
Sprawozdanie i ważniejsze wnioski z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

pt. „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” 

(Tuchola – Fojutowo: 13-15.09.2018 r.) 

 

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu 
jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba 
podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można 
nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie 
można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś 
porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, 
tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół 
siebie, obronić dla siebie i dla innych. 

Jan Paweł II 
 

 

Spotkaliśmy się już po raz dwunasty na naszym „Westerplatte”, żeby podzielić się swoimi 

spostrzeżeniami, wynikami badań naukowych i wynikami naszej pracy zawodowej zarówno  

w uczelniach, jak i w gospodarczej praktyce leśnej. W trakcie XII Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej wygłoszono łącznie 21 referatów na sześciu sesjach plenarnych. Przedstawione 

referaty charakteryzowały się ciekawą i wielowątkową tematyką. Obejmowały one między 

innymi problemy dotyczące dziedzictwa przyrodniczego. Czas spędzony na obradach naszej 

konferencji był fantastyczną podróżą w pełen tajemnic świat roślin, zwierząt oraz tych istot, 

które nie tylko „skaczą”, lecz i „fruwają”. Podróżowaliśmy również w niezmiernie 

skomplikowany świat genetyki. 

Zagadnienia poruszone w wygłoszonych referatach dotyczyły różnorodnych problemów 

związanych z potrzebą kształtowania i ochroną środowiska przyrodniczego. Na szczególną 

uwagę zasługują następujące uogólnienia, które są rezultatem dyskusji na sesjach plenarnych 

konferencji: 

1. Świat grzybów – ciągle jest jeszcze wiele pytań, na które nie ma wyczerpującej odpowiedzi. 

Jak wygląda świat grzybów na powierzchniach zrębowych? Jakie panują zależności 

pomiędzy grzybami występującymi w środowisku leśnym, a pozostającymi na 

powierzchniach pozbawionych drzew? Dopracowania wymaga rozporządzenie dotyczące 

gatunkowej ochrony grzybów. Należy uściślić i podać konkretnie, np. co znaczy  

pozyskiwanie grzybów w niewielkich ilościach i których gatunków fakt ten może dotyczyć. 

Należy też konkretnie wskazać, kto ma czynnie chronić grzyby i jednoznacznie określić 

źródło finansowania podejmowanych w tym zakresie zabiegów. 

2. Gatunkowa ochrona grzybów w ekosystemach leśnych wymaga wypracowania 

szczegółowych, praktycznych metod działania oraz konkretnego wskazania instytucji oraz 
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określenia źródeł środków finansowych, które powinny być wykorzystywane w sposób 

ciągły do ewentualnych, niezbędnych zabiegów ochronnych. Aktualne uregulowania w tym 

względzie mają do tej pory tylko charakter ogólny i hasłowy, ponieważ wskazują jedynie 

kierunki, bez określenia możliwości praktycznej realizacji.  

3. Edukacja społeczeństwa w zakresie kultury zachowania się w lesie oraz znajomości grzybów 

jadalnych i trujących, a także chronionych powinna być kontynuowana, a nawet 

intensyfikowana w ramach prowadzonej edukacji leśnej przez Lasy Państwowe. 

4. Lasy Państwowe realizując ideę wielofunkcyjnej gospodarki leśnej przyczyniają się do 

zrównoważonego rozwoju. Podejmowane różnorodne działania w zakresie ochrony przyrody 

sytuują Lasy Państwowe w gronie najważniejszych instytucji chroniących przyrodę w 

Polsce. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w realizowanej polityce wizerunkowej.  

Ewidencjonowane na koncie „ochrona przyrody” koszty ukazują tylko niewielką część 

wydatków związanych z szeroko rozumianą ochroną zasobów przyrody. Duża część tych 

kosztów rejestrowana jest na koncie  „ochrona lasu”. Rachunek kosztów ochrony przyrody  

w lasach nie uwzględnia jednak tzw. kosztów alternatywnych.  

5. Należy kontynuować prace obejmujące działania wizerunkowe Lasów Państwowych, 

dotyczące konsekwentnej i zdyscyplinowanej realizacji zadań związanych z wielofunkcyjną 

gospodarką leśną, która wpływa na rozwój różnorodności biologicznej. 

