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Sprawozdanie i ważniejsze wnioski  

z XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

„Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”  

(Tleń, 01-03.09.2017 r.)  

 

„Znajdziesz coś więcej w lesie niż w książkach. 

Drzewa i kamienie nauczą cię tego, 

czego nie dowiesz się od profesorów” 

św. Bernard z Clairvaux 

 

Wielowątkowa tematyka dwudziestu trzech wygłoszonych referatów na sesjach 

plenarnych, a także zagadnienia poruszane w ramach dyskusji na Konferencji wskazują 

jednoznacznie na niekwestionowaną celowość kontynuowania w sposób konsekwentny 

działań podejmowanych przez administrację Lasów Państwowych oraz inicjowanych                 

przez środowiska naukowe wyższych uczelni i Instytutu Badawczego Leśnictwa na rzecz 

skutecznego kształtowania bioróżnorodności w naszych lasach. Prezentowane problemy 

będące treścią wygłoszonych referatów dotyczyły wielu różnorodnych zagadnień związanych 

ze środowiskiem przyrodniczym.  

Na szczególną uwagę zasługują następujące uogólnienia i wnioski, które pojawiły się 

w trakcie dyskusji plenarnej na Konferencji: 

1. Gospodarka cyrkularna, czyli funkcjonująca w obiegu zamkniętym, jest współczesną 

propozycją zmniejszenia masy odpadów drzewnych  (np. trociny, kora, pozostałości 

zrębowe) oraz ich efektywniejszego i ekonomiczniejszego wykorzystania, jako 

cennych surowców. Spośród różnych rodzajów odpadów komunalnych, jak  

i przemysłowych na uwagę zasługują odpady drzewne, których racjonalne 

zagospodarowanie wpisuje się w założenia gospodarki z obiegiem zamkniętym. 

Szczególnie odpady drzewne nie powinny być postrzegane jako problematyczne, 

ponieważ są ważnym materiałem nadającym się do dalszego wykorzystania. 

Aktualnie odpady te umożliwiają przede wszystkim odzyskiwanie energii wskutek 

spalania lub współspalania. Jednak zważywszy na fakt, że odpady drzewne ulegają 
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biodegradacji, ich wykorzystanie na cele przyrodnicze, jako surowca do 

kompostowania lub mulczowania (ściółkowania) należy uznać za bardzo ciekawą 

propozycję. Innym, nowatorskim pomysłem na racjonalne zagospodarowanie 

odpadów drzewnych jest ich zastosowanie w nowych technologiach produkcji 

materiałów budowlanych. 

2. Obecnie większość obszarów leśnych stanowią enklawy w otoczeniu terenów 

rolniczych i zurbanizowanych. Dla takich obszarów ochrona bierna nie gwarantuje 

zachowania pełnej różnorodności biologicznej. Wynika to z faktu, że wiele gatunków 

roślin i zwierząt związana jest z pojawiającymi się nieuniknionymi zaburzeniami  

o różnym natężeniu oraz następującymi po nich fazami regeneracji, często  

o charakterze sukcesji ekologicznej. W rezultacie długotrwałej ochrony biernej 

fitocenozy w zależności od żyzności siedlisk przeobrażają się w tzw. klimaksy 

edaficzne, a występujące dotychczas gatunki stopniowo wymierają.  

3. Gospodarka leśna jest skutecznym narzędziem pozwalającym na różnicowanie 

siedlisk w izolowanych obszarach leśnych dzięki zmienności warunków świetlnych 

oraz faz rozwojowych drzewostanów i ich składu gatunkowego. Użytkowanie lasu 

pod względem skutków, powodujące imitację zaburzeń naturalnych, generuje nisze 

ekologiczne, będące surogatem nisz tworzących się w wyniku zaburzeń naturalnych. 

W rezultacie kształtują się siedliska zapewniające miejsce do życia gatunkom, których 

byt uwarunkowany jest cyklicznie występującymi zaburzeniami. Należy jednak mieć 

na uwadze, że ochrona bierna stwarza równocześnie dogodne możliwości dla wielu 

gatunków wymagających specyficznych warunków i w związku z tym ona również 

stanowi istotne narzędzie w zachowaniu różnorodności biologicznej. Jednak nie jest 

ona remedium na obserwowany obecnie spadek różnorodności biologicznej 

obszarów leśnych. 

