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Sprawozdanie i ważniejsze wnioski z  

X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

„Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”  

(Tleń, 01-03.09.2016 r.) 

 

Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym również obejmująca ekosystemy leśne, 

była jednym z wiodących tematów i treścią zdecydowanej większości wygłoszonych 

referatów, które zaprezentowano w trakcie obrad na trzydniowej X Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem 

w Tucholi, w dniach 1-3 września 2016 roku w Tleniu.  

Niezmiernie bogata i różnorodna pod względem treści problematyka dwudziestu ośmiu 

wygłoszonych referatów na czterech sesjach plenarnych oraz zagadnienia poruszane 

w ramach dyskusji na Konferencji wskazują jednoznacznie na uzasadnioną celowość 

kontynuowania działań podejmowanych dotychczas nie tylko przez administrację Lasów 

Państwowych, lecz również inicjowanych przez liczne środowiska naukowe wyższych 

uczelni na rzecz konsekwentnego kształtowania bioróżnorodności w naszych lasach. 

W dyskusji udział wzięło łącznie 37 osób.  

Poruszane zagadnienia w wygłoszonych referatach obejmowały różne problemy 

dotyczące szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego. Były one nie tylko 

bezpośrednio, lecz także i pośrednio, powiązane z wielowątkowo postrzeganą ochroną 

przyrody w lasach polskich.  

Na szczególne podkreślenie zasługują następujące uogólnienia i wnioski szczegółowe, 

które zostały sformułowane w trakcie długotrwałej dyskusji plenarnej na Konferencji: 

1. W ostatnich czterdziestu latach stwierdzono na stałych powierzchniach badawczych 

w Puszczy Białowieskiej znaczący wzrost udziału graba pospolitego w budowaniu 

drzewostanów. Gatunek ten wykazuje dużą ekspansję na różnych siedliskach, w tym ubogich 

i średnio żyznych, co może powodować ujednolicenie składu gatunkowego roślinnych 

zbiorowisk leśnych, ich upodobnienie do grądów oraz ograniczenie w znacznym zakresie 

różnorodności biologicznej. Jednocześnie występujący na tym terenie świerk pospolity 

wycofuje się do oligotroficznych zbiorowisk leśnych. W związku z tym faktem uległ on 

drastycznej redukcji w drzewostanach na siedliskach borów mieszanych i lasów mieszanych.  

2. Świerk pospolity jest istotnym i nieodzownym składnikiem wielu leśnych zbiorowisk 

roślinnych Puszczy Białowieskiej, którym nadaje on subborealny charakter. W przypadku 

niektórych zbiorowisk leśnych (np. świerczyna na torfie, bór mieszany trzcinnikowo-
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świerkowy) świerk pospolity jest gatunkiem kluczowym, bez którego tracą one swój typowy 

charakter. Z uwagi na bardzo silne gradacje kornika drukarza, trwające od 2008 roku               

i powodujące wielkopowierzchniowe zamieranie drzewostanów świerkowych, istnieje 

konieczność prowadzenia ochrony czynnej w celu spowolnienia procesów rozpadu 

drzewostanów i odnowienia wartościowych populacji świerka pospolitego oraz innych 

gatunków drzew puszczańskich (np. zachowanie niepowtarzalnej puli genowej).  

3. Decyzje ministerialne podjęte w latach 2008-2015 o wyłączeniu znaczącej obszarowo 

części Puszczy Białowieskiej z jakichkolwiek działań, a przede wszystkim dotyczące 

ograniczenia zwalczania gradacji kornika drukarza, które według ówczesnych decydentów 

miała się szybko załamać, doprowadziły do rozpadu kilku tysięcy hektarów białowieskich 

drzewostanów. Jedyną metodą zahamowania „kornikowej klęski” i uratowania ostatnich 

fragmentów przepięknych świerczyn białowieskich, niezastąpionych w puszczańskich 

fitocenozach, jest usuwanie zasiedlonych przez kornika drukarza drzew, których liczba w 

2016 roku wynosiła już ponad 350 000 sztuk.  