6. Szczególnie krytyczna jest sytuacja cietrzewia zwyczajnego (Lyrurus tetrix) w Polsce, 

ponieważ liczebność tego gatunku, zaliczanego do kuraków leśnych, wynosi obecnie 

zaledwie około 500 osobników, natomiast areał kilku wyspowych populacji obejmuje 

niespełna 1% powierzchni kraju. Dla zachowania występowania tych ptaków, preferujących 

otwarte i półotwarte powierzchnie w lasach lub na ich obrzeżach, niezbędne są aktywne, 

wielokierunkowe działania ochronne. W sytuacji, gdy liczba optymalnych ostoi jest bardzo 

mała, nie wystarczy zachowanie jeszcze istniejących, lecz należy w ich sąsiedztwie tworzyć 

nowe, niejednokrotnie kosztem rezygnacji w takich miejscach z intensywnej gospodarki 

leśnej. 

7. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby zachować polską populację cietrzewia zwyczajnego. 

W tym celu niezbędna jest ochrona czynna polegająca na zachowaniu naturalnych biotopów, 

w których cietrzew będzie mógł bytować, np. ochrona zbiorników wodnych. Szczególną 

ochroną należy objąć samiczki cietrzewia (kury). Ważne jest, żeby terminy ćwiczeń wojsk 

na poligonach nie pokrywały się z okresem godowym cietrzewia zwyczajnego. Przy 

planowaniu zadań gospodarczych istotną sprawą powinna być znajomość biologii tego 
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gatunku. Konieczna jest także stała edukacja społeczeństwa, bez jakichkolwiek ograniczeń 

wiekowych. 

8. Zagospodarowywanie terenów poklęskowych – w niektórych wypadkach dopuszczalne 

może być stosowanie materiału sadzeniowego, pochodzącego z innych makroregionów, do 

odnawiania wielkoobszarowych powierzchni po klęskach żywiołowych (np. pożary, 

wiatrowały, wiatrołomy).  

9. Bioinsektycydy – praktyczne wdrażanie wyników badań powinno być każdorazowo 

konsultowane z Instytutem Badawczym Leśnictwa.  

10. Niezmiernie ważne i równocześnie konieczne jest stosowanie olejów biodegradowalnych, 

nieszkodliwych dla człowieka i środowiska leśnego, w układach hydraulicznych maszyn i do 

smarowania układów tnących. 

11. Na szczególne podkreślenie zasługują wyniki badań przeprowadzonych przez grupę 

studentów (liczącą 17 osób), uczestników V Letniego Obozu Naukowego WSZŚ w Tucholi 

pt.: „Wpływ stosowanych w rolnictwie zabiegów agrotechnicznych oraz aglomeracji 

wiejskich na jakość wód powierzchniowych”, w dniach 10-14.09.2018 r. W wyżej 

wymienionym obozie naukowym aktywny udział brali również studenci reprezentujący 

Państwowy Białoruski Uniwersytet Technologiczny w Mińsku oraz  Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przy zastosowaniu chromatografu oraz 

spektrofotometru, kilkuosobowe zespoły studentów wykonywały fizykochemiczne analizy 

pobranych próbek wody z kilkunastu punktów badawczych. Otrzymane wyniki analityczne 

roztworów wodnych porównano z wynikami uzyskanymi w latach 2015-2017. Na obecnym 

etapie badań można wstępnie określić, że infrastruktura aglomeracji wiejskich nie wywiera 

znaczącego wpływu na jakość wód powierzchniowych i z tego względu należy 

przypuszczać, że stan taki utrzyma się przynajmniej w najbliższej przyszłości. 

12. Walerian Wróblewski – leśnik, bohater Powstania Styczniowego, nauczyciel Szkoły Leśnej 

w Sokółce. Zawsze dbajmy także o historię naszej Ojczyzny – Polska to nasze Westerplatte. 

Polska to nasz dom i ziemia, która nas żywi i po której stąpamy każdego dnia. Pamięć to 

najbardziej doniosły wyraz szacunku dla naszego kraju – wolnej Polski.  

