzaniu (spałowa-
niu) kory, będące zwyczajem pokarmowym 
wymienionej grupy zwierząt. Poniżej opiszę 
pokrótce najczęściej występujące rodzaje 
szkód i ich przyczyny.

Zgryzanie – podlegają mu najczęściej 
wierzchołkowe części pędów młodych 
drzew z liśćmi i pączkami. Długość zgryzio-
nych części zależy od gatunku zwierzęcia, 
grubości i stopnia zdrewnienia pędu. Sarna 
zgryza najczęściej wierzchołki pędów, jeleń 
i łoś długie ich odcinki. 

Spałowanie – zdzieranie kory z pni drzew 
przez jelenie i łosie. Zdarta kora wraz z ły-
kiem zostaje przez zwierzę zjedzona. Uszko-
dzone części pnia (tzw. spały) mają różny 
wygląd w zależności od pory roku, gatunku 
zwierzęcia i gatunku drzewa. Obserwuje się 

Ospałowana sosna 

 w których występują szkody powodo-
wane przez przemysł przejawiające się 
grupowym lub powierzchniowym wy-
dzielaniem posuszu. 

Skuteczną metodą monitorowania zmian 
liczebności populacji szkodników wtórnych 
jest stosowanie pułapek feromonowych. Do 
odłowów chrząszczy korników zaleca się na-
stępujące typy pułapek:

 trójkątną pułapkę ekranową (IBL-2),
 pułapkę szczelinową Theysona lub ruro-

wą Borregaarda,
 pułapkę segmentową (IBL-3).
Pułapki należy wywieszać na wysokości 

0,5-3,0 m nad gruntem. Wewnątrz pułapki 
(poniżej 1/3 wysokości) umieszczamy syn-
tetyczną substancję wabiącą. 

Główną metodą walki ze szkodnikami 
wtórnymi jest wyszukiwanie w lesie drzew 
zasiedlonych, a następnie ich ścinanie, 
korowanie lub wywóz z lasu przed poja-
wieniem się następnej (młodej) generacji 
szkodników. Jest to najbardziej skuteczny 
sposób zwalczania korników, zwłaszcza ga-
tunków zakładających generację siostrzaną 
(kornik drukarz, cetyniec większy).

Zasiedlone drzewa najłatwiej rozpoznać 
po żółknących lub przerzedzonych koro-
nach, odbitych przez dzięcioły płatach kory 
na pniach oraz po gromadzących się na 
korze i nabiegach korzeniowych wiórkach 
lub trocinkach (tzw. drzewa trocinkowe).

  Wyznaczone drzewa zasiedlone (drzewa 
trocinkowe) powinny być ścięte i wywiezio-
ne z lasu poza strefę zagrożenia (z drzewo-
stanu) najpóźniej w ciągu 2-3 tygodni od 
stwierdzenia pierwszych objawów zasied-
lenia przez chrząszcze korników.

Uzupełniającą metodą ochrony lasów 
zaatakowanych przez szkodniki wtórne  
(w drzewostanach nieznacznie osłabio-
nych) jest stosowanie drzew i stosów 
pułapkowych. Metoda ta nie przynosi 
pożądanych rezultatów w drzewostanach 
zaniedbanych, tzn. tam gdzie masowo wy-
stępują świeże złomy, wywroty i niekoro-
wany surowiec drzewny.

Na drzewa i stosy pułapkowe należy wy-
bierać przede wszystkim złomy i wywroty 
zimowe, po ich uprzednim odcięciu oraz 
inne świeżo pozyskane drewno niekoro-
wane. Atrakcyjność drzew pułapkowych 
można podnieść przez przyczepienie sub-
stancji wabiących. 

Po zasiedleniu pułapek przez szkodniki 
wtórne należy je bezwzględnie okorować lub 
niezwłocznie wywieźć poza drzewostan.

OchROna Lasu PRZeZ ZwieRZyną i DROBnymi GRyZOniami w Lasach 
PRywatnej własnOŚci                                                                          Dr inż. Zbigniew Borowski

Ochrona lasu  

Fot. Z. Borowski     

» 	Dr inż. tomasz jabłoński 
 pracownik Instytutu Badawczego Leśni-pracownik Instytutu Badawczego Leśni-

ctwa – Zakładu Ochrony Lasu - Specjalizuje 
się w waloryzacji przyrodniczych i gospo-
darczych skutków gradacji szkodliwych 
owadów leśnych, w szczególności foliofa-
gów drzewostanów iglastych i liściastych, 
ocenie ekonomicznej efektywność zabie-
gów ochronnych, Systemach Wspomagania  
Decyzji w ochronie lasu (budowa i zasto-
sowanie modeli decyzyjnych), metodach 
prognozowania liczebności populacji 
szkodników owadzich w lasach (metody 
statystyczne i matematyczne).
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tzw. spałowanie letnie, występujące wraz 
z wiosennym ruszeniem soków i spałowa-
nie jesienno – zimowe. Wiosną i wczesnym 
latem zwierzę podcina siekaczami korę 
i pociągnięciem głowy zrywa płat kory, 
który swoim zasięgiem przewyższać może 
wysokość zwierzęcia. Inaczej sprawa wy-
gląda przy spałach, które powstają jesienią 
i zimą, kiedy to kora trudno oddziela się od 
pnia, a zwierzęta „strugają” taką korę zębami. 
W naszym kraju największe szkody spowo-
dowane spałowaniem wyrządza jeleń, który 
najczęściej uszkadza młodą i miękką korę nie 
pokrytą jeszcze warstwą korowiny. Gatunki, 
które w późniejszym wieku wytwarzają gru-
bą warstwę martwicy korkowej takie jak np. 
sosna zwyczajna spałowane są w wieku od 
7 do 15 lat. Natomiast gatunki, które mają 
cienką korę nawet w wieku późniejszym, jak 
np. jodła, świerk, czy jesion narażone są na 
spałowanie nawet do wieku 50 lat. 