4. Podważanie, przez niektóre środowiska naukowe oraz stowarzyszenia i organizacje 

ekologiczne, rodzimego pochodzenia białowieskiego świerka pospolitego i jego wiodącej roli 

w drzewostanach puszczańskich oraz twierdzenie o dobroczynnym regulowaniu składu 

gatunkowego Puszczy Białowieskiej przez kornika drukarza, nazywając jego nawet 

„inżynierem ekosystemów” jest niebezpieczną ideologią i hipokryzją zmierzającą do 

nieuniknionej zagłady naszego wspólnego Dobra Narodowego.  

5. Prowadzenie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej wymaga 

uwzględnienia czynnika społecznego. W celu umożliwienia wyczerpującej i merytorycznej 

współpracy wszystkich odpowiedzialnie zainteresowanych stron należy w szerokim zakresie 

informować społeczeństwo o podstawowych zasadach leśnictwa i gospodarki leśnej. Dla 

prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa można wykorzystać nowoczesne narzędzia 

informatyczne, np. specjalne i jednolite w swojej treści zakładki umieszczane na portalach 

informacyjnych (internet) jednostek administracji lokalnej oraz poszczególnych nadleśnictw.  

6.  Ze względu na bardzo złożoną i wielofunkcyjną rolę ekosystemów leśnych postuluje 

się tworzenie w lasach, położonych w zasięgu terytorialnym miast i osiedli miejsko-wiejskich, 

sieci monitoringu lasu. W przedsięwzięciach tych powinny uczestniczyć właściwe wydziały 

urzędów miejskich i gminnych, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, nadleśnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze wyższych uczelni i Polskiej 

Akademii Nauk. 
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7. Rozwiązania informatyczne muszą być coraz szerzej propagowane wśród podmiotów 

zajmujących się zarządzaniem kompleksami leśnymi. Innowacyjne programy informatyczne 

pozwalają na łatwiejsze i przyjemniejsze wykonywanie obowiązków w codziennej pracy 

przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.  

8. Wykorzystanie metod zarządzania projektowego do planowania i realizacji cięć 

drzewostanów rębnych może w znacznym stopniu usprawnić proces zarządzania w 

nadleśnictwach. Prawidłowe planowanie i racjonalne ustalanie harmonogramu cięć 

drzewostanów, a także „wyznaczanie tzw. kamieni milowych”, po których należy 

weryfikować przyjęty harmonogram, ułatwi zarówno realizację zadań określonych w Planie 

urządzania lasu, jak i również pomoże w przypadku usuwania nieprzewidzianych zakłóceń 

pojawiających się we wzroście i rozwoju drzewostanów. 

9. Ochrona przed zwierzyną w Lasach Państwowych wymaga wieloaspektowego 

podejścia. Ograniczenie kosztów ochrony lasu przed szkodami powodowanymi przez 

zwierzynę płową i zwierzynę czarną powinno być powiązane nie tylko z gospodarką 

łowiecką, lecz także z hodowlą lasu i użytkowaniem lasu. Postuluje się opracowanie 

modelowych rozwiązań dla poszczególnych nadleśnictw i grup nadleśnictw opartych o relację 

pomiędzy wielkością szkód powodowanych przez zwierzynę, stanem liczebnym zwierzyny i 

powierzchnią grodzeń nowych oraz grodzeń już istniejących. Modelowe rozwiązania byłyby 

podstawą opracowywania i wdrażania programów ograniczania kosztów ochrony przed 

zwierzyną.  

10. Wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych w Lasach Państwowych wymaga stałej 

analizy stosowanych technologii, szczególnie pod kątem efektywności ekonomicznej. 

Doświadczenia wskazują, że duże wydzielenia drzewostanowe należy dzielić na mniejsze 

jednostki w celu optymalizacji zrywki nasiębiernej poprzez skracanie przebytej drogi. 

Równocześnie, gdy jest to uzasadnione, na jednym wydzieleniu trzebieżowym należy 

pozyskiwać możliwie najmniejszą liczbę rodzajów sortymentów drzewnych (najlepiej 

maksymalnie dwa).  