4. Ochrona przyrody stosując różne formy i metody musi być rozpatrywana holistycznie 

(całościowo z innymi elementami ochrony przyrody), żeby w praktyce nie dochodziło 

do konfliktów prawa pomiędzy różnymi formami ochrony obszarowej oraz ochrony 

indywidualnej i gatunkowej (np. między ochroną drzew pomników przyrody,  

a chronionymi gatunkami grzybów i owadów niszczących te obiekty). 
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5. Wiele nasadzeń przydrożnych (aleje) i pojedynczych drzew nadal oczekuje na ochronę 

w formie uznania ich za pomniki przyrody. Należy zastosować różne formy zachęt, 

żeby rady gmin zintensyfikowały swoje działania w tym względzie, ponieważ niektóre 

z tych cudów (zabytków) przyrody pozbawione ochrony prawnej mogą przestać 

istnieć lub zostać zwyczajnie zniszczone. 

6. Lasy Państwowe powinny dokładnie wyliczyć nakłady ponoszone w lasach na ochronę 

przyrody, czyli razem koszty bezpośrednie, pośrednie i alternatywne (utracone 

korzyści) oraz wykazać celowość dofinansowywania w tym względzie ze środków 

uzyskiwanych z różnych źródeł. Powinno mieć to na celu udokumentowanie 

rzeczywistego wkładu leśnictwa w ochronę przyrody w naszym kraju. 

7. Migracja zwierzyny  bazuje głównie na aspektach nie tylko behawioralnych, ale także 

i biologicznych. Głównymi bodźcami regulującymi przemieszczanie się wielu 

gatunków zwierząt łownych są zarówno konieczność zdobycia pokarmu, jak i aspekt 

dotyczący okresu rozrodczego. Przejście górne dla zwierzyny nad autostradą jest 

szlakiem migracji również gatunków chronionych. Dodatkowo jest ono dogodnym 

miejscem do pozyskiwania pożywienia przez duże drapieżniki i ptaki drapieżne. 

8. Szczególnie ważnym zadaniem powinna być ochrona ombrogenicznych mokradeł 

leśnych, zasilanych przede wszystkim przez opady atmosferyczne, ponieważ mogą 

one być w pierwszej kolejności zagrożone nieodwracalnym i niekorzystnym  

w skutkach przesuszeniem. 

9. Gatunki drzewiaste będące podstawową częścią ekosystemów leśnych narażone       

są na atak różnych patogenów. Podobnie, jak rośliny zielne mogą reagować               

na infekcje patogenów na dwa sposoby. Pierwszy jest ściśle związany z odpornością 

naturalną, która obejmuje mechanizmy funkcjonujące zarówno przed, jak i po 

infekcji. Są to najczęściej bariery strukturalne, chemiczne i mechaniczne, a wśród nich 

modyfikacje ścian komórkowych, lignifikacja, suberynizacja i powstawanie kanałów 

żywicznych oraz synteza metabolitów wtórnych. Drugi mechanizm obejmuje 

odporność indukowaną pojawiającą się lokalnie, bezpośrednio w miejscu 

występowania patogenów, a także odporność systemiczną funkcjonującą w 

oddalonych od siebie tkankach roślinnych. Zidentyfikowanie poszczególnych 
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elementów, zwłaszcza fitohormonalnych, zaangażowanych w kształtowanie 

mechanizmów odporności może pogłębić posiadaną w tym zakresie wiedzę i 

prowadzić do wypracowania właściwej strategii ochrony lasu.  

10. Ważnym źródłem środków finansowych wspomagających rozwój polskiej gospodarki 

leśnej, szczególnie w zakresie ochrony przyrody w lasach, są unijne fundusze 

strukturalne. Ideą funduszy unijnych, o które należy skutecznie zabiegać, jest 

wspieranie selektywne określonych zamierzeń, np. ochrona lasów przed pożarami  

i zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego, ochrona różnorodności biologicznej 

w lasach, przeciwdziałanie zmianom klimatu, badania naukowe w zakresie leśnictwa. 

11. Istotnym i niezmiernie aktualnym problemem jest podnoszenie skuteczności 

wykrywania pożarów w lasach. Warunkiem wyeliminowania tego problemu                       

są odpowiednio zorganizowane i sprawnie funkcjonujące Punkty Alarmowo-

Dyspozycyjne (PAD) w nadleśnictwach. Nowo zatrudniani pracownicy do obsługi 

systemu PAD muszą posiadać niezbędne kwalifikacje, żeby mogli sprostać 

oczekującym wyzwaniom. 

Bardzo ważnym dorobkiem Konferencji, który znalazł również swoje potwierdzenie  

w treści wygłoszonych referatów (prezentacji), są także określone rozwiązania naukowe 

istotne dla leśnej praktyki gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługują między innymi 

następujące postulaty: 

1. Na przykładzie Nadleśnictwa Drawno wykazano, że pozyskiwane środki finansowe 

(w ramach funduszy unijnych), we współpracy z lokalnymi władzami, są skutecznie 

wykorzystywane nie tylko dla potrzeb dynamicznego rozwoju regionu, lecz służą 

ochronie wielu elementów środowiska naturalnego oraz przyczyniają się do 

wspierania efektywności gospodarowania zasobami leśnymi, w tym również 

zalesiania gleb dotychczas rolniczo użytkowanych, a obecnie wycofywanych  

z produkcji rolnej. 

 

2. Przeprowadzono interesujące badania porównawcze nad strukturą genetyczną 

wydzielonego drzewostanu nasiennego (WDN) rychtalskiej sosny zwyczajnej, jej 

odnowienia naturalnego oraz dwóch upraw pochodnych. Uzyskane wyniki wskazują, 
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że uprawy pochodne pod względem liczby wykrytych alleli w rychtalskiej sośnie 

zwyczajnej przewyższały wydzielony drzewostan nasienny i odnowienia naturalne. 

Bliższa genetycznie populacji wyjściowej okazała się starsza (24-letnia) uprawa 

pochodna. Najprawdopodobniej wskutek trzebieży wykonanej w tej uprawie 

pochodnej było wyeliminowanie drzew posiadających fenotypy uznane za 

nieprzydatne do dalszej hodowli. W konsekwencji, w danym przypadku pozostały 

drzewa o genotypach odpowiadających populacji macierzystej rychtalskiej sosny 

zwyczajnej. 

 

3. Zachodzi konieczność prowadzenia systematycznych badań i pomiarów  

w rezerwatach cisa pospolitego, ze szczególnym uwzględnieniem odnowienia 

naturalnego chronionego czynnie przed zwierzyną. 

4. Niezmiernie potrzebna (przyrodniczo uzasadniona) jest inwentaryzacja i ochrona 

alejowych drzew przy drogach leśnych oraz drogach lokalnych prowadzących                     

do poszczególnych kompleksów leśnych. 

5. Potwierdzono praktyczną przydatność sadzonek kontenerowych do odnowień  

i zalesień na terenie naszego kraju. 

6. W rezultacie dokonanych obserwacji w różnych warunkach fizjograficznych 

stwierdzono, że fizjologiczne przebarwienia sadzonek nie obniżają ich żywotności 

(przeżywalności). 

7. Na wyjątkowe podkreślenie zasługują wyniki badań przeprowadzonych przez 

studentów, uczestników IV Letniego Obozu Naukowego WSZŚ w Tucholi                        

(30.08-03.09.2017r.) pt.: „Wpływ miejscowości Tleń na jakość wód 

powierzchniowych”. W wyżej wymienionym obozie aktywny udział brali również 

studenci reprezentujący Państwowy Białoruski Uniwersytet Technologiczny                           

w Mińsku oraz Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Badania 

przeprowadzono w mobilnym laboratorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika                          

w Toruniu. Za pomocą chromatografu oraz spektrofotometru, dwuosobowe zespoły 

studentów dokonywały analizy pobranych próbek wody z dziewięciu punktów 

badawczych. Uzyskane wyniki badań porównano z wynikami uzyskanymi w latach 
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2015-2016.  Z wykonanych analiz można wnioskować, że wyniki przeprowadzonych 

badań w niewielkim zakresie (statystycznie nieznaczącym) różnią się od poprzednich. 

Na obecnym etapie badań można stwierdzić, że infrastruktura miejscowości Tleń       

oraz skutki działalności cywilizacyjnej jej mieszkańców nie oddziałują znacząco                     

na jakość wód powierzchniowych i w związku z tym należy mieć nadzieję, że taki stan 

utrzyma się w przewidywalnej przyszłości.  

 

Sekretarz Naukowy Konferencji 

     dr inż. Antoni Sienkiewicz 


