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Abstrakt. W wielofunkcyjnym leśnictwie realizowane są jednocześnie cele go-
spodarcze związane z prowadzeniem planowej gospodarki leśnej oraz cele ochro-
ny przyrody. Maksymalizacja jednej funkcji lasu ogranicza realizację innych 
funkcji, co rodzi konflikty pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką leśną. W po-
szukiwaniu kompromisów pomiędzy ekonomicznymi, ekologicznymi i społecz-
nymi funkcjami lasu mogą pomóc gatunki „fokusowe”. Są to gatunki łatwo roz-
poznawalne, obecne w kulturze i tradycji, a także pełniące ważne funkcje w eko-
systemie. Wobec większości gatunków z tej grupy istnieje konsensus dotyczący 
konieczności ich ochrony, jednak co do zakresu koniecznych i podejmowanych 
działań występują wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi grupami społecz-
nymi i zawodowymi. W artykule przedstawiono przegląd problemów i wypra-
cowanych rozwiązań związanych z realizacją ochrony przyrody w lasach Polski 
i Europy, na przykładzie gatunków „fokusowych”. W analizach uwzględniono 
zwierzęta: bobra, żubra, wilka, głuszca, bielika, oraz rośliny: cis i dąb. Poruszono 
zagadnienia związane z tworzeniem stref ochronnych wokół miejsc rozrodu oraz 
możliwości integracji ochrony przyrody i celów gospodarczych.

Słowa kluczowe: bielik, bóbr, cis, dąb „Bartek”, gatunki kluczowe, głuszec, 
wilk, żubr

Abstract. “Focal” species in nature protection in forests. Economic aims 
associated with the planned forest management and also nature protection 
aims are parallelly realized in multifunctional forestry. Maximization of one 
of forest functions limits realization of other functions, what generates con-
flicts between nature protection and forest management. “Focal” species can 
help in search for compromises between economic, ecological and social fo-
rest functions. They are easily recognizable species, present in culture and 
tradition. They also play an important role in ecosystem. There is a consensus 
on most species in this group. However, there are clear differences between 
various social and professional groups in the scope of necessary and underta-
ken actions. In this paper, we present a review of problems and worked out so-
lutions associated with nature protection in forests of Poland and Europe, on 
the example of “focal” species. Animals: a beaver, bison, wolf, capercaillie, 
white-tailed eagle and also plants: an oak and yew are included in the analy-
ses. We discuss issues related to creation of protection zones around nests and 
possibility of integration of nature protection and economic aims. 

Key words: beaver, bison, capercaillie, keystone species, oak “Bartek”, whi-
te-tailed eagle, wolf, yew
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Wstęp

Trwale zrównoważona gospodarka leśna to działalność zmierzająca do ukształtowania 
struktury lasów i ich wykorzystania w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich bogac-
twa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności 
i zdolności do wypełniania wszystkich ważnych, ochronnych, gospodarczych i socjalnych 
funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym (Ustawa o lasach 1991). W wie-
lofunkcyjnym leśnictwie realizowane są jednocześnie różne cele – gospodarcze, związa-
ne z prowadzeniem planowej gospodarki leśnej, oraz pozaprodukcyjne, dotyczące, m.in. 
ochrony przyrody. Nie jest jednak możliwa w pełni harmonijna realizacja wszystkich funkcji 
lasu w jednym czasie i miejscu. Maksymalizacja jednej funkcji lasu ogranicza możliwość 
realizacji pozostałych, co rodzi konflikty pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką leśną 
(Rykowski 2008, 2009, Grzywacz 2009). Ponadto, ochrona przyrody ogranicza docho-
dy z działalności gospodarczej, a jednocześnie zazwyczaj wymaga nakładów finansowych 
(Pullin 2007, Kaliszewski i Młynarski 2015). Wszystkie te uwarunkowania są przyczyną 
problemów związanych z ochroną przyrody w lasach gospodarczych. W poszukiwaniu kom-
promisów i modelowych rozwiązań pomiędzy ekonomicznymi i ekologicznymi funkcjami 
lasu mogą pomóc gatunki „fokusowe” czyli powszechnie znane i rozpoznawalne, obecne 
w przekazie kulturowym, a zarazem pełniące ważną rolę w ekosystemie, jako np. gatunki 
kluczowe, parasolowe, flagowe i charyzmatyczne (Gwiazdowicz i Wiśniewski 2011). Ga-
tunki „fokusowe” ogniskują zainteresowania ważnych grup społecznych i zawodowych: le-
śników, przyrodników, ekologów, myśliwych, rolników. Informacje na ich temat pojawiają 
się w mediach. Ograniczenia związane z ich ochroną są łatwiej akceptowalne społecznie niż 
w przypadku taksonów nieznanych, o nieatrakcyjnym wyglądzie, nie przyciągających uwagi 
opinii publicznej. Akceptacja ochrony jest największa u grup społecznych, które nie mają 
bezpośredniego kontaktu z omawianymi gatunkami, lub mają kontakt silnie ograniczony (np. 
mieszkańcy miast). Społeczności lub grupy zawodowe bezpośrednio dotknięte restrykcja-
mi w mniejszym stopniu są skłonne akceptować zasady ochrony (http://dzikiezycie.pl/ar-
chiwum/2011/czerwiec-2011/docelowo-mysliwi-musza-aktywnie-gospodarowac-wilkiem-
rozmowa-z-prof-dr-hab-henrykiem-okarma). 