11. Drewno żywicowane, ze względu na popyt generowany przez producentów 

opakowań (palet), powinno być klasyfikowane do grupy S2 (S2a, S2b), ponieważ na skutek 

procesu żywicowania zmniejsza się udział drewna wielkowymiarowego i ulega obniżeniu 

wartość rynkowa pozyskiwanego surowca.  
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12. Uzyskiwanie dodatkowych przychodów finansowych przez poszczególne 

nadleśnictwa z dzierżawy terenów pod żwirownie wymaga dokładnego rozpoznania skutków 

środowiskowych. Konieczna jest długookresowa analiza zmian bioróżnorodności na 

obszarach leśnych po zakończeniu eksploatacji żwiru oraz po wykonaniu zabiegów 

rekultywacyjnych żwirowni.  

13. W związku z istniejącą możliwością przeznaczania biomasy drzewnej dla celów 

energetycznych należy dążyć do racjonalnego gospodarowania jej zasobami. Obiecującym 

aspektem wykorzystywania biomasy drzewnej w energetyce jest również szansa na 

zmniejszanie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.    

14. Wszystkie procesy ontogenetyczne u roślin zarówno zielnych, jak i drzewiastych, 

znajdują się pod ścisłą kontrolą hormonów. Związki te znalazły szerokie zastosowanie 

między innymi w leśnictwie, np. przy regulacji stanu spoczynku i kiełkowania nasion, 

dominacji wierzchołkowej oraz przyrostu na wysokość i grubość, a także rozwoju 

generatywnego. Fitohormony są wykorzystywane głównie do podnoszenia plonowania i 

wartości użytkowej oraz ulepszania cech gatunkowych roślin. Obecnie stosuje się naturalne 

fitohormony. Jednak znacznie częściej są używane, produkowane na dużą skalę, ich 

syntetyczne odpowiedniki.  

15. Praktycznego (niezwłocznego) wprowadzenia do treści programowych kształcenia 

studentów na kierunkach leśnictwa wymagają zagadnienia dotyczące zagrożenia, ochrony i 

zabezpieczenia przeciwpożarowego ekosystemów leśnych.  

16. Gleby leśne – niezależnie od charakteru ich aktualnego zagospodarowania – były, 

są i powinny być nadal integralnym elementem środowiska leśnego, wymagającym 

szczególnej ochrony ilościowej, jakościowej i konserwatorskiej (rezerwatowej), np. glebowe 

powierzchnie wzorcowe (GPW). 

17. Pogłębionej analizy i zajęcia odpowiedniego stanowiska wymaga zagadnienie 

racjonalnego zagospodarowania istniejących glebowych kopców posówkowych, które na 

terenie Borów Tucholskich występują w monolitach sosnowych ubogich siedlisk boru 

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

niewielkiej powierzchni składników pokarmowych roślin może sprzyjać polepszeniu 

zdolności produkcyjnych zniekształconych morfologicznie (ogłowionych) gleb 

pogradacyjnych.  
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18. Niezaprzeczalnie ważne znaczenie przyrodnicze spełniają siedliska 

pozaprodukcyjne (np. bagna, torfowiska, mszary i starorzecza) oraz nierozerwalnie 

powiązane z nimi cenne gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Wymagają one szczególnej troski 

nie tylko ze strony organów zajmujących się ustawowo ochroną przyrody, lecz także 

organizacji społecznych i ekologicznych.  

19. Z uwagi na doniosłą rolę, którą odgrywają ekosystemy mokradłowe w obiegu wody 

i kształtowaniu środowiska przyrodniczego, należy podejmować skuteczne działania na rzecz 

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

utrwalaniu i odbudowie małej retencji w lasach.  

20. Obszary leśne są niezmiernie cennymi ekosystemami lądowymi, w ramach których 

możliwa jest skuteczna ochrona gatunkowa rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin, 

zwierząt i grzybów. Mając na uwadze niejednokrotnie obiektywne trudności zdobywania 

wiedzy i rozeznania w zakresie występowania poszczególnych gatunków oraz ich 

prawidłowego rozpoznawania przez leśników należy inicjować odpowiednie działania 

edukacyjne, np. seminaria ekologiczne lub studia podyplomowe.  

21. Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona przez Lasy Państwowe oraz poszczególne 

organizacje i stowarzyszenia ekologiczne powinna obejmować nie tylko dzieci i młodzież 

wczesnoszkolną, lecz także młodzież szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz liczne grupy 

społeczności dorosłej.  

 

 

       dr inż. Antoni Sienkiewicz  

   Sekretarz Naukowy Konferencji 

 


