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Sprawozdanie merytoryczne oraz ważniejsze wnioski  

z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pt. „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” 

(Tuchola – Fojutowo: 05 – 07.09.2019 r.) 

 

 

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, 

zna tylko konsekwencje” 

R. G. Ingersoll 

 

Trzynasta Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie Ochroną Przyrody 

w Lasach” była po raz kolejny doskonałą płaszczyzną stwarzającą możliwości prezentacji 

wyników badań naukowych oraz wyników będących rezultatem działalności zawodowej 

zarówno w uczelniach wyższych, jak i w leśnej praktyce gospodarczej. W obradach XIII 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej uczestniczyły 52 osoby. Byli to przedstawiciele 

wyższych uczelni Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Szczecina, Torunia i Warszawy oraz 

jednostek organizacyjnych różnego szczebla z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych                     

w Białymstoku, Gdańsku, Pile, Poznaniu, Szczecinie, Szczecinku, Toruniu, Warszawie                                

i Wrocławiu, a także Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Gdańsku.  

Liczną grupę tworzyli również nauczyciele akademiccy i studenci Wyższej Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi. Wygłoszono łącznie 18 referatów na sześciu sesjach plenarnych. 

Wszystkie zaprezentowane referaty charakteryzowały się, pod względem treści, 

wielowątkową i równocześnie aktualną tematyką przyrodniczo-leśną. Zagadnienia poruszone 

w referatach obejmowały różne problemy związane z potrzebą dokonywania permanentnej 

oceny w zakresie podejmowanych przedsięwzięć dotyczących kształtowania i efektywnej 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

Na szczególne podkreślenie zasługują następujące uogólnienia oraz wnioski 

szczegółowe, zredagowane po wysłuchaniu wygłoszonych referatów, a także wypowiedzi 

w ramach dyskusji na poszczególnych sesjach plenarnych konferencji:  

1. Lasy Państwowe realizując ideę wielofunkcyjnej gospodarki leśnej przyczyniają się                        

do zrównoważonego jej rozwoju. Równocześnie wnoszą duży finansowy wkład w 

ochronę polskiej przyrody oraz edukację leśną społeczeństwa. Nie znajduje to jednak 

odpowiedniego odzwierciedlenia w aktualnie prezentowanej polityce wizerunkowej, 

zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych niższego szczebla.  

2. Koszty ponoszone na ochronę przyrody i edukację leśną stanowią jednocześnie bardzo 

znaczącą kwotą rocznego zysku Lasów Państwowych. Wkład finansowy Lasów 

Państwowych w ochronę przyrody jest jednak niedostatecznie udokumentowany. 

Brakuje w tym zakresie ogólnokrajowych danych dotyczących między innymi wysokości 

kosztów sporządzania programów ochrony przyrody, utraconych korzyści wskutek 

objęcia lasu określoną formą ochrony przyrody lub wyboru proekologicznych rozwiązań 

w gospodarce leśnej.  
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3. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w swojej strategii zakłada obecnie 

konsekwentną poprawę stopnia wykorzystania obiektów infrastruktury edukacyjno-

turystycznej oraz zracjonalizowania kosztów ich utrzymywania. Należy jednak 

domniemywać, że w przypadku ewentualnych trudności finansowych Lasów 

Państwowych ograniczone zostaną przede wszystkim wydatki związane z realizacją 

funkcji nieprodukcyjnych, w tym zadań dotyczących edukacji przyrodniczo-leśnej 

społeczeństwa.  

4. Najważniejszym ogniwem procesu obiegu wody w warunkach lądowych - w skali 

globalnej - są ekosystemy leśne. Gospodarka leśna i rolna są równocześnie największymi 

użytkownikami zasobów wodnych w poszczególnych zlewniach. W odróżnieniu od rolnej 

gospodarka leśna nie wywiera jednak negatywnego wpływu na jakość wody. Pojawiające 

się niejednokrotnie zmiany w odpływie wody ze zlewni, będące skutkiem zmian 

w lesistości określonego regionu lub krajobrazu, nie są jednoznaczne. Dominuje 

najczęściej pogląd, że wzrost powierzchni leśnej powoduje zmniejszenie odpływu wody, 

natomiast obniżenie lesistości jego wzrost. 

5. Wszechstronna ocena oddziaływania ekosystemów leśnych na zasoby wodne                                

w zarządzaniu lasami w skali globalnej, krajowej i regionalnej, w oparciu o coraz 

bogatszą wiedzę, jest jednym ze współczesnych i równocześnie najważniejszych wyzwań 

w zakresie zachowania trwałości środowiska przyrodniczo-leśnego i skutecznej ochrony 

jego różnorodności biologicznej. 

6. Należy oczekiwać, że zarządzanie ekosystemami leśnymi z uwzględnieniem 

dalekosiężnych celów w ramach monitorowania i regulowania obiegu wody, a także 

węgla w przyrodzie może być jednym z bardzo znaczących sposobów przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym i zagrożeniom wynikającym z tych zmian, np. wzrastającemu 

deficytowi zasobów wodnych. 

7. Lepsze zrozumienie idei odtwarzania lasów oraz nieustanna troska o ich trwałość, 

a także wielostronna analiza wpływu środowiska leśnego na parametry hydrologiczne 

krajobrazu i zasoby wodne może pomóc w zapobieganiu niezamierzonym negatywnym 

konsekwencjom w zakresie gospodarki wodnej i służyć poprawie produkcji biomasy 

zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 

8. Należy bezwzględnie unikać w leśnej praktyce gospodarczej użytkowania rębnego                         

w lasach występujących na glebach bagiennych (torfowych) i zabagnianych. Z dużą 

rozwagą powinno się podejmować różnorodne działania związane z regulacją                                   

i renaturalizacją stosunków wodnych na terenach leśnych. 