Złamanie – powstaje podczas żerowania 
łosi, które chcąc dostać się do tegorocz-
nych pędów łamią drzewa ciągnąc je za 
dostępny pęd boczny, lub wyginają drzew-
ko stając nad nim przednimi badylami. Na 
terenach, na których występują łosie, można 
się spodziewać znacznie większych strat niż 
w przypadku jelenia, ponieważ uszkadzane 
przez nie drzewa najczęściej zamierają. Łoś 
bowiem nie tylko zdzierają korę na znacznie 
większej powierzchni niż jeleń, ale także ła-
mie strzały nawet kilkunastoletnich drzew 
i zgryza wierzchołki ich pędów. 

Osmykiwanie – czyli czemchanie lub obi-
janie drzew przez samce jeleniowatych (naj-
częściej jelenia i sarny) w wyniku pocierania 
pnia drzewa porożem lub czołem. Jest to zu-
pełny inny rodzaj szkód, niż te wymienione 

wcześniej, gdyż nie jest związany z pobiera-
niem pokarmu tylko z zachowaniem socjal-
nym (np. zaznaczaniem swojego terytorium) 
lub czyszczeniem poroża ze scypułu (deli-
katna skóry, która porasta poroże w fazie 
wzrostu, a potem zamiera). Osmykiwane są 
drzewka w wieku od kilku do kilkunastu lat 
i najczęściej drzewka te zamierają. Na ten 
rodzaj uszkodzeń składają się trzy różne ro-
dzaje zachowań, jedno z nich związane jest 
z pozorowanymi walkami, w których za prze-
ciwnika byk jelenia wybiera sobie drzewko. 
Inną przyczyną jest wycieranie o drzewka 
poroża celem pozbycia się z niego zamie-
rającego scypułu. Ostatnią przyczyną jest 
znakowanie przez jeleniowate (kozły i byki) 
zapachem swojego areału osobniczego np. 
w wyniku pocierania czołem o pnie drzew. 
W ten sposób samce sarny lub jelenia zazna-
czają granice swojego areału lub zostawiają 
informację o swojej pozycji w hierarchii so-
cjalnej. Szkody gospodarcze będące następ-
stwem osmykiwania to przede wszystkim 
wypadanie domieszek, najczęściej drzew 
chrakteryzujących się dobrym wzrostem. 
W Polsce gatunkiem bardzo często osmyki-
wanym jest modrzew, a w lasach górskich 
jawor. 

Wydeptywanie – tratowanie młodych 
drzew na szlakach wędrówek jeleniowatych, 
w miejscach ich koncentracji lub w ostojach. 
Ten rodzaj uszkodzeń podobnie jak poprzed-
ni także nie jest spowodowany zwyczajami 
pokarmowymi, uszkodzenia tego rodzaju 
stanowią niewielki problem w gospodarce 
leśnej. 

Ścinanie i ogryzanie okorowywanie 
drzew – ten rodzaj uszkodzeń występuje 
w bezpośrednim sąsiedztwie wody i jest po-

wodowany przez największego europejskie-
go gryzonia – bobra. Ten gatunek w okresie 
jesienno-zimowym (od października do 
marca) z braku roślinności zielnej odżywia 
się drzewami i krzewami. Mniejsze drzewka 
ścina od razu większe zaś okorowuje i czasa-
mi ścina. Szkody powodowane przez bobry 
mają charakter liniowy i najczęściej nie wy-
stępują w odległości powyżej 70 m od gra-
nicy cieku lub zbiornika wodnego. Jednakże 
mogą one wystąpić zarówno w uprawach 
na młodych drzewkach, jak i w starszych 
drzewostanach. Gatunkami najchętniej zja-
danymi prze bobry są topole, dęby i wierzby. 
Ten rodzaj uszkodzeń powodują też drobne 
gryzonie, które zimą w okresie sezonowego 
niedoboru roślinności zielnej ich podstawo-
wego pokarmu odżywiają się roślinnością 
drzewiastą. Uszkodzenia powodowane przez 
tą grupę zwierząt dotyczą przede wszystkim 
drzew liściastych młodych klas wieku (do ok. 
15 lat). W Polsce najczęściej uszkadzane były 
dąb, buk, wierzba, jesion, klony. Głównymi 
sprawcami uszkodzeń drzew są gryzonie 

z rodziny nornikowatych, takie jak: nornik 
północny, nornik bury, nornik zwyczajny 
i nornica ruda.  

metODy OchROny Lasu PRZeD Zwie-
RZyną i GRyZOniami 

Z uwagi na fakt, iż poradnik ten skierowa-
ny jest do właścicieli lasów niepaństwowych 
celowo pomijam tutaj metody biologiczne. 
Zastosowanie tych metod ma bowiem sens 
jedynie przy wprowadzaniu ich w życie na 
olbrzymich powierzchniach bytowania zwie-
rzyny – na przykład kompleksu leśnego, gdzie 
np. postulat dotyczący utrzymania liczebno-
ści zwierzyny na odpowiednim poziomie ma 
jakikolwiek sens. 

