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1. OPTYMALNA LESISTOŚĆ KRAJU 

7 większenie lesistości Polski było wielokrotnie treścią postulatów, 

koncepcji, programów i prognoz. Często używanym argumentem 

przemawiającym za zwiększeniem ogólnej powierzchni leśnej jest średnia 

lesistość krajów europejskich wynosząca około 32%. Tworzy 'ją jednak 
zarówno wysoka lesistość Finlandii — 77,6%, Szwecji — 56,0%, Austrii 

-— 40%, jak i bardzo niska Wielkiej Brytanii — 6,8%, Węgier — 13,8% 
i Grecji — 19,7%. 7 

Kontynent europejski charakteryzuje sie znacznym zroznicowaniem 

warunków klimatycznych i fizjograficznych oraz związaną z tym różno- 

rodnością formacji roślinnych. Obejmują one zarówno lasy iglaste i liś- 

ciaste, jak i stepy klimatu umiarkowanego oraz zarośla wiecznozielone. 

Każdy z tych biomów wytwarza odmienne ekosystemy klimaksowe i cha- 

rakteryzuje się różnym udziałem zbiorowisk drzewiastych w powierzch- 

niach ujmowanych w statystyce jako leśne. 

Położenie Polski związane jest ze strefą klimatyczno-przyrodniczą, 

która z punktu widzenia potencjalnej roślinności charakteryzuje się do- 

minującym udziałem zbiorowisk leśnych, które w historycznej przeszłości 

pokrywały niemal cały obszar kraju. Zakładając, że przetrwanie okreś- 

lonej formacji roślinnej wiąże się z jej zachowaniem na co najmniej 1/3 

powierzchni pierwotnego występowania, można również na tej podsta- 

wie twierdzić, że lesistość Polski powinna wynosić minimum 30%. 

1 Referat wygłoszony na sesji PTL nt. „Leśnego Zagospodarowania Gruntów Po- 

rolnych”, odbytej w dniach 8—9 września 1988 r. w Orzechowie Morskim.



Na uwagę zasługuje koncepcja (10, 11, 12) uzasadniająca zwiększenie 
lesistości kraju do 34%. Autorzy (Jakubczyk, Partyka i in.) za 
areał potencjalnie leśny uznali powierzchnie V i VI klasy gruntów or- 
nych. Kierując się dodatkowo kryterium opadów atmosferycznych stwier- 
dzają, że na terenach nizinnych przy sumie rocznych opadów atmosfe- 
rycznych poniżej 550 mm las powinien pokrywać 80% gleb piaskowych 
luźnych i słabogliniastych, przy opadach w przedziale 550—650 mm — 
70%, a powyżej 650 mm — 60% wymienionych gleb. Na obszarach gór- 
skich i podgórskich należy — zdaniem autorów — dążyć do lesistości 
40—45%, a wysokogórskich — 60—70%. 

Prognoza ekonometryczna (9), wskazując na malejącą tendencję zwięk- 
szania się lesistości Polski, ostrzega, że przy kontynuowaniu dotychczaso- 
wych tendencji udział lasów w strukturze użytkowania gruntów może 
kształtować się w przyszłości następująco: 

1985 r.  — 27,88% „ (27,48—28,27%) 
1990 r. — 28,08% (27,76—28,38%) 
1995 г.  — 28,24% (27,83—28,65%) 
2000 r. — 28,40% (27,98 —28,82%) 

Z analizy kształtowania sie lesistości w bieżącym dziesięcioleciu wy- 
nika, że przewidywania te sprawdzają się jedynie w dolnych wartościach 
prognozowanego przedziału. | 

Sporządzone w latach siedemdziesiątych na użytek poprzedniej edycji 
planu przestrzennego zagospodarowania kraju, szacunki zmian w użyt- 
kowaniu ziemią do 1990 r. oraz zbieżne z nimi sumaryczne wielkości ujęte 
w założeniach planów wojewódzkich przewidywały zwiększenie powierz- 
chni leśnej do 9,1 mln ha, czyli do 29% powierzchni ogólnej kraju z je- 
dnoczesnym zmniejszeniem się powierzchni użytkowanych rolniczo z 19,5 
(w 1975 r.) do 18,6 mln ha (3). Było to zgodne z zasadą intensyfikacji 
produkcji rolniczej na całym jej obszarze, łącznie z gruntami niskiej 
jakości. | 