Niniejszy artykuł zawiera przegląd działań dotyczących ochrony i zarządzania popu-
lacjami kilku wybranych gatunków „fokusowych” żyjących w lasach, a także problemów 
związanych z ich obecnością i ochroną w środowisku. Wypracowane metody postępowania 
wobec takich gatunków mogą stanowić odniesienie dla ochrony innych, nie przyciągających 
w podobnym stopniu uwagi społeczeństwa.

Gatunki „fokusowe”

Gatunki „fokusowe” można zdefiniować jako powszechnie znane, rozpoznawalne, funk-
cjonujące w kulturze i tradycji, dostarczające wrażeń estetycznych (Gwiazdowicz i Wiśniew-
ski 2011). Mogą być one darzone powszechną sympatią jak np. bocian biały Ciconia ciconia, 
ale także często odbierane negatywnie. np. wilk Canis lupus, kruk Corvus corax, lub budzące 
kontrowersje, np. żubr Bison bonasus czy bóbr Castor fiber. Jednocześnie powinny być to 
taksony pełniące ważną rolę w ekosystemie; w pewien sposób reprezentatywne dla grup 
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innych gatunków oraz siedlisk i wpływające na efektywność ochrony. Można tu zakwalifi-
kować gatunki kluczowe, tzw. zwornikowe, np. dzięcioły, gatunki parasolowe (osłonowe) 
czyli o dużych wymaganiach przestrzennych, zapewniające ochronę mniejszym gatunkom, 
np. głuszec Tetrao urogallus, wilk, gatunki flagowe (sztandarowe) – łatwo identyfikowalne, 
np. żuraw Grus grus, a także gatunki charyzmatyczne (cieszące się sympatią społeczeństwa), 
np. bielik Haliaeetus albicilla (Pawlaczyk i Jermaczek 1995, Zawadzka i Zawadzki 2006, 
Pullin 2007). Obok rozpoznawalnych gatunków ze świata zwierząt funkcje gatunków „fo-
kusowych” mogą pełnić rośliny, np. sasanka Pulsatilla sp., szarotka alpejska Leontopodium 
nivale, w tym drzewa lub ich konkretne okazy, chronione jako pomniki przyrody. Nie zawsze 
muszą podlegać ochronie gatunkowej, chociaż zazwyczaj tak jest. Gatunki „fokusowe” ogni-
skują zainteresowania ważnych grup społecznych i zawodowych: leśników, przyrodników, 
ekologów, myśliwych, rolników. Informacje na ich temat pojawiają się w mediach. Włącza-
nie konkretnych gatunków do tej grupy jest, przynajmniej częściowo, decyzją arbitralną. 
Do najbardziej charakterystycznych gatunków „fokusowych” związanych z ekosystemami 
leśnymi można zaliczyć bobra, żubra, wilka, głuszca, bielika, orła przedniego Aquila chrysa-
etos, bociana czarnego Ciconia nigra, dzięcioła czarnego Dendrocopus martius, a także cis 
Taxus baccata i dęby Quercus sp. Lista taksonów „fokusowych” nie jest zamknięta. 

Ochrona i zarządzanie populacjami

Skuteczność podejmowanych działań ochronnych wobec gatunków zagrożonych lub 
wykazujących spadek liczebności jest wypadkową kilku czynników. Podstawowym warun-
kiem jest dobra znajomość biologii oraz rozpoznanie przyczyn regresu, następnie – elimi-
nacja czynników ograniczających populacje. Jednym z ważnych aspektów jest też zainte-
resowanie i akceptacