


LASY DLA LUDZI! NAJWA¯NIEJSZE
CELE MIÊDZYNARODOWEGO ROKU

LASÓW W POLSCE
Marian Pigan

WSTÊP
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych og³osi³o rok 2011 Miêdzyna-

rodowym Rokiem Lasów. Decyzjê o obchodach podjêto w 2006 roku na 61. sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przyjêto wówczas rezolucjê, w któ-
rej wyra¿ono przekonanie, ¿e lasy i trwale zrównowa¿ona gospodarka leœna mog¹
przyczyniæ siê do realizacji ogólnej idei zrównowa¿onego rozwoju na œwiecie.

W dokumencie wezwano wszystkie pañstwa ONZ, organizacje rz¹dowe, poza-
rz¹dowe i odpowiednie instytucje do podjêcia wspólnych dzia³añ maj¹cych na
celu informowanie o wielkiej wartoœci lasów, a tak¿e o ogromnych kosztach spo-
³ecznych, gospodarczych i ekologicznych wynikaj¹cych z ich utraty.

Lasy pokrywaj¹ 31% powierzchni l¹dów, a 36% powierzchni lasów to lasy pier-
wotne o sk³adzie gatunkowym zbli¿onym do naturalnego. ̄ yje w nich 80% organi-
zmów l¹dowych. Lasy pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w œrodowisku przyrodniczym zarówno
w skali lokalnej, jak i globalnej, poniewa¿:
l wzbogacaj¹ powietrze w tlen,
l poch³aniaj¹ dwutlenek wêgla (gaz cieplarniany),
l ³agodz¹ amplitudy temperatury powietrza i gleby,
l magazynuj¹ wodê i spowalniaj¹ jej sp³yw powierzchniowy,
l przeciwdzia³aj¹ erozji gleb,
l dostarczaj¹ po¿ywienia zwierzêtom dziko ¿yj¹cym i s¹ miejscem ich bytowa-

nia.

Dla 300 milionów ludzi las stanowi schronienie, a 1,7 miliarda ludzi ma pracê
dziêki zasobom leœnym. Niemal 30% tych zasobów wykorzystuje siê w przemy-
œle. Istnieje wiêc œcis³y zwi¹zek miêdzy dobr¹ kondycj¹ lasów, zdrowym œro-
dowiskiem i dobrobytem ludzi. Dlatego g³ówne has³o obchodów „Lasy dla ludzi”
(Forests for people) i logo obchodów zawieraj¹ przes³anie do spo³ecznoœci miê-
dzynarodowej informuj¹ce o zale¿noœci miêdzy lasami a ludŸmi.

Symbolem obchodów jest drzewo. W jego centralnej czêœci wrysowano syl-
wetkê cz³owieka. Jest ona otoczona ikonami symbolizuj¹cymi korzyœci, które
czerpiemy z lasu. Z jednej strony lasy s¹ nam niezbêdne do ¿ycia i przetrwania
naszej cywilizacji, a z drugiej strony – od nas zale¿y ich dobry stan i trwa³oœæ.

Do œwiatowych obchodów Miêdzynarodowego Roku Lasów aktywnie w³¹czy-
³a siê Polska. Organizacje rz¹dowe, pozarz¹dowe i ró¿ne instytucje, a przede
wszystkim Lasy Pañstwowe przygotowa³y wiele imprez i wydarzeñ, których zada-
niem jest kszta³towanie w ludziach œwiadomoœci znaczenia lasów w naszym ¿yciu.
G³ówny cel akcji to przekazanie jak najwiêcej wiedzy o stanie polskich lasów,
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gospodarowaniu nimi i mo¿liwoœciach korzystania z nich. Informacje, które maj¹
trafiæ do spo³eczeñstwa pogrupowano tematycznie i opatrzono has³ami tak, aby
precyzyjnie, jasno i fachowo przekazaæ, ¿e:
l lasów w Polsce przybywa,
l polskie lasy s¹ dostêpne dla ka¿dego,
l lasy chroni¹ ¿ycie,
l las daje pracê,
l drewno jest surowcem odnawialnym i ekologicznym.

LASÓW W POLSCE PRZYBYWA
Stale zwiêksza siê powierzchnia polskich lasów, podobnie jak na ca³ym konty-

nencie europejskim. Na mieszkañca naszego kraju przypada 0,24 ha lasu. War-
toœæ ta jest nieco mniejsza od œredniej europejskiej wynosz¹cej 0,34 ha lasu
na mieszkañca. Mimo to, Polska posiadaj¹ca 9 mln ha lasów zajmuje czwarte miej-
sce w Europie pod wzglêdem ich powierzchni – po Francji, Niemczech i Ukrainie.