metody chemiczne
Do najczęściej stosowanych w Polsce che-

micznych metod ochrony lasu zalicza się 
stosowanie repelentów, czyli preparatów 
odstraszających zwierzęta zapachem lub 
smakiem. W naszym kraju w powszechnym 
obiegu znajdują się repelenty smakowe, 
które chronią zabezpieczone drzewka przed 

Drzewo ścięte przez bobra Fot. Z. Borowski
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zgryzaniem i spałowaniem ich przez jelenio-
wate. Skuteczność repelentów nie jest jednak 
wysoka, szczególnie przy wysokich stanach 
liczebnych zwierzyny, można ją zwiększyć 
poprzez dokładne naniesienie repelentu na 
zabezpieczane drzewka. Należy pamiętać 
także, żeby nie stosować repelentu tuż przed 
lub trakcie deszczu, gdyż skuteczność i trwa-
łość środka zależy od jego pozostania na za-
bezpieczonym drzewku. Repelenty nanosi się 
na zabezpieczane drzewka smarując je lub 
opryskując. W zależności od rodzaju szkód 
i gatunku uszkadzanych drzew repelentem 
zabezpiecza się całe kilkuletnie drzewko lub 
tylko wierzchołkową część pędu główne-
go. Najczęściej repelentami zabezpiecza się 

uprawy założone w tym i poprzednim roku, 
a w obrębie upraw zabezpiecza się tylko 
drzewka gatunków zgryzanych przez zwie-
rzynę. U sosny, świerka, jodły i innych gatun-
ków iglastych należy zabezpieczać jedynie 
igły znajdujące się na wierzchołkowej części 
pędu głównego. Natomiast u gatunków liś-
ciastych, których wysokość nie przekracza 
1 m, a średnica 1 cm zabezpiecza się całą 
strzałkę. Zabezpieczenie powinno wykony-
wać się po opadnięciu liści. W celu ochrony 
przed spałowaniem smaruje się te fragmen-
ty strzały, które narażone są na uszkodzenia. 
Przeważnie jest to pierwszy międzyokółek, 
z którego opadły igły. W młodnikach należy 
zabezpieczać tylko część drzew tzn. drzewa 
przyszłościowe. I tak w młodniku sosnowym 
w wieku 7 – 10 lat zabezpiecza się zazwyczaj 
od 3000 do 4000 drzew na hektar. Ze wzglę-
du na fakt, iż bobry ogryzają z kory drzewa 
przed ścięciem użycie repelentów jest nie-
skuteczną metodą zabezpieczania drzew 
przed zgryzaniem ich przez ten gatunek. 

metody mechaniczne
Można podzielić je na metody powierzch-

niowe i ochronę pojedynczych drzew. Najbar-
dziej rozpowszechnioną metodą powierzch-
niową jest grodzenie powierzchni płotami, 
przy czym należy wiedzieć, iż jest to bardzo 
kosztowna forma ochrony lasu. Płot musi 
być wysoki, gęsty, mocny i trwały, ponieważ 
skuteczność ochrony zależy od szczelno-
ści ogrodzenia. W zależności od sprawców 
uszkodzeń wysokość płotu powinna być na-
stępująca: sarna – 1,8 m, jeleń – 2,3 m, łoś – 
3 m. Do ochrony pojedynczych drzewek słu-
żą plastikowe osłony. I tak do ochrony całych 
drzewek służą różnego rodzaju tuby, które 
w zależności od wielkości zabezpieczanego 

Chemiczne zabezpieczanie sadzonek przed zgryzaniem 

drzewka mogą mieć wysokość nawet do 3 m. 
Innym sposobem jest zabezpieczanie drzew 
kilkunastoletnich drzew narażonych na spa-
łowanie przez zakładanie plastykowych osłon 
na narażone międzyokółki. Formą mecha-
nicznej ochrony drzew przed osmykiwaniem 
jest palikowanie zagrożonych egzemplarzy; 
3 – 4 paliki wbija się wokół zabezpieczanego 
drzewka tak, aby ich końce zbliżały się do sie-
bie. Tego typu ochronę bardzo często stosuje 
się w zabezpieczaniu modrzewia. W przy-
padku bobra najbardziej skuteczną metodą 
ochrony drzew przed zgryzaniem ich przez 
ten gatunek jest ogrodzenie ich siatką. 

skutki i ZnacZenie sZkóD
Rzeczywisty rozmiar szkód, który ma istot-

ny skutek finansowy dla właściciela lasu za-
leży od rzeczywistego rozmiaru uszkodzeń, 

który z kolei związany jest z nasileniem i cha-
rakterem uszkodzeń oraz wiekiem drzewo-
stanu. Drzewka w niewielkim stopniu uszko-
dzone w kolejnych latach mają duże szanse 
na regenerację, w związku z czym rozmiar 
uszkodzeń szacowany za kilka lat może być 
znacznie mniejszy niż na początku. Ale też za-
istnieć może wariant odmienny, jeżeli uszko-
dzenia drzew będą powtarzać się z roku na 
rok na tych samych drzewach, wtedy bowiem 
się rozmiar uszkodzeń wydatnie się zwięk-
szy. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wiek 
uszkodzonego drzewostanu, ze względu na 
fakt, iż wraz z wiekiem wzrasta gospodar-
cze znaczenie powodowanych uszkodzeń. 
W uprawach i młodnikach faktyczny rozmiar 
szkód może ulec zmniejszeniu poprzez usu-
nięcie w ramach przeprowadzonych zabie-
gów uszkodzonych sztuk lub ich naturalnej 
regeneracji. Tak, czy inaczej zgryzanie pę-
dów młodych drzew oraz spałowanie drzew 
przez jeleniowate opóźnia wzrost młodych 
drzew, zmniejsza ich odporność i powoduje 
często wystąpienie deformacji rozwojowych 
a nawet obumieranie drzew. W niektórych 
przypadkach roślinożerne ssaki uniemożli-
wiają naturalne i sztuczne odnowienie lasu, 
zmieniają przy tym skład gatunkowy upraw 
poprzez selektywne zgryzanie niektórych 
gatunków.

