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Sprawozdanie i ważniejsze wnioski z IX Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej na temat: „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” 

(Tleń, 03-05.09.2015 r.) 

 

 

 Czynna ochrona środowiska przyrodniczego, szczególnie w ekosystemach leśnych, była 

jednym z najważniejszych tematów, które dominowały w czasie obrad na trzydniowej IX 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi, w dniach 03-05 września 2015 roku w Tleniu. 

 Wielowątkowa problematyka dwudziestu jeden wygłoszonych referatów na sesjach 

plenarnych oraz zagadnienia poruszane w ramach dyskusji na Konferencji jednoznacznie 

wskazują na uzasadnioną celowość konsekwentnego kontynuowania działań podejmowanych 

nie tylko przez administrację Lasów Państwowych, lecz również inicjowanych przez 

środowiska naukowe Uczelni Wyższych na rzecz trwałego kształtowania bioróżnorodności w 

naszych lasach. W dyskusji udział wzięło łącznie 29 osób. 

 Prezentowane zagadnienia będące treścią wygłoszonych referatów dotyczyły wielu 

różnorodnych problemów związanych z środowiskiem przyrodniczym. Były one zarówno 

bezpośrednio, jak i pośrednio powiązane z szeroko postrzeganą ochroną przyrody w lasach.  

 

 Na szczególną uwagę zasługują następujące uogólnienia i wnioski szczegółowe, które 

sformułowano w trakcie dyskusji plenarnej na Konferencji: 

1. Współczesna hodowla lasu przywiązuje szczególną uwagę do kształtowania 

odpowiedniej struktury drzewostanów. W miarę wzrostu stanu zróżnicowania gatunkowego, 

wiekowego, genetycznego, wysokościowego, grubościowego i przestrzennego ekosystemy 

leśne stają się stabilniejsze i bardziej odporne na działanie wielu niekorzystnych czynników. 

2. Kształtowanie stanu sosnowych odnowień naturalnych, w warunkach gdzie jest to 

możliwe, powinno być ważnym elementem hodowli lasu. 

3. Nie możemy dopuścić do likwidacji rodzimych gatunków drzew, zwłaszcza świerka 

pospolitego i modrzewia europejskiego z kompleksów leśnych, w których występują one 

obecnie. 

4. Metoda bioindykacyjna jest skutecznym narzędziem stosowanym przy ocenie 

zdrowotności drzewostanów i powinna być wdrażana w leśnej praktyce gospodarczej. 
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5. Proponuje się promowanie sposobu przetrzymywania sadzonek gatunków liściastych na 

okres zimowy w chłodniach. Sadzonki z chłodni charakteryzują się wyższą żywotnością w 

stosunku do materiału przechowywanego na otwartym polu hodowlanym.  

6. Stosowanie najnowszych technik w biologii molekularnej, dotyczących genetyki drzew 

leśnych, powinno stanowić podstawę wyboru wyselekcjonowanych genotypów korzystnych 

pod względem hodowlanym. 

7. Leśne Kompleksy Promocyjne muszą służyć inicjowaniu badań interdyscyplinarnych 

oraz innowacyjnych, mających później znaczenie utylitarne w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym LASY PAŃSTWOWE. Do realizacji tego celu konieczna jest współpraca dyrektorów 

Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, 

prezydiów rad naukowo-społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz kolegiów 

dziekańskich wydziałów leśnych i dyrektorów instytutów badawczych. 

8. Opracowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa wskaźniki uciążliwości 

gospodarowania na poziomie leśnictw muszą być pomocniczym instrumentem do 

wyrównywania rażących dysproporcji pomiędzy leśnictwami w zakresie obciążenia pracą 

pracowników administracji Lasów Państwowych. Szczególnie istotna jest racjonalizacja liczby 

leśnictw, przeprowadzana w trakcie opracowywania planu urządzenia lasu. 

9. Dodatkowych źródeł dochodów, mając na względzie aspekt ekonomiczny, powinny 

poszukiwać przede wszystkim nadleśnictwa, które otrzymują dopłatę z Funduszu Leśnego do 

działalności mającej na celu wyrównanie poziomu niedoboru środków finansowych. 

10. Należy konsekwentnie dążyć do wprowadzenia treści o zagrożeniu, ochronie i 

zabezpieczeniu przeciwpożarowym lasów do programów kształcenia studentów na kierunkach 

leśnictwa. 