Od zakoñczenia II wojny œwiatowej w Polsce przyby³o 2,5 mln ha lasów. Zwiêk-
szy³a siê lesistoœæ Polski, czyli udzia³ powierzchni lasów w ogólnej powierzchni
kraju. W 1945 roku lesistoœæ wynosi³a 21%, a obecnie wynosi ponad 29%.
W „Krajowym programie zwiêkszania lesistoœci” realizowanym od 1995 roku prze-
widziano wzrost lesistoœci do 30% w 2020 roku i do 33% w 2050 roku.

Zwiêkszaj¹ siê równie¿ krajowe zasoby drzewne i zasobnoœæ drzewosta-
nów. Zasoby drzewne, czyli zapas drewna na pniu (mi¹¿szoœæ wszystkich drzew
w lesie), wynosz¹ 2,3 mld m3, podczas gdy w 1967 roku stanowi³y jedynie 1 mld
m3. Ci¹gle roœnie zasobnoœæ drzewostanów – wskaŸnik pokazuj¹cy jaka objê-
toœæ zasobów drzewnych przypada na 1 ha. Obecnie wynosi on 260 m3/ha. Od
2001 roku w Polsce œrednio rocznie pozyskuje siê oko³o 55% masy drzewnej
przyrastaj¹cej w ci¹gu roku. WskaŸnik ten œwiadczy o ustabilizowaniu siê pozio-
mu pozyskania drewna znacznie poni¿ej potencjalnych mo¿liwoœci produkcyjnych
lasów.

Wartoœci tych przyk³adowych wskaŸników œwiadcz¹ o prowadzeniu zrów-
nowa¿onej gospodarki leœnej i dba³oœci o lasy. Jest to zas³uga Lasów Pañstwo-
wych, poniewa¿ w ich zarz¹dzaniu jest prawie 80% powierzchni polskich lasów.

Zgodnie z ustaw¹ o lasach z 1991 roku w³aœciciele lasów s¹ zobowi¹zani do
trwa³ego ich utrzymywania i zapewnienia ci¹g³oœci ich u¿ytkowania. Oznacza
to, ¿e:
l w ci¹gu piêciu lat po usuniêciu drzewostanu trzeba wprowadziæ nowe uprawy

leœne;
l wycinka prowadzona ze wzglêdów hodowlanych i ochronnych nie mo¿e uszczu-

pliæ powierzchni leœnej.
W ten sposób jest realizowane jedno z g³ównych za³o¿eñ polityki leœnej

pañstwa. Informowanie spo³eczeñstwa o tym to bardzo wa¿ne zadanie wobec
powszechnego przekonania, ¿e lasów nam ubywa.

POLSKIE LASY S¥ DOSTÊPNE DLA KA¯DEGO
Lasy stanowi¹ dobro publiczne i na wiele sposobów s³u¿¹ polskiemu spo³e-

czeñstwu. Ustawa o lasach gwarantuje nam dostêp do lasów i korzystanie z nich,
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ale równie¿ nakazuje respektowanie ograniczeñ wynikaj¹cych z dba³oœci o stan
lasów i ich ochronê. Zapis o powszechnej dostêpnoœci lasów wywodzi siê z pol-
skiej tradycji. Dlatego Lasy Pañstwowe, jako gospodarz wiêkszoœci polskich la-
sów, przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do rozwijania leœnej turystyki i rekreacji, a tak¿e
edukacji przyrodniczoleœnej.

W polskich lasach mo¿emy wypoczywaæ, obserwowaæ przyrodê, zbieraæ grzy-
by, zio³a i owoce runa leœnego. W lesie mo¿na aktywnie spêdzaæ czas, wêdruj¹c,
uprawiaj¹c jogging, nordic walking, je¿d¿¹c na rowerze lub konno, a zim¹ na nar-
tach biegowych. Warto tak¿e zrelaksowaæ siê, podgl¹daj¹c zwierzêta leœne
z kamer¹ lub aparatem fotograficznym.

Coraz wiêkszym powodzeniem cieszy siê leœna turystyka zorganizowana pole-
gaj¹ca na zwiedzaniu z przewodnikiem – zazwyczaj leœnikiem – obszarów trudno
dostêpnych dla turysty indywidualnego. W czasie takich wypraw mo¿na wiele do-
wiedzieæ siê o roœlinnoœci leœnej i o zwyczajach dzikich zwierz¹t, a niejedno-
krotnie zobaczyæ je w ich naturalnym œrodowisku.