» Dr inż. Zbigniew Borowski  
 pracownik Zakładu Ekologii Lasu Instytutu 

Badawczego Leśnictwa. Prowadzi badania 
z zakresu ekologii ssaków, oddziaływania 
zwierząt na ekosystemy leśne oraz efektyw-
nością metod ochrony lasu przed zwierzyną 
i gryzoniami. 

Fot. Z. Borowski    

Plastikowa osłonka zabezpieczająca przed spałowaniem 
Fot. Z. Borowski    
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Z jakiego typu zbiorowiskami 
leśnymi – będącymi w posiadaniu 
osób prywatnych – spotykamy się 

na Naszym terenie?
W większości wypadków są to ekosyste-

my leśne położone na skrajnie odmiennych 
siedliskach (jak słowa piosenki Kabaretu 
Dudek): 

Ni wyżyna, ni nizina,
Ni krzywizna, ni równina –
Taka gmina.
Ani piasek, ani glina,
Tylko lasek i olszyna …

Mamy więc na terenie Polski, wojewódz-
twa podlaskiego oraz gmin biebrzańskich 
przewagę siedlisk borów sosnowych i ol-
sów. Ale nie tylko! W rękach prywatnych 

właścicieli pozostają niezwykle cenne sied-
liska włączone do listy Natura 2000. Należą 
do nich:

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i je-
sionowe, 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynen-
talny 

 bory i lasy bagienne, 
 śródlądowy bór chrobotkowy,
Pozostałe typy zbiorowisk leśnych, nie-

rzadko bardzo cennych z przyrodniczego 
punktu widzenia to:

 zarośla otulinowe – czyżnie – stanowiące 
strefę przejściową pomiędzy lasem i tere-
nami otwartymi. Zarośla z przewagą tar-
niny i głogów, jeżyn, róż, leszczyny, graba, 
brzozy, osiki, jarzębiny, dębu. 

Ochrona przyrody w lasach niepaństwowych

Sasankę otwartą możemy także spotkać w borach będących własnością prywatną

 wikliny nadrzeczne (patrz wyżej siedliska 
łęgowe)

 zarośla łozowe
 olsy
 brzeziny bagienne (patrz wyżej siedliska 

lasów bagiennych)
 bory sosnowe (śródlądowy bór suchy, 

subkontynentalny bór świeży, śródlądo-
wy bór wilgotny)

 bory mieszane
W lasach tych spotykamy kilkadziesiąt 

gatunków roślin podlegających ochronie 
ścisłej. I tak w borach sosnowych możemy 
odnaleźć: kilka gatunków widłaków, goździ-
ka piaskowego, pomocnika baldaszkowego, 
przylaszczkę pospolitą, sasanki, lilię złoto-
głów, kruszczyka szerokolistnego, tajężę jed-
nostronną. 

W lasach grądowych, olsach i łęgach: peł-
nika europejskiego, wawrzynka wilczełyko, 
wielosiła błękitnego, podkolana białego.

Warto pamiętać, że szereg pospolitych 
na naszych terenach roślin ma status roślin 
podlegających ochronie częściowej. Należą 
do nich: kopytnik pospolity, kalina koralowa, 
porzeczka czarna, kruszyna pospolita, czos-
nek niedźwiedzi, konwalia majowa.

Podobnie jak w przypadku lasów admini-
strowanych przez Skarb Państwa, tak i lasy 
będące w posiadaniu osób prywatnych służą 
przede wszystkim produkcji drewna. Trudno 
zatem oczekiwać, aby prywatni właściciele 
ponosili dodatkowe koszty związane, np. ze 
stosowaniem zabiegów mających charakter 
działań ochroniarskich. Z drugiej strony pry-
watni właściciele dysponują szeregiem moż-
liwości prowadzenia „łagodnej” gospodarki 
leśnej, która może zapewniać zyski obu stro-

nom – zarówno ekonomiczne (dla właścicie-
la), jak też i te związane z funkcjonowaniem 
ekosystemu leśnego (dla przyrody). Jak za-
tem gospodarować lasem, aby „wilk był syty 
i owca cała”? Jak zwykle w takich przypad-
kach potrzebna jest dobra wola i odrobina 
wiedzy o funkcjonowaniu lasu. 

Jak zatem chronić i gospodarować?
Nasi dziadkowie zwykli są w takich wy-

padkach powiedzieć: 
– po prostu pozostawić samym sobie! 
I to mogłoby być najlepszym podsumo-

waniem tych rozważań …, ale czasy się 
zmieniły. W najlepszej sytuacji są Ci właści-
ciele lasów, którym wystarczy kilka metrów 
opału na rok. Niestety w większości wypad-
ków chcemy więcej i więcej! Takimi przy-
padkami trudno jest się zajmować – finałem 

Dzikie wysypiska śmieci w lasach prywatnych to 
niestety jeszcze do dziś stosowane praktyki.