11. Gleby leśne, niezależnie od stanu ich zagospodarowania, były także i powinny być nadal 

elementem środowiska leśnego wymagającym szczególnej ochrony ilościowej, jakościowej i 

rezerwatowej, np. glebowe powierzchnie wzorcowe (GPW). 

12. Głębokiej analizy i zajęcia odpowiedniego stanowiska wymaga zagadnienie 

racjonalnego zagospodarowania istniejących glebowych kopców posówkowych, które na 

terenie Borów Tucholskich występują w monolitach sosnowych na ubogich siedliskach boru 

suchego i boru świeżego. Ponowne włączenie do obiegu biologicznego zgromadzonych na 

niewielkiej powierzchni składników pokarmowych roślin może sprzyjać polepszeniu 

możliwości produkcyjnych zniekształconych (ogłowionych) gleb pogradacyjnych. 
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13. W związku z prowadzoną działalnością edukacyjną, obejmującą młodzież Technikum 

Leśnego w Tucholi oraz zajęciami terenowymi organizowanymi przez Wyższą Szkołę 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, należałoby rozważyć możliwość pozostawienia w 

celach edukacyjno-naukowych fragmentów drzewostanów sosnowych z nienaruszonymi 

glebowymi kopcami posówkowymi (pogradacyjnymi). 

14. Istotne i niezaprzeczalnie ważne znaczenie ekologiczne spełniają przyrodnicze siedliska 

pozaprodukcyjne, np. bagna, torfowiska, mszary i starorzecza oraz nierozerwalnie powiązane 

z nimi cenne gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Wymagają one wyjątkowej troski nie tylko ze 

strony organów zajmujących się ustawowo ochroną przyrody, lecz także organizacji 

społecznych. 

15. Ze względu na rolę, jaką odgrywają ekosystemy mokradłowe w obiegu wody i 

kształtowaniu bioróżnorodności środowiska przyrodniczego należy zwrócić uwagę na potrzebę 

renaturalizacji, odtwarzania i ochrony gleb organicznych (np. torfy, mursze) w planowaniu i 

realizacji małej retencji w lasach. 

16. Znaczącym ekologicznie elementem krajobrazu przyrodniczego, wymagającym 

skutecznej ochrony, jest problem terenów nieleśnych, np. łąki i polany śródleśne, które z 

powodu zaprzestania użytkowania produkcyjnego (koszenie, wypas) zarastają samoczynnie 

przez krzewy lub drzewa leśne. 

17. Ekosystemy leśne są niezmiernie cennymi ekosystemami lądowymi, w ramach których 

możliwa jest skuteczna ochrona gatunkowa rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin, 

zwierząt i grzybów. Ze względu na obiektywne niejednokrotnie trudności uzyskiwania 

rozeznania obejmującego występowanie poszczególnych gatunków oraz ich poprawnego 

rozpoznawania przez leśników należy inicjować działania edukacyjne, np. studia podyplomowe 

lub seminaria ekologiczne. 

18. W związku z pojawiającymi się próbami stosowania, występującymi zagrożeniami i 

rozbieżnymi opiniami, które wzbudza kontrolowane wypalanie w lasach, istnieje potrzeba 

dokonania wnikliwej analizy możliwości i celowości wykorzystywania tej techniki w 

gospodarce leśnej oraz w czynnej ochronie środowiska w warunkach przyrodniczo-

geograficznych Polski. 

19. Możliwość stosowania bezzałogowych statków powietrznych (dronów) stwarza nowe 

perspektywy w zakresie prowadzenia naukowych prac badawczych. Należy w związku z tym 

przewidywać w najbliższych latach coraz powszechniejsze wykorzystywanie sterowanych 

dronów w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożarów w lasach. 
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20. Wysoka śmiertelność płazów w trakcie ich migracji zarówno w okresie wiosennym, jak 

i jesiennym, stwarza konieczność pilnego opracowania skutecznych metod ochrony w tym 

zakresie. 

21. Prowadzone badania wolierowe cietrzewia wymagają nie tylko wykorzystywania 

dotychczas uzyskanych wyników badań, lecz również koordynacji wszystkich aktualnie 

wykonywanych prac badawczych dotyczących restytucji tego gatunku na obszarze jego 

naturalnego bytowania. 

22. Z uwagi na duże znaczenie gospodarcze huby korzeniowej w drzewostanach sosnowych 

na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu celowym jest kontynuowanie 

badań pod kątem minimalizacji strat i równoczesnego ograniczania zasięgu rozprzestrzeniania 

się tego patogenu. 