Rozwijanie turystyki leœnej wi¹¿e siê ze zorganizowaniem odpowiedniej in-
frastruktury, która zachêca do przebywania w lesie i jednoczeœnie chroni las
przed nadmiernym wp³ywem cywilizacji. W zwi¹zku z tym Lasy Pañstwowe wyty-
czy³y dla turystów 22 tys. km szlaków pieszych, 21 tys. km szlaków rowerowych
i 3 tys. km szlaków konnych. Przy drogach publicznych prowadz¹cych przez lasy
wyznaczono parkingi œródleœne i wiele miejsc do parkowania. Lasy Pañstwowe
dysponuj¹ baz¹ noclegow¹ licz¹c¹ ponad 4 tys. miejsc w oœrodkach szkolenio-
wo-wypoczynkowych, kwaterach myœliwskich i pokojach goœcinnych. Na wielu
obszarach, szczególnie atrakcyjnych pod wzglêdem turystycznym przygotowano
pola biwakowe i obozowiska wyposa¿one w wiaty, miejsca na ogniska i zaplecza
sanitarne.

O dostêpnoœci bazy noclegowej mo¿na dowiedzieæ siê ze strony interneto-
wej Lasów Pañstwowych (www.czaswlas.pl). Znajduj¹ siê tam równie¿ informacje
o licznych oœrodkach edukacji leœnej i leœnych œcie¿kach dydaktycznych. Roz-
wijanie turystyki w lasach œciœle wi¹¿e siê z prowadzeniem dzia³alnoœci eduka-
cyjnej, poniewa¿ tylko œwiadomie poznaj¹cy przyrodê turysta nie bêdzie jej za-
gra¿a³. Dlatego leœnicy przygotowuj¹ atrakcyjne spotkania dla wszystkich chêt-
nych, a tak¿e lekcje dla dzieci i m³odzie¿y.

Funkcja edukacyjna lasów jest równie¿ realizowana dziêki udostêpnianiu obiek-
tów zabytkowych i zieleni zabytkowej. W gestii Lasów Pañstwowych znajduje siê
oko³o 200 obiektów, które niegdyœ by³y miejscami wypoczynku wœród zieleni,
zaprojektowanymi z wielk¹ pieczo³owitoœci¹. Wœród takich obiektów s¹ arbo-
reta, parki krajobrazowe, parki naturalistyczne i zadrzewienia, a tak¿e ogrody.
Wiele z nich funkcjonuje do dziœ i s¹ tak rozbudowywane, aby mog³y s³u¿yæ
kolejnym pokoleniom.

LASY CHRONI¥ ¯YCIE
W porównaniu z lasami innych regionów Europy, polskie lasy s¹ uznawane za

niezwykle bogate pod wzglêdem ró¿norodnoœci biologicznej. Jest to opinia wielu
ekspertów, równie¿ zagranicznych. W ekosystemach leœnych Polski ¿yje oko³o
65% wszystkich gatunków spotykanych w naszym kraju. Ponad 60% gatunków krê-
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gowców, 80% gatunków grzybów i wiêkszoœæ mchów, paproci, skrzypów i wid³a-
ków oraz wielka grupa roœlin kwiatowych i owadów bytuje wy³¹cznie w lasach lub
jest z nimi zwi¹zana.

Takie bogactwo zachowa³o siê dziêki pracy wielu pokoleñ leœników, którzy
dbaj¹ o przyrodê, wiedz¹c, ¿e jest ona niezbêdna do ¿ycia na Ziemi. Na ob-
szarach zarz¹dzanych przez Lasy Pañstwowe znajduje siê ponad 1 tys. rezer-
watów przyrody, 11 tys. pomników przyrody, 1 tys. u¿ytków ekologicznych, setki
stanowisk dokumentacyjnych i zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych, 3 tys.
stref ochronnych utworzonych w celu zachowania ostoi zwierz¹t, a tak¿e 120
parków krajobrazowych, chroni¹cych walory przyrodnicze, kulturowe i histo-
ryczne.

Niemal po³owa powierzchni lasów zarz¹dzanych przez Lasy Pañstwowe to lasy
ochronne, w których obowi¹zuj¹ szczególne zasady gospodarowania. Najwiêcej
takich lasów wyznaczono w celu zwiêkszania retencji wód. Znaczn¹ czêœæ stano-
wi¹ lasy, zwane zielonymi p³ucami, otaczaj¹ce du¿e aglomeracje. Wa¿n¹ rolê
odgrywaj¹ lasy górskie, które reguluj¹ stosunki wodne, chroni¹ stoki przed erozj¹
i gleby przed degradacj¹, oraz lasy porastaj¹ce wydmy nadmorskie i œródl¹do-
we.