9. Niezmiernie ważnym zagadnieniem w zakresie ochrony przyrody w lasach jest i powinna 

być nadal ochrona ombrogenicznych mokradeł leśnych zasilanych przede wszystkim 

przez opady atmosferyczne, ponieważ są one szczególnie zagrożone nieodwracalnym                       

i ekologicznie niekorzystnym w skutkach procesem przesuszenia. 
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10. Duże zainteresowanie wzbudza obecnie zagadnienie emisji dwutlenku węgla z gleby 

oraz jego pobieranie przez rośliny, ponieważ jest to przypuszczalnie jeden z czynników 

wywierających wpływ na globalne zmiany klimatyczne naszej Planety. Na poziom 

dwutlenku węgla w atmosferze oddziałują między innymi fitocenozy. Istotną rolę w tym 

względzie odgrywały zawsze i będą odgrywać w przyszłości ekosystemy leśne. 

11. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja szerszego zastosowania oprogramowania GIS 

(System Informacji Geograficznej) do celów hodowlanych. Przy umiejętnym planowaniu  

i wykorzystywaniu możliwości racjonalnego zagospodarowania gleb oraz siedlisk leśnych 

powinna znacząco wzrosnąć powierzchnia drzewostanów odnawianych w sposób 

naturalny. 

12. Uzasadniona celowość prowadzenia gospodarki leśnej na zrównoważonych zasadach 

oraz stała troska o podnoszenie poziomu bioróżnorodności leśnego środowiska 

przyrodniczego powinna wymuszać efektywne wykorzystywanie naturalnych metod 

odnawiania lasu samosiewem. Nowatorskiego spojrzenia będzie wymagać zagadnienie 

wykonywania czynności hodowlanych, z równoczesną oceną ich wpływu na przyrost 

biomasy oraz kształtowanie się pokroju młodego pokolenia drzewostanu. 

13. Sukcesywna przebudowa sosnowych i świerkowych monolitów rębniami złożonymi, 

wprowadzanie podsadzeń gatunkami liściastymi w drzewostanach iglastych oraz 

racjonalne wykorzystywanie naturalnych odnowień, jest coraz bardziej 

przedsięwzięciem skutecznie ograniczającym degradację gleb piaszczystych, przede 

wszystkim w warunkach leśnych siedlisk borowych. Działalność tego rodzaju stworzy 

także możliwości realizacji idei trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w różnych 

warunkach fizjograficznych. 

14. Integralnym i równocześnie wielofunkcyjnym składnikiem ekosystemów leśnych                           

są gleby, które wymagają zawsze – niezależnie od aktualnego charakteru                                        

ich zagospodarowania – skutecznej ochrony ilościowej, jakościowej i konserwatorskiej 

(np. rezerwaty glebowe oraz glebowe powierzchnie wzorcowe). 

15. W celu podnoszenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej w lasach należy nie tylko 

zwiększać doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt 

gaśniczy, lecz również modernizować drogi dojazdowe do potencjalnie możliwych miejsc 

zagrożonych powstawaniem pożarów lasu, np. jednogatunkowe drzewostany iglaste bez 

podszytów liściastych. Odrębnym problemem wymagającym stałej troski ze strony 

profesjonalnych służb leśnych, zajmujących się ochroną przeciwpożarową lasu, jest 

zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w każdych 

warunkach geomorfologicznych i przyrodniczo-leśnych naszego kraju. 

16. Realizacja programu restytucji cisa pospolitego w Lasach Państwowych powinna 

uwzględniać w coraz szerszym zakresie wyniki badań nad zmiennością genetyczną tego 

gatunku. Należy więc kontynuować prace badawcze nad możliwościami skutecznej 

ochrony zasobów genowych cisa pospolitego w Polsce. 
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17. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt leśnych wymaga w szczególności zapewnienia 

trwałości naturalnych ekotypów chronionych gatunków. W przypadku eliminowania 

z lasów gospodarczych fragmentów starodrzewu ochrona taka będzie jedynie deklaracją 

bez żadnego pokrycia.   

18. Znaczącym dorobkiem obecnej konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, były 

zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych – na przełomie sierpnia i września 

2019 roku - przez grupę studentów (liczącą 9 osób), uczestników VI Letniego Obozu 

Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi pt.: „Wpływ 

stosowanych w rolnictwie zabiegów agrotechnicznych oraz aglomeracji wiejskich                          

na jakość wód powierzchniowych”. Wykorzystując technikę chromatografii                              

i spektrofotometrii, kilkuosobowe zespoły studentów wykonały fizykochemiczne analizy 

próbek wody pobranych z kilkunastu punktów badawczych. Uzyskane wyniki analityczne 

roztworów wodnych porównano z wynikami otrzymanymi w latach 2015 – 2018.                         

Na podstawie syntetycznej oceny wyników analiz fizykochemicznych wody można 

stwierdzić, że wpływ aglomeracji wiejskich na jakość wód w otwartych zbiornikach 

wodnych (w świetle obowiązujących norm czystości) nie stwarza realnego zagrożenia 

zarówno dla zdrowia mieszkańców, jak i turystów. 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Naukowy Konferencji 

 

dr inż. Antoni Sienkiewicz 