 Fot. C. Werpachowski      

 Fot. C. Werpachowski      

Lasy niePaństwOwe – miejscem cennych sieDLisk  
i RZaDkich Gatunków ROŚLin                       Dr Cezary Werpachowski
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jest sprzedaż całego lasu „na pniu”, a po nas 
choćby potop …

Tak jak już wspomniałem – lasy zbliżone 
do naturalnych można z powodzeniem po-
zostawić samym sobie!

W lasach o charakterze mniej lub bardziej 
sztucznym, bez względu na główny cel jaki 
ma spełniać (lasy gospodarcze lub o cha-
rakterze ochronnym) na szczególną opiekę 
zasługują elementy, które są powszechnie 
eliminowane w lasach wyłącznie produkcyj-
nych, są to między innymi:

  martwe drzewa,
 drzewa stare, zamierające, drzewa dziu-

plaste, 
 drzewa należące do gatunków typowych, 

ale rzadkich, np.: wierzba iwa, dzikie ja-
błonie, wiązy,

  wykroty, drzewa wywrócone przez wiatr 
wraz z tarczami korzeniowymi,

 luki w drzewostanie, małe „oczka” wodne, 
buchtowiska dzicze.

Główne zagrożenia w prawidłowym funk-
cjonowaniu, gospodarowaniu lasami pry-
watnymi?

 nadmierny wyrąb, często całkowity – zu-
pełny,

 wypas krów i koni,

 osuszanie siedlisk bagiennych (meliora-
cje, nadmierne pogłębianie rowów, bu-
dowa wałów przeciwpowodziowych),

 niewłaściwie prowadzone prace pielęg-
nacyjne: nadmierna i niewłaściwa wycin-
ka drzew, zrywka w środku lata,

 niewłaściwy do siedliska dobór gatun-
ków sadzonek,

 stosowanie obcych gatunków drzew lub 
odmian nie przystosowanych do lokal-
nych warunków,

 fragmentacja biotopów,
 wywóz śmieci,
 szkody wyrządzone przez jeleniowate 

(łoś, jeleń),
 pożary,
 zabudowa terenów leśnych,
 eksploatacja surowców mineralnych 

– żwiru,
 nielegalne pozyskiwanie i kradzież 

drewna.

ZnacZenie Lasów niePaństwOwych 
DLa Ptaków

Lasy, obok terenów wodno-błotnych, 
stanowią na obszarze Polski najważniejsze 
środowisko występowania ptaków. Spośród 
60 gatunków ptaków zagrożonych w kraju, 
umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księ-
dze Zwierząt, 19 gatunków (32 %) gniazduje 
w ekosystemach leśnych.

Część stanowisk lęgowych rzadkich i za-
grożonych gatunków ptaków znajduje się 
na terenach lasów niepaństwowych. Zna-
czenie lasów prywatnych dla występowania 
i ochrony rzadkich gatunków ptaków rośnie 

wraz ze wzrostem ich udziału w całkowitej 
powierzchni leśnej na danym obszarze. Na 
terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego 
lasy własności prywatnej stanowią około 
18% gruntów leśnych. Przy takim udziale 
powierzchniowym lasy prywatne mają już 
duże znaczenie dla ochrony i zachowania 
gatunków rzadkich.

 Znaczenie lasów niepaństwowych dla 
ochrony ptaków zostanie tu przedstawio-

ne na przykładzie tzw. gatunków strefo-
wych (rzadkie gatunki ptaków szponia-
stych, bocian czarny i puchacz). Gatunki 
te odznaczają się dużymi wymaganiami 
siedliskowymi, jak obecność w drzewo-
stanie starych drzew oraz występowanie 
elementów ograniczających penetra-
cję ludzką, np. zabagnienia, cieki, gęsty 
podszyt. Z tego względu należą one do 
najbardziej zagrożonych wskutek użytko-
wania drzewostanu. W lasach prywatnych 
na obszarze BbPN znajduje się około 20% 
czynnych stanowisk lęgowych gatunków 
strefowych (tabela 1).

Podkreślenia wymaga znaczenie lasów 
niepaństwowych dla zachowania popula-
cji orlika grubodziobego. Spośród 6-7 par 
odnoszących sukces lęgowy w latach 2009 
– 2011 corocznie 2-3 pary (29–42%) gniaz-
dowały w lasach niepaństwowych. Dolina 
Biebrzy jest jedynym miejscem lęgów tego 
gatunku w kraju, a orlik grubodzioby jest za-
grożony wyginięciem w skali globalnej.

» Dr cezary werpachowski  
 botanik, pracownik Biebrzańskiego PN. 

W swojej pracy naukowej dużo uwagi po-
święcił badaniu rzadkich gatunków roślin 
i siedlisk (głównie nad Biebrzą i płn.-wsch. 
Polsce), specjalizuje się w ekologii i ochronie 
storczyków, zwłaszcza obuwika pospolitego.