Bardzo wa¿n¹ form¹ ochrony ró¿norodnoœci biologicznej jest europejska sieæ
Natura 2000. W³¹czono do niej 38% gruntów zarz¹dzanych przez Lasy Pañ-
stwowe. W ten sposób specjaln¹ ochron¹ objêto wiele siedlisk i gatunków ptaków.
Natomiast oryginalne inicjatywy Lasów Pañstwowych podejmowane w celu zacho-
wania lub odtwarzania zagro¿onych gatunków to m.in. programy: zachowania le-
œnych zasobów genowych, restytucji jod³y w Sudetach Zachodnich, restytucji
cisa i reintrodukcji g³uszca.

Wszystkie dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ lasów i zachowaniem ró¿norodnoœci
biologicznej wpisuj¹ siê w trendy ogólnoœwiatowe i s¹ spójne z prawem ochrony
œrodowiska Unii Europejskiej.

LAS DAJE PRACÊ
W sumie w Polsce ponad 370 tys. osób pracuje w bran¿ach gospodarki zwi¹za-

nych z leœnictwem. Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe zatrudnia
25 tys. pracowników, 50 tys. osób prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
bezpoœrednio z lasem, a 300 tys. osób pracuje w bran¿ach zwi¹zanych z leœnic-
twem i przemys³em drzewnym. Gospodarka leœna i przemys³ drzewny maj¹ zna-
cz¹cy wymiar ekonomiczny – drewno, a przede wszystkim produkty drzewne sta-
nowi¹ ponad 5% wartoœci polskiego eksportu.

Oprócz drewna z lasów pozyskuje siê grzyby, owoce runa leœnego, zio³a, cho-
inki ze specjalnych plantacji oraz zwierzynê. Dla wielu spo³ecznoœci wiejskich
zatrudnienie w leœnictwie i korzystanie z leœnych produktów ubocznych s¹ do-
datkowymi Ÿród³ami utrzymania.

DREWNO JEST SUROWCEM ODNAWIALNYM I EKOLOGICZNYM
Spoœród gospodarczych funkcji lasów najwa¿niejsza jest produkcja drewna –

surowca dla przemys³u drzewnego, budulca, a tak¿e materia³u opa³owego, przede
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wszystkim w biedniejszych regionach kraju. Drewno ma ogromn¹ liczbê zastoso-
wañ, szacowan¹ na ponad 30 tys. Jako materia³ naturalny, w pe³ni odnawialny
i przyjazny cz³owiekowi jest trudne do zast¹pienia.

Zasoby drewna nie wyczerpuj¹ siê, jeœli prowadzi siê zrównowa¿on¹ gospo-
darkê leœn¹. Mo¿na je bowiem odbudowaæ w relatywnie krótkim czasie. W wy-
padku wielu gatunków jest to d³ugoœæ ¿ycia cz³owieka. Produkcja drewna nie
obci¹¿a œrodowiska, gdy¿ z jednej strony tkanka roœlinna przyrasta dziêki pro-
cesowi fotosyntezy, a z drugiej drewno ulega naturalnemu rozk³adowi, stanowi¹c
œrodowisko ¿ycia i Ÿród³o pokarmu wielu organizmów. Ponadto rozs¹dne pozy-
skiwanie drewna nie wp³ywa negatywnie na œrodowisko, tak jak eksploatacja wie-
lu surowców mineralnych.

W czasie obchodów Miêdzynarodowego Roku Lasu, poza promocj¹ walorów
drewna, niezwykle istotny jest przekaz, ¿e o wielkoœci pozyskania drewna w Pol-
sce nie decyduj¹ wzglêdy komercyjne, lecz potrzeby hodowlane, m.in. koniecz-
noœæ regulowania struktury zasobów leœnych i ochronne wymogi sanitarne. Nad-
rzêdn¹ zasad¹ przy planowaniu gospodarki drzewnej jest zasada trwa³oœci la-
sów i zwiêkszania ich zasobów.