Obecnie nabiera znaczenia przekonanie o potrzebie zmian w prze- 

strzennej polityce agrarnej. Stwierdza się, że istotnymi hamulcami roz-- 

woju rolnictwa jest duże rozdrobnienie gospodarstw w sektorze indy- 
widualnym, nadmierne użytkowanie gleb najniższej jakości i regionalnie 
występująca mała efektywność gospodarowania. Ocenia się (1), że wyco- 
fywanie z rolniczego użytkowania gruntów najniższej jakości powinno 
w perspektywie 20—25 lat objąć 600—1200 tys. ha, czyli 1/3 do 1/2 użyt- 
ków rolnych VI i VIz klasy. Przewiduje się również (14), że łączne ubytki 
użytków rolnych wyniosą w latach 1990—2000 4%, a w latach 2000—2010 
6% ich areału. Oznacza to, że przedmiotem transferu może być w tych 
latach 750 i 1000 tys. ha (łącznie 1750 tys. ha). Jednocześnie należy brać 
pod uwagę, że środowisko przyrodnicze kraju, w zróżnicowanym prze- 
strzennie stopniu, podlega procesom degradacyjnym powodującym zagro- 
żenia w produkcji żywności, zachowaniu ekosystemów leśnych i jakości 
życia ludności. Będzie to powodowało w rejonach największych zagrożeń 
konieczność wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów bez względu na 
jakość gleb i potrzebę ich biologicznego, głównie leśnego zagospodaro- 
wania. 
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Zapoczątkowane przemiany w śtrukturze powierzchniowej mają jed- 
nak powolny charakter i wyrażają się rezygnacją z użytkowania głównie 
niewielkich powierzchni gruntów znacznie rozproszonych. Jedynie we 
wschodnich województwach długotrwały charakter procesów migracji 

ludności wiejskiej do miast powoduje pogłębiające się wyludnianie nie- 
których rejonów. Według danych MRiGŹ łączna powierzchnia gruntów 
obecnie przewidywanych do zalesień wynosi około 190 tys. ha. 

Uwzględniając zarówno charakter zmian strukturalnych rolnictwa, 

jak i potrzeby przestrzennego rozwoju innych działów gospodarki, można 

uznać za realne przejęcie przez leśnictwo w perspektywie 2010—2020 po- 

wierzchni umożliwiającej zwiększenie lesistości kraju do 30%, czyli o oko- 

ło 726 tys. ha (6). | 
Ocena ta jest zbieżna z przyjętymi przez Prezydium Rzadu ,,Zatoze- 

niami przestrzennego zagospodarowania kraju do 1995 r.” (15), które 

w przyszłym modelu struktury agrarnej kraju zakładają udział lasów 
w wysokości 30% powierzchni kraju. 

Na tym tle zachowuje swoją aktualność stwierdzenie Obmińskie- 

go (10), że „pojęcie korzystnego lub niekorzystnego stopnia lesistości 

jest bardzo względne i powinno być odnoszone zawsze do historycznie 

i geograficznie konkretnego układu stosunków społeczno-ekonomicznych. 

Nie ma bowiem uniwersalnego i ponadczasowego miernika optymalności 

stosunku powierzchni leśnej do ogólnej powierzchni kraju”. 

2. KRYTERIA ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI KRAJU 

Z punktu widzenia udziału lasów w strukturze użytkowania ziemi 

można. określić las jako: | | 
— obiekt produkcji drewna i innych surowców leśnych, a także obiekt 

realizacji potrzeb społecznych w zakresie wypoczynku, kultury i nauki; 

— naturalny element środowiska przyrodniczego decydujący o sta- 

bilizacji i jakości życia człowieka; | 
— forme użytkowania ziemi przeciwdziałającą jej bezużytecznemu 

odłogowaniu. 
Celowość powiększania powierzchni lasów wynika przede wszystkim 

z potrzeby wzmożenia ich korzystnego oddziaływania na całe środowisko ' 

przyrodnicze, a przede wszystkim na warunki życia ludności i warunki 

przyrodnicze produkcji rolniczej. Szczególne znaczenie ma: 

— zwiększenie hydrologicznej roli lasu w poprawie niekorzystnego 

bilansu wodnego kraju i łagodzeniu ekstremalnych stanów przepływó 

_ wód powierzchniowych, gruntowych i głębinowych; 