Lasy niePaństwOwe waŻnym miejscem wystęPOwania RZaDkich 
Gatunków Ptaków                                                                         Krzysztof Henel

Tab. 1. Liczebność wybranych gatunków strefowych w Biebrzańskim Parku Narodowym (włącznie z enklawą Las 
Wroceński) w latach 2008 – 2011

Gatunek Rok Liczba par 
lęgowych *

w tym w lasach niepaństwowych
ilość udział [%]

Bocian czarny
Ciconia nigra

2008-2011 8 1 12,5

Bielik
Haliaeetus albicilla

2008-2011 10 2 20

Orlik grubodzioby
Aquila clanga **

2010 12 3 25

łącznie 30 6 20

* uwzględniono tylko pary ze zlokalizowanym gniazdem; ** włącznie z parami mieszanymi z orlikiem krzykliwym

Obuwik pospolity występuje w lasach 
prywatnych nad Biebrzą
 Fot. C. Werpachowski      
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ZaGROŻenia
Zagrożenia dla rzadkich gatunków pta-

ków wynikające z użytkowania lasów nie-
państwowych to wycinanie drzewostanów 
lęgowych oraz niepokojenie i płoszenie pta-
ków podczas przebywania ludzi w pobliżu 
zajętego gniazda. Notowane są nawet przy-
padki wycinania drzew z gniazdami – np. na 
początku 2009 r. wycięto olchę z gniazdem 
orlika grubodziobego. Spośród 6 stanowisk 
gatunków strefowych w lasach prywatnych 
(Tab. 1) na 4 (66%) prowadzono prace leś-
ne, zagrażające ptakom przystępującym do 
lęgu. W 3 przypadkach były one powodem 
porzucenia gniazda w danym sezonie lę-
gowym. Dla porównania na terenie lasów 
państwowych liczba prac naruszających 
przepisy w strefach ochronnych kształtuje 
się poniżej 5% rocznie i systematycznie spa-
da (dane KOO).

Gatunkami najbardziej narażonymi na 
płoszenie wskutek prac leśnych są bielik 
i puchacz, czyli gatunki osiadłe, przebywają-
ce cały rok w rewirze lęgowym i rozpoczyna-

jące lęgi już w lutym. W przypadku bociana 
czarnego i orlików zagrożenie dotyczy głów-
nie zmniejszenia powierzchni drzewosta-
nów w starszych klasach wieku, z drzewami 
dogodnymi do posadowienia gniazda. 
Uwzględniając liczebność i zagrożenie ga-
tunku prace leśne w lasach niepaństwowych 
najbardziej zagrażają krajowej populacji orli-
ka grubodziobego. 

sPOsOBy OchROny
Praktycznie wszystkie gatunki ptaków 

gniazdujące na terenach leśnych obję-
te są ochroną na podstawie Ustawy z dn. 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Art. 49 
i 52) oraz Rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dn. 28.09.2004 r. w sprawie gatun-
ków dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną. Zakazane jest m.in. niszczenie ich 
siedlisk i ostoi oraz niszczenie gniazd (§6 pkt 
4 i 5 Rozporządzenia). Ustawa wprowadza 
również sankcje za naruszanie obowiązują-
cych zakazów (art. 127 Ustawy). 

Dla gatunków strefowych ustala się strefy 
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego 
przebywania (Art. 49 ust. 1 lit. e Ustawy, §10 
pkt 1 Rozporządzenia). W strefach tych, bez 
zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska zabrania się (Art. 60 ust. 6 Ustawy):

 przebywania osób postronnych, 
 wycinania drzew lub krzewów, 
 dokonywania zmian stosunków wodnych, 
 wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji. 
W praktyce oznacza to wyłączenie z po-

zyskania drewna strefy ochrony całorocznej 
w promieniu do 100 – 200 m od gniazda w za-
leżności od gatunku na cały czas trwania stre-
fy oraz strefy ochrony okresowej w promieniu 
do 500 m od gniazda corocznie w okresie 
lęgowym. Pełny wykaz gatunków objętych 
ochroną strefową oraz terminy ochrony okre-
sowej dla poszczególnych gatunków podano 
w załączniku nr 5 do Rozporządzenia.

System ochrony strefowej sprawdził się 
i dobrze funkcjonuje na obszarze lasów pań-
stwowych. W lasach prywatnych ochrona 
strefowa praktycznie nie zaistniała. Powo-

dem tego jest tu niechęć większości właś-
cicieli do takiej formy ochrony wynikająca 
z powodów ekonomicznych oraz duże roz-
drobnienie własności. Jednocześnie zacho-
wanie populacji przynajmniej niektórych 
rzadkich gatunków ptaków (np. orlik gru-
bodzioby) w kraju bez ich ochrony w lasach 
niepaństwowych nie jest możliwe.

łaGODZenie kOnFLiktów mięDZy 
OchROną RZaDkich Gatunków 
Ptaków, a GOsPODaRką LeŚną 
w Lasach niePaństwOwych

Wobec problemów z tworzeniem stref 
ochronnych w lasach niepaństwowych ko-
rzystniejsze wydaje się tu wprowadzenie in-
dywidualnych rozwiązań minimalizujących 
niekorzystne oddziaływanie na ptaki. Roz-
wiązania takie dla poszczególnych stano-
wisk lęgowych wymagających szczególnej 
ochrony powinny zostać wypracowane na 
etapie przygotowania uproszczonego planu 
urządzania lasu i/lub nadzoru leśniczego ds. 
lasów prywatnych sprawującego tę funkcję 
w danym powiecie. Dla ich skuteczności nie-
zbędna jest współpraca ze służbami ochrony 
przyrody oraz ornitologami prowadzącymi 
monitoring ptaków na danym terenie.

Rozwiązania zmniejszające wpływ na ga-
tunki strefowe możliwe do wprowadzenia 
w uproszczonym planie urządzania lasu to 
m.in. mniejsza wielkość pozyskania drewna 
oraz unikanie rębni zupełnych. 