 

Bardzo znaczącym dorobkiem konferencji, który znalazł swoje potwierdzenie  

w treści wygłoszonych referatów i wypowiedziach wielu uczestników w trakcie dyskusji, są 

również istotne rozwiązania naukowe, ważne dla leśnej praktyki gospodarczej. Na podkreślenie 

zasługują także następujące stwierdzenia i postulaty: 
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1. Na przykładzie ekosystemów występujących w Rezerwacie Miedzno wykazano, że ich 

skuteczna ochrona jest uzależniona od reżimu stanów wody w rzece (Sobińska Struga), 

zasilającej jezioro i w jeziorze Miedzno. Próg stabilizujący poziom zwierciadła wody 

poniżej jeziora ze względu na zły stan techniczny i zagrożenie zniszczeniem wymaga pilnej 

odbudowy i modernizacji. Rozważyć należy uzasadnioną celowość wykonania budowli  

o regulowanym piętrzeniu, które umożliwią sukcesywne podnoszenie poziomu wody  

w jeziorze i korycie Sobińskiej Strugi. Przedsięwzięcia te mogą stworzyć niepowtarzalną 

szansę na stopniowe odtworzenie naturalnego charakteru jeziora Miedzno oraz cennych 

ekosystemów wodno-błotnych w jego otoczeniu. 

2. Bardzo ważnym zadaniem w zakresie ochrony przyrody w lasach powinna być ochrona 

ombrogenicznych mokradeł leśnych zasilanych przez opady atmosferyczne, ponieważ mogą 

one być szczególnie zagrożone nieodwracalnym i ekologicznie niekorzystnym w skutkach 

przesuszeniem.  

3. Czy genetyka konserwatorska drzew jest ważna dla leśników? Na tak postawiony problem 

odpowiedzi poszukiwali uczestniczący w Konferencji pracownicy naukowi Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wysoki poziom zmienności genetycznej 

charakteryzuje większość naturalnych populacji świata roślin i świata zwierząt. Zmienność 

ta jest uważana za produkt czynników zarówno ewolucyjnych, jak i wyznacznik przyszłej 

zdolności kolejnych populacji do ewolucji. Badania naukowe dotyczące rozpoznania 

różnorodności genetycznej populacji naturalnych i użytkowanych komercyjnie oraz 

zmienności genetycznej gatunków rzadkich i zagrożonych powinny mieć na celu 

poszukiwanie rozwiązań umożliwiających między innymi wzbogacanie puli genetycznej 

drzew leśnych. 

4. Przebudowa monolitów sosnowych rębniami złożonymi, stosowanie produkcyjnych 

podsadzeń gatunkami liściastymi i racjonalne wykorzystywanie naturalnych odnowień, 

będzie niewątpliwie elementem skutecznie ograniczającym degradację gleb piaszczystych, 

szczególnie w warunkach borowych siedlisk leśnych oraz umożliwiającym realizację idei 

trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. 

5. Integralnym składnikiem ekosystemów leśnych są gleby. Wymagają one jednak – 

niezależnie od charakteru ich aktualnego zagospodarowania – skutecznej ochrony 

ilościowej, jakościowej i konserwatorskiej (np. glebowe powierzchnie wzorcowe i rezerwaty 

glebowe). 
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6. MIĘDZYNARODOWA DEKADA GLEB (2015-2024), ogłoszona przez Międzynarodowe 

Towarzystwo Gleboznawcze, powinna skłaniać do podejmowania badań nad zagrożeniami, 

procesami degradacji, ochrony i rekultywacji gleb intensywnie użytkowanych w różnych 

warunkach przyrodniczo-leśnych. 

7. Niezmiernie doniosłymi i równocześnie merytorycznie wzbogacającymi program 

Konferencji były zagadnienia ochrony przyrody w niektórych krajach Zakaukazia, 

zaprezentowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Znaczące przyrodniczo parki narodowe, rezerwaty przyrody ochrony ścisłej i ochrony 

czynnej Azerbejdżanu i Gruzji, obejmujące bardzo zróżnicowane ekosystemy (od 

wysokogórskich po stepowe i półpustynne) zostały utworzone na przełomie dwudziestego i 

dwudziestego pierwszego wieku. 

 

 

Sekretarz Naukowy Konferencji 

dr inż. Antoni Sienkiewicz 

 

 

 

 