— przeciwdziałanie występującym na znacznym obszarze kraju zja- 

wiskom erozji gleb i stepowieniu; 
— zwiększenie roli lasów w oczyszczaniu powietrza, wód i gleb z sub- 

stancji chemicznych oraz osłabieniu tempa eutrofizacji jezior i innych 

wód otwartych; 
— wykorzystanie wpływu lasu jako czynnika glebotwórczego i przeciw- 

działającego degradacji gleb; . | 
— wykorzystanie wpływu lasu jako czynnika korzystnie modyfikującego 

lokalne stosuhki hydrologiczne i mikroklimatyczne na przyległych tere-, 

nach rolniczych; ' 
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— zaspokajanie zwiekszajacych sie potrzeb. społecznych w zakresie 
wypoczynku w środowisku przyrodniczym oraz poprawa warunków życia 
ludności na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. 

Ponadto istotne znaczenie ma fakt, że nasze lasy obciążone są skutka- 
mi nadmiernej eksploatacji w okresach poprzednich oraz dużym roz- 
miarem cięć sanitarnych .w ostatnich latach. Wymusza to ograniczanie 
cięć planowych w stopniu umożliwiającym poprawę kondycji istnieją- 
cych zasobów leśnych. W tej sytuacji uzasadnione staje się podjęcie pro- 
dukcji surowca drzewnego poza ekosystemami leśnymi — na gruntach 
przejmowanych od rolnictwa i z zastosowaniem metod plantacyjnej upra- 
wy drzew leśnych. Efekty tych działań będą widoczne za dziesięciolecia, 
ale też deficyt surowca drzewnego i proces zagrożenia lasów ma charak- 
ter długookresowy. |. 

Z punktu widzenia produkcji drewna zwiększenie lesistości powinno 
dotyczyć przede wszystkim mezoregionów przyrodniczolesnych charak- 
teryzujących się największą produkcyjnością siedlisk leśnych. 

Podstawowe znaczenie będzie miało zagospodarowanie terenów wy- 
cofywanych z rolniczego użytkowania gleb najniższej jakości, terenów 
o niskiej efektywności użytkowania rolniczego, a także terenów odłogu- 
jących w wyniku procesów społeczno-demograficznych. Nie mogą to być 
jedynie kryteria. Nowe zalesienia powinny być wynikiem realizacji przy- 
szłościowych, kompleksowych koncepcji zagospodarowania przestrzeni 
kraju. formułowanych w ramach obowiązujących i perspektywicznych 
planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli. 

3. KSZTAŁTOWANIE UDZIAŁU LASÓW 

W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU 

Problemem nie mniej istotnym jak mała ogólna powierzchnia leśna 
kraju jest duże przestrzenne zróżnicowanie lesistości regionów i znaczne 
rozproszenie kompleksów leśnych. Przedsiębiorstwa Lasów Państwowych 
obejmują 28 tys. kompleksów leśnych; 1,5 mln ha lasów nie stanowiących 
własności państwa należy do 1,4 mln właścicieli; lesistość poszczególnych 
województw waha się od 11% (płockie) do 43,8% (zielonogórskie). Rozpro- 
szone kompleksy leśne nie tworzą na terenie całego kraju jednolitego 
systemu ekologicznego, a ich położenie nie zachowało właściwego związ- 
ku z siecią wodną i rzeźbą terenu oraz z układem osadniczym kraju. 

Leszczycki (4) opowiadając się za zwiększeniem lesistości kraju 
do 30% stwierdza, że ,(...) mnogość funkcji powoduje, że rozmieszczenie 
lasów musi być starannie opracowane. Lasy należy skupiać wokół aglo- 
meracji, a nawet klinami wysokiej zieleni wbijać w zwartą zabudowę 
miast. Należy tworzyć izolacyjne pasy leśne, prowadzić ochronną gos- 
podarkę leśną w górach, na wybrzeżu bałtyckim, w środkowej, przesu- 
szonej części Polski, wokół obszarów źródliskowych (...)” i dalej — pod- 
kreślając konieczność zabezpieczenia lasów przed niszczącym wpływem 
przemysłu — pisze, że „to wszystko dzieje się w przestrzeni, dlatego głów- 
ne zarysy polityki i gospodarki leśnej powinny mieć wyraz przestrzenny 
w perspektywicznym planie zagospodarowania kraju”. 
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W planowaniu przestrzennym rozmieszczenia lasow nalezy rozpatry- 

wać w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. 