W ramach nadzoru nad lasami niepań-
stwowymi przez wyznaczonego leśniczego 
ochronę gatunków strefowych proponuje się 
realizować stosując następujące rozwiązania:

 prowadzenie prac leśnych, zwłaszcza 
cięć, poza okresem lęgowym ptaków;

Przykład niezgodnych z prawem prac w lasach 
prywatnych – cięcia w pobliżu gniazda bielika 

Przetrwanie w kraju lęgowej populacji orlika 
grubodziobego zależy w znacznym stopniu od jej 
ochrony w lasach niepaństwowych 

Fot. K. Henel

Fot. K. Bartoszuk
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 wyznaczanie drzew do pozyskania w czę-
ści działki oddalonej od gniazda i unikanie 
cięć blisko gniazda, w tym bezwzględ-
nie pozostawianie drzewa z gniazdem 
i drzew w jego otoczeniu

  jest to możliwe zwłaszcza w przypadku 
typowych dla doliny Biebrzy działek 
o niewielkiej szerokości i znacznej dłu-
gości, sięgającej kilkuset metrów;

 jednoczesne dopuszczanie do pozyska-
nia ze względów ekonomicznych, poza 
okresem lęgowym, wywrotów i złomów 
także blisko gniazda.

Właściciel lasu z kolei powinien wstrzymać 
się w takim przypadku od penetracji okolic 
gniazda w sezonie lęgowym oraz ujawnia-
nia informacji o gnieździe osobom trzecim, 
w celu zapewnienia ptakom spokoju.

Rozwiązania takie są kompromisem, który 
powinien pomóc w ochronie miejsc rozrodu 
gatunków strefowych w warunkach eksten-
sywnego użytkowania lasów niepaństwo-
wych. Takie użytkowanie dominuje w lasach 
prywatnych w dolinie Biebrzy. Ich właścicie-
le zazwyczaj pozyskują co roku drewno na 
własny użytek w ograniczonych ilościach, do 
celów opałowych. Akceptacja i stosowanie 
powyższych, kompromisowych rozwiązań 
przez właściciela działki sprawi, iż nie będą 
podejmowane działania zmierzające do cał-
kowitego wyłączenia strefy wokół gniazda 
z użytkowania. Jednocześnie właściciel lasu 
nie narazi się na zarzuty złamania przepisów 
Ustawy o ochronie przyrody dotyczących 
strefowych gatunków ptaków. Ten model 
ochrony miejsc rozrodu rzadkich ptaków 
w lasach prywatnych jest korzystniejszy dla 
ich właścicieli i powinien być łatwiejszy do 
zaakceptowania.

Dla wprowadzenia w życie powyższych 
rozwiązań podstawowym warunkiem jest 
przestrzeganie przez właścicieli lasów nie-
państwowych obowiązku uzgadniania pla-
nowanych prac z leśniczym sprawującym 
nadzór, zgodnie z Ustawą o lasach.

Najlepszym sposobem trwałego rozwią-
zania konfliktu między koniecznością za-
chowania siedliska lęgowego zagrożonego 
gatunku, a prawem właściciela do prowadze-
nia gospodarki leśnej byłby zakup spornych 
gruntów na rzecz skarbu państwa w najistot-
niejszych przypadkach. Rozwiązania takie 
są realizowane w przypadku zgody właści-
ciela. Zazwyczaj jednak nie jest to możliwe 
z powodu braku zainteresowania właścicieli 
sprzedażą lasu. Konieczne jest poszukiwanie 
w przyszłości innych rozwiązań, jak: możli-
wość wymiany gruntów leśnych cennych 
przyrodniczo na inne, przedstawiające po-
dobną wartość gospodarczą, poza stanowi-
skami gatunków cennych lub ekwiwalent 
dla właściciela, np. w postaci drewna opało-
wego, w zamian za wstrzymanie się od cięć 
w miejscu rozrodu zagrożonego gatunku. 

W artykule wykorzystano dane własne BbPN, dane z mo-

nitoringu rzadkich gatunków ptaków w BbPN prowadzone-

go przez dr  G. Maciorowskiego (Komitet Ochrony Orłów) 

oraz materiały zebrane w ramach realizacji projektu LIFE 

„Ochrona populacji orlika grubodziobego w Polsce …”.

» krzysztof henel 
 ornitolog, pracownik Biebrzańskiego PN, czło-

nek Komitetu Ochrony Orłów. Jego główne 
zainteresowania to ochrona awifauny tere-
nów wodno-błotnych, w szczególności ptaków 
szponiastych.
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Niniejsza publikacja była integralnym elementem konferencji pt. „Gospodarowanie w lasach niepaństwowych”,  która 
odbyła się w dniach 3-4 listopada 2011 w Osowcu-Twierdzy i na terenie Nadleśnictwa Knyszyn. Konferencja zorganizo-
wana była wspólnie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Biebrzański Park Narodowy 
w ramach obchodzonego w roku 2011 Międzynarodowego Roku Lasów. Celem obu przedsięwzięć było podkreślenie 
istoty i znaczenia lasów niepaństwowych w ekosystemach leśnych kraju oraz ich rola w ochronie przyrody.  Zależało nam 
także na przybliżeniu i podniesieniu wiedzy właścicieli lasów niepaństwowych by gospodarowanie w nich stawało się 
łatwiejsze, zrozumiałe, przyjemniejsze, z pożytkiem dla lasu i społeczeństwa.
Autorom tekstów Poradnika i wystąpień na konferencji oraz wszystkim innym osobom, które swoją wiedzą, doświadcze-
niem oraz organizacyjnie wspierały naszą inicjatywę serdecznie dziękujemy. Odbiorcom Poradnika życzymy miłej lektury 
oraz zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Organizatorzy konferencji i Zespół Redakcyjny  

międzynarodowy Rok Lasów 2011 – rok proklamowany podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 2006 roku (rezolucja 61/193).
W rezolucji wezwano wszystkie państwa ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowy-
mi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami gospodarczymi do podjęcia wspólnego wysiłku, którego 
celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważo-
nego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Główne przesłanie Międzynarodowego Roku Lasów  „Lasy 
dla ludzi”  ma wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym 
świecie. (źródło: Wikipedia)