PODSUMOWANIE
Przedstawione pokrótce dzia³ania podjête przez Lasy Pañstwowe s¹ reali-

zacj¹ spo³ecznej, informacyjnej i edukacyjnej wizji obchodów Miêdzynarodowe-
go Roku Lasów wyra¿onej w rezolucji ONZ. Lasy Pañstwowe zainaugurowa³y Rok
wspólnym sadzeniem lasu w Nadleœnictwie Jab³onna, w którym uczestniczyli po-
litycy, leœnicy, przedstawiciele nauki i samorz¹dowcy. W ca³ej Polsce przygoto-
wano wiele imprez, np. „Leœnicy dla stolicy”, Dolnoœl¹ski Festiwal Leœny „Lasy
dla ludzi” i Leœny Festyn w £odzi. Podobne akcje odbywaj¹ siê w wielu mniej-
szych miejscowoœciach. Dziêki ró¿nym pokazom, warsztatom i konkursom, maj¹
one charakter informacyjny i edukacyjny, jak choæby „Leœne puzzle” – zabawa
dla dzieci organizowana w kilku miastach.

Lasy Pañstwowe s¹ wspó³organizatorem i uczestnikiem ró¿nych wydarzeñ. S¹
to m.in.: Festyn „Arka dla Ziemi”, Dzieñ Ziemi, Piknik Naukowy – najwiêksza
w Europie impreza plenerowa popularyzuj¹ca naukê, Ursynalia Warsaw Student
Festival – coroczna impreza studencka przygotowywana z wielkim rozmachem
w kampusie SGGW na warszawskim Ursynowie.

Wszystkie takie dzia³ania to dobra okazja, aby uœwiadamiaæ ludziom, ¿e
polskich lasów przybywa i poprawia siê ich stan zdrowotny, oraz przypominaæ, ¿e
lasy pe³ni¹ wiele funkcji œrodowiskotwórczych, spo³ecznych i produkcyjnych.
Dlatego – jak powiedzia³a Jan McAlpine, dyrektorka Sekretariatu ONZ ds. La-
sów: „Spoczywa na nas odpowiedzialnoœæ za dzia³ania na rzecz lasów i wszyst-
kich gatunków roœlin i zwierz¹t, których ¿ycie zale¿y od lasów”.

Literatura
www.czaswlas.pl.
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LASY DLA LUDZI! NAJWA¯NIEJSZE CELE MIÊDZYNARODO-
WEGO ROKU LASÓW. Streszczenie: Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych og³osi³o rok 2011 Miêdzynarodowym Rokiem
Lasów (MRL). Decyzjê o obchodach podjêto w 2006 roku na 61.
sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przyjêto wów-
czas rezolucjê, w której wyra¿ono przekonanie, ¿e lasy i trwale zrów-
nowa¿ona gospodarka leœna mog¹ przyczyniæ siê do realizacji ogól-
nej idei zrównowa¿onego rozwoju na œwiecie. Lasy Pañstwowe
w 2011 roku by³y wspó³organizatorem i uczestnikiem wielu wyda-
rzeñ w ramach MRL. Wszystkie podjête dzia³ania by³y dobr¹
okazj¹, aby uœwiadamiaæ ludziom, ¿e polskich lasów przybywa
i poprawia siê ich stan zdrowotny oraz przypominaæ, ¿e lasy pe³ni¹
wiele funkcji œrodowiskotwórczych, spo³ecznych i produkcyjnych.
Informacje, które trafia³y do spo³eczeñstwa pogrupowano tema-
tycznie i opatrzono has³ami tak, aby precyzyjnie, jasno i fachowo
przekazaæ, ¿e: (1) Lasów w Polsce przybywa, (2) Polskie lasy s¹
dostêpne dla ka¿dego, (3) Lasy chroni¹ ¿ycie, (4) Lasy daj¹ pracê,
(5) Drewno jest surowcem odnawialnym i ekologicznym.

S³owa kluczowe: Lasy Pañstwowe, Miêdzynarodowy Rok Lasów

FORESTS FOR THE PEOPLE! KEY OBJECTIVES OF THE IN-
TERNATIONAL YEAR OF FORESTS. Abstract: The United Na-
tions General Assembly declared 2011 the International Year of
Forests (IYF). The decision of the celebration was taken in 2006
at the 61st UN General Assembly session in New York. Then adop-
ted was a resolution which expressed the belief that sustainable
forests and sustainable forest management can contribute to the
overall concept of sustainable development in the world. National
Forests in 2011 was co-organizer and participant in many events in
the IYF. All actions undertaken were a good opportunity to educa-
te people that the Polish forests are growing and improving their
health status and remind that the forests have many environmen-
tal, social, and productive functions. The information that ended up
in society were grouped thematically in order to accurately commu-
nicate clearly and professionally, that: (1) Forests in Poland are
multiplying, (2) Polish forests are accessible to everyone, (3) Fore-
sts protect life, (4 ) Forests provide jobs, (5) Forest is a renewable
and ecological resource.

Keywords: National Forests, the International Year of Forests
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