W skali ogólnokrajowej, w myśl koncepcji „rusztu ekologicznego” 

właściwe jest kształtowanie pasów i węzłów przyrodniczych tworzących 

przestrzenny system ciągłości ekologicznej. Oznaczałoby to odejście od 

pasmowo-węzłowej koncepcji zakładającej ciągłość systemu osadniczego, 

w enklawach którego miały się znajdować izolowane obszary przyrodni- 

cze, na rzecz ciągłości systemów przyrodniczych otaczających enklawy 

rejonów zurbanizowanych lub enklawy intensywnej gospodarki rolnej. 

Podstawą systemu przyrodniczego powinien być układ wodny kraju 

oraz obszary leśne. Jego kształt przestrzenny powinien nawiązywać do 

powszechnie uznanego ekologicznego systemu obszarów chronionych. 

Kształtowany w tych ramach krajowy system leśny musi uwzględ- 

niać: 

  

a 
=
e
 

~~
 

a
 

    
С 

Powierzchnia nieużytków 
|! gruntów klasy VI w gminie 

CAR powyżej 3000 ha 

2000-3000 ha 

| 1000-2000 ha 

poniżej 1000 ha 

   

  

Ryci Występowanie gruntów najniższej jakości 

gleb         
13



  

  

  

  

  

  

  

        
  

Ryc.2 Obszary potencjalnego wzrostu lesistości     
  

— przestrzenne występowanie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa 
oraz potrzeby poprawy hydrologiczno-klimatycznych warunków produk- 
cji przyrodniczej; AE 

— obecną strukturę rozmieszczenia kompleksów leśnych w kraju; 
— zasięg występowania trwałych elementów gospodarczo-przestrzen- 

nych oraz determinanty perspektywicznej polityki przestrzennej kraju. 
Występowanie gruntów rolnych najniższej jakości ilustruje ryc. 1 (5), 

a obszary potencjalnego wzrostu lesistości z uwzględnieniem czynników 
fizjograficznych — ryc. 2 (5). Jako kryteria fizjograficzne przyjęto wy- 
stępowanie obszarów zagrożonych erozją (w stopniu silnym i średnim), 
obszarów zagrożonych stepowieniem i o wartości wskaźnika hydroter- 
micznego Sielaninowa poniżej 1,2, obszary o niskiej odporności gleb na 
degradację (13), obszary o małej przydatności dla produkcji rolniczej ze 

względu na rzeźbę terenu. Powyższa analiza wskazuje, że zwiększenie 

4 
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Ryc.3 Leśne „obszary problemowe | funkcjonalne       
lesistości kraju powinno przede wszystkim dotyczyć terenów wyżynnych 
i górskich — Krain przyrodniczoleśnych VII — Sudeckiej i VIII — Kar- 
packiej, terenów w środkowej części kraju, szczególnie położonych na 
wschód od Poznania, w rejonie Konina, na południe od Kalisza, między 
Grudziądzem a Sierpcem oraz terenów Pojezierza Pomorskiego. Stosun- 
kowo duży łączny obszar potencjalnego zwiększenia lesistości stanowi 
szeroki pas od Warszawy do Pojezierza Suwalskiego łączący się z pasem 
przebiegającym od Puszczy Augustowskiej poprzez Knyszyńską do Bia- 
łowieskiej. | | | 

W obecnych założeniach planu przestrzennego zagospodarowania kraju 
strukturę przestrzenną lasów charakteryzuje opracowany w IBL (8) sy- 
stem obszarów problemowych leśnictwa (ryc. 3). Wyróżnia on 18 obsza- 
rów problemowych (typu A, B, C), a całość terenów leśnych kraju dzieli 
na: 

A — lasy obszarów konfliktowych (2 obszary), 
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В — lasy obszarow zagrozenia ekologicznego (8 obszarów), 
C — lasy o podstawowym znaczeniu ekologicznym i produkcyjnym 

(10 obszarów), 
D — lasy obszarów zurbanizowanych, 
E — lasy obszarów rolniczych. 
Lasy trzech pierwszych kategorii prawie w całości tworzą wzdłuż pół- 

nocnej, zachodniej i południowej granicy państwa niemal łączny szeroki 
pas ekologiczny, stanowiący w skali makro przyrodniczą otuline środko-- 
wej części kraju. Stanowić on może podstawową część krajowego systemu 
leśnego wymagającego wzmocnienia i uzupełnienia. 