Biebrzański Park narodowy – został utworzony 09.09.1993 r. i jest największym parkiem naro-
dowym w Polsce. Położony jest w północno – wschodniej części kraju, na terenie województwa 
podlaskiego. Powierzchnia Parku wynosi 59223 ha. Ponad 1/4 powierzchni Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego (15302 ha) porastają lasy. Lasy będące własnością Skarbu Państwa, w zarządzie 
BbPN, zajmują powierzchnię 13477 ha (88% lasów). Lasy prywatne stanowią jedynie 18% (1825 ha). 
Większość lasów porasta bagna stąd największy udział drzewostanów w typie siedliskowym olsu i lasu 
mieszanego bagiennego. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – położona jest w północno-wschodniej 
części Polski. Administruje lasami na terenie trzech województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego 
oraz małym fragmentem lasów w województwie Mazowieckim. Na północy regionu rozciągają się duże 
kompleksy leśne: Puszcza Augustowska, Puszcza Piska, Puszcza Borecka,  Puszcza Romincka. Puszcze te, 
są  malowniczo wkomponowane pomiędzy akweny Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Suwalsko-
Augustowskiego. Środkową i południową część regionu zajmuje Puszcza Knyszyńska oraz najlepiej 
zachowany kompleks lasu nizinnego w Europie Puszcza Białowieska, będąca, między innymi, główną 
ostoją żubra w Polsce. Powierzchnia ogólna dyrekcji białostockiej wg stanu na 31.12. 2008 r. wynosi 62 
5222 ha, w tym lasy ogółem – 587 412 ha. Obszar RDLP w Białymstoku podzielony jest na 31 nadleśnictw.  
19 nadleśnictw RDLP w Białymstoku sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi w imieniu starostw.

Zagospodarowanie i użytkowanie lasów niepaństwowych
Gil W. (red.), Łukaszewicz J., Stocki J., Zachara T., 2007. Odnawianie lasu i zalesianie. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa.

Gołos P. (red.) 2009. Poradnik dla właścicieli lasu. IBL.
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Ochrona zasobów leśnych przed szkodliwymi owadami w lasach prywatnych
Instrukcja Ochrony Lasu. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2004, 275 pp.

Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2011, Instytut badawczy 
Leśnictwa, 2010, 55 pp.
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Lasy niepaństwowe w Polsce zajmują około 18% powierzchni ogólnej lasów. Z tego 1,5 mln ha stano-
wią lasy będące w rękach osób fizycznych, którym trudniej jest dobrze zadbać o lasy (przeprowadzać 
terminowo zabiegi pielęgnacyjne, ustrzec się w nich kradzieży) niż dobrze zorganizowanym sto-
warzyszeniom właścicieli, czy potężnej organizacji takiej jak LP. Od stanu lasów niepaństwowych 
zależy też stan przyrody, często w takich miejscach jak parki narodowe czy obszary Natura 2000. 
Realizacja idei zrównoważonego rozwoju lasów w Polsce wymaga więc wsparcia lasów prywat-
nych, wsparcia ich właścicieli.

mgr inż. wojciech Dudziuk – Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

Lasy prywatnej własności w Polsce zajmują około 1700 tys. ha, w tym na terenie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ponad 210 tys. ha, stanowią więc integralną część 
ekosystemów leśnych. Dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce zwiększa się ich różnorodność 
biologiczna. Wzrasta też ich znaczenie gospodarcze, ponieważ w znacznym stopniu zaspokajają 
zapotrzebowanie na drewno. Według wielkoobszarowej inwentaryzacji przeprowadzonej w 2010 
roku zasobność lasów prywatnych wynosi 215 m³/ha i jest znacznie wyższa niż pierwotnie 
szacowano. Lasy Państwowe są zainteresowane ścisłą współpracą z prywatnymi właścicielami. Będą 
wspierać wszelkie inicjatywy w zakresie powstawania zrzeszeń, jak również realizacji wspólnych 
przedsięwzięć, w tym pozyskiwania środków pomocowych. Jestem przekonany, że niniejszy 
poradnik przyczyni się do zwiększenia wiedzy prywatnych właścicieli z zakresu prawa jak również 
zasad dobrego gospodarowania.

mgr inż. Ryszard Ziemblicki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Lasy niepaństwowe  są integralną częścią Polskich lasów. Stan ochrony, hodowli i użytkowania lasów 
niepaństwowych oddziaływuje na stan  lasów  państwowych. Sposób gospodarowania wynika 
z wiedzy właścicieli jak i uwarunkowań rynkowych. Informacje podane w poradniku znacząco 
wpływają na poprawę gospodarowania w lasach niepaństwowych.

Dr inż. adam sieńko – Prezes WFOŚiGW w Białymstoku 

Białystok 2011

Wydawnictwo sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