Jego podstawowymi (węzłowymi) elementami powinny być potencjal- 
ne leśne obszary funkcjonalne (ryc. 3), obejmujące wybrane mezoregiony 
przyrodniczoleśne charakteryzujące się szczególnie wysoką lesistością, wy- 
bitnymi walorami ekologicznymi i produkcyjnymi, a także występowa- 
niem problemów przyrodniczo-gospodarczych wymagających komplekso- 
wego rozwiązywania (7). Podobną rolę w tworzeniu leśnego systemu przy- 
rodniczego należy przypisać istniejącym i | proponowanym parkom naro- 
dowym. 

Propozycje uzupełnienia tego układu muszą uwzględniać przyjęte w 
planie przestrzennego zagospodarowania kraju przesłanki i pożądane w 
perspektywie 30—40 lat kierunki zmian. W pólityce przestrzennej kraju 
przyjmuje się, że zmiany w gospodarce przestrzennej będą wypadkową 
trzech podstawowych tendencji rozwojowych (15): 

1) egalitaryzmu regionalnego, która będzie przejawiać się w dążeniu 
do względnie równomiernego rozmieszczenia sił wytwórczych, sieci osad- 
niczej oraz poziomu życia mieszkańców, 

2) do rozwoju sektora surowcowego, 
3) ekologicznej, zakładającej m.in. utworzenie ciągłego przestrzennie 

systemu obszarów chronionych. 
Przewiduje się, że determinanta ekologiczna wystąpi wyraźnie wo- 

bec strefy północnej, obejmującej pas pojezierzy, a także wobec strefy 
obejmującej tereny górskie, podgórskie i częściowo wyżynne w połud- | 
niowej części kraju. Została ona już zaakceptowana przez władze pięciu 
województw, których przedstawiciele podpisali 12 maja 1988 r. poro- 
zumienie w sprawie utworzenia regionu funkcjonalnego „Zielone Płuca 
Polski”. We wszystkich tych strefach koncepcje zwiększania lesistości 
mogą liczyć na większe niż w pozostałej części kraju preferencje. 

Wyróżnione w założeniach planu trwałe elementy przestrzennego za- . 
gospodarowania można z punktu widzenia zwiększania lesistości podzie- 
lić na: 

1) wspomagające tworzenie systemu krajowego: 
— obszary o najwyższych wartościach przyrodniczych, 
— system wodny kraju, 

2) ograniczające tworzenie systemu leśnego: 
— system osadniczy, w tym 9 istniejących i 9 potencjalnych aglo- 

meracjji, 
— okręgi wydobywczo-przetwórcze — obecne i potencjalne, 
— system infrastruktury technicznej kraju, 
— kompleksy gleb najbardziej wartościowych dla gospodarki żyw- 

nościowej, a także rejony intensywnej gospodarki rolnej. 
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'_ Opartą na powyższych przesłankach przestrzenną analizę możliwości 
i ograniczeń zwiększenia lesistości kraju przedstawia ryc. 4 (6). 

  preferencje 

[7 ograniczenia 

/ 

  

Ryc.4 Obszary występowania preferencji i cgraniczeń 

dla zwiększania lesistości     
    

Wykorzystując omówione wyżej sposoby analizowania problemu moż- 

na wstępnie zaproponować kierunkową koncepcję kształtowania struktury 

przestrzennej lasów w skali kraju (ryc. 5). Obejmuje ona: 

'— potencjalne leśne obszary funkcjonalne jako podstawowe węzły 

krajowego układu leśnego, 
| —  mezoregiony przyrodniczoleśne (łączące obszary funkcjonalne) 

wchodzące w skład obszarów problemowych leśnictwa i charakteryzujące 

się wysoką lesistością, 
— proponowane (użupełniające powyższy układ) pasma zwiększonej 

lesistości, uwzględniające przede wszystkim granicę wododziału I rzędu 

i bieg Wisły, położenie większych obszarów potencjalnego wzrostu lesis- 

tości (ryc. 2) oraz wcześniej wymienione trwałe elementy ograniczające. 
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Ryc.5 Koncepcja kształtowania przestrzennej struktury 
lasów     
  

4. KSZTAŁTOWANIE LESISTOŚCI W SKALI 
REGIONALNEJ I LOKALNEJ 

Rozstrzyganie problemu zwiększenia lesistości na poziomie regional- 
nym powinno przede wszystkim zmierzać do realizacji koncepcji krajo- 
wej, a także do tworzenia, na analogicznych zasadach, regionalnych roz- 
wiązań niższego stopnia. Podstawą tego układu powinny stańowić granice 
wododziałów niższego rzędu i system. obszarów chronionych. Musi on 
uwzględniać położenie aglomeracji i większych ośrodków miejskich oraz 
obszarów funkcjonalnych rolnictwa i zmierzać do tworzenia dla nich 
przyrodniczych otulin, zapewniających poprawę jakości! życia i warunków 
produkcji. W ścisłym z nim związku powinien pozostawać przestrzenny 
program zadrzewień. 
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Można przyjąć, że w naszych społeczno-gospodarczych i przyrodni- 
czych uwarunkowaniach poziom lesistości, do której należy zmieszać w 
poszczególnych regionach kraju, powinien wynosić: 

—.20% na obszarach najwyższej jakości rolniczej przestrzeni produk- 
cyjnej i wysokiej produkcji globalnej rolnictwa, 

|. — 25% w zasięgu aglomeracji, obszarów ekologicznego zagrożenia i ob- 
szarów szczególnego zagrożenia przemysłowego lasów; 

— 30% (na nizinach) i 50% i więcej (na terenach wyżynnych i gór- 
skich) w mezoregionach o najwyższej produkcyjności siedlisk leśnych 
i dużego ekologicznego znaczenia lasów, w zasięgu. zlewni chronionych, 
terenów wododziałowych i szczególnych trudnościach w zaopatrzeniu rol- 
nictwa w wodę oraz w zasięgu objętym ochroną krajobrazu; 

— 40% (na nizinach) i 60% (na terenach wyżynnych i górskich) cha- 
rakteryzujących się najniższą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
i niską efektywnością produkcji rolniczej. 

Uwzględniając obecny stan powierzchni leśnych oraz nakładanie się 
w różnym stopniu czynników ograniczających oraz stymulujących zmia- 
ny lesistości, można oczekiwać zwiększenia powierzchni leśnej, w grani- 
cach 20—40 tys. ha, przede wszystkim w województwach: wschodnich 

_— ostrołęckim, białostockim, łomżyńskim, ciechanowskim, siedleckim, 
suwalskim, olsztyńskim i chełmskim; środkowych — kieleckim, radom- 
skim, konińskim i kaliskim oraz z wyżynnych — nowosądeckim. 

Należy przypuszczać, że docelowa łączna powierzchnia nowych zale- 
sień w trzynastu wymienionych województwach powinna wynosić około 
50% całego areału zalesień. 

Znaczne dolesienia, w granicach 10—20 tys. ha, mogą mieć miejsce 
w województwach północho- zachodnich — słupskim, koszalińskim, szcze- 
cińskim, gorzowskim i gdańskim oraz środkowych — poznańskim, wło- 
cławskim, pilskim, bydgoskim, piotrkowskim, płockim i sieradzkim. 

Najmniejszy przyrost powierzchni leśnej, poniżej 5 tys. ha, prawdo- 
podobnie wystąpi w województwach: elbląskim, łódzkim, opolskim, kra- 
kowskim, wałbrzyskim, 'jeleniogórskim, legnickim, leszczyńskim, tarnow- 
skim i przemyskim. 

Należy zwrócić uwagę, że w planie przestrzennego zagospodarowania 
"kraju (15) wśród sześciu rejonów koncentracji podstawowych problemów 
gospodarki przestrzennej wyróżnia się rejon wschodni — obejmujący 
przede wszystkim województwa: białostockie, łomżyńskie, ostrołęckie i 
zamojskie. Podstawowym zagadnieniem w tym rejonie jest komplekso- 

«wy rozwój ukierunkowany na wykorzystanie walorów agroekologicznych 
i turystycznych. Powinien on być również głównym obszarem problemo- 
wym zmian lesistości. _ 

_' . Bezpośrednie typowanie terenów do zalesienia powinno następować 
w lokalnych planach przestrzennego zagospodarowania gmin i zapewniać 
realizację koncepcji krajowej oraz regionalnej. Należy wydzielać tery- 
torialne kompleksy leśnego przeznaczenia, które sukcesywnie zalesiane 
(częściowo czasowo użytkowane rolniczo) zapewnią w przyszłości utwo- 
rzenie zwartych przestrzeni leśnych. 

Powierzchnia pojedynczego kompleksu leśnego docelowo nie powinna 
być mniejsza niż 5,0 ha. Obszary o mniejszej powierzchni powinny być 
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aktywizowane rolniczo. Tereny o powierzchni poniżej 0,5 ha, nieprzy- 
datne rolniczo, powinny stanowić obiekt gospodarki zadrzewieniowej. 

Włączenie do powierzchni leśnej terenów wycofywanych z rolniczego 
użytkowania można uznać za w pełni uzasadnione, bez względu na ich 
wielkość w przypadku położenia w enklawach i półenklawach śródleś- 
nych oraz bezpośrednio przy granicy lasu w sposób nie powodujący znacz- 
nego wydłużenia granicy rolno-leśnej. | 

Działania te powinny zmierzać do właściwego kształtowania granicy 
rolno-leśnej poprzez wyeliminowanie schematycznego lub przypadkowe- 
go lokalizowania zalesień prowadzących do znacznego wydłużania tej gra- 
nicy i szachownicowego układu lasów w stosunku do gruntów rolnych. 

Równolegle z dążeniem do prawidłowego układu przestrzennego nie- 
zbędne jest uwzględnienie funkcji terenów leśnych, w skład których 
wchodzą nowe zalesienia. Względy te decydować będą o rodzaju gospo- 
darstwa leśnego, strukturze gatunkowej drzewostanów i sposobie odno- 
wienia (zalesienia) terenu. Trzeba się liczyć zarówno. z potrzebą inicjo- 
wanią sukcesji w miarę naturalnych w przyszłości zbiorowisk leśnych, 
plantacyjną produkcją drewna poza ekosystemami leśnymi, jak i two- 
rzeniem biologicznej zabudowy terenów przydatnych do rekreacji oraz 
rekultywacją i biologiczną aktywizacją powierzchni silnie zdegradowa- 
nych. | 
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Краткое содержание 

Предусматриваемые изменения в аграрной структуре указывают на воз- 

можность увеличения лесистости страны до 30% (в настоящее время 27,795). 

Связанные с этим облесения около 725 тыс. га требуют системных решений 

в местном, региональном и общем масштабе страны в целом в пространственном 

планировании с учётом, прежде всего, средосозидательных функций лесов. 

Пространственная стратегия увеличения лесистости должна учитывать наличие 

‘грунтов самого низкого качества. (рис. 1), положение самых ценных (функцио- 

нальных и проблемных) лесных территорий (рис. 3), а также хозяйственные 

и экологические условия (рис. 4). | 

Представлена концепция формирования пространственной структуры леси- 

стости страны (рис. 5). 

Рассмотрены понятия оптимальной лесистости, представлены дифферен- 

цированные, в зависимости от природного и хозяйственного характера, показа- 

тели региональной лесистости. Признано, что целевая минимальная площадь 

отдельного лесного комплекса должна равняться 5 га. 

Указано на необходимость связи стратегии увеличения лесистости страны 

с реализацией концепции территорий под охраной, а также с водной системой 

страны. Целенаправленные концепции в масштабах страны и региональные 

планы должны находить отражение в решениях о локализации облесений 

в местных (районных) планах. "a 

Summary 

Expected changes in the agrarian structure of the country show that there is 

a possibility to increase the forest proportion up to 30% (at present 27.7%). Con- 

nected with this increase afforestation of about 725,000 ha needs essential solutions 

in national, regional, and local spatial planning, at taking into account forst of all 

functions of the forests in creation of the environment. Spatial strategy of increa- 

sing the forest proportion should take into account the existence of lands. of the 

lowest quality (fig. 1), the situation of the most valuable (functional and problem) 

forest territories (fig. 3) as well as economic and ecological conditiona (fig. 4). 

21



The author presented the formation of spatial structure of the forest proportion 
in the country (fig. 5). 

He discussed the idea of optimum forest proportion, presented indexes of re- 

gional forest prcportion differentiated with regard to natural and economic cha- 

racter. He considers that final minimum area of a single forest complex should 

- amount to 5 ha, 

The author emphasized the necessity of connection of the strategy of increasing 

the forest proportion in the country with the realization of the concept of protected 

territories and the water system of the country. 

The directional national and regional concepts should find expression in deci- 

sions of location of the afforestations in the local (communal) plans. 
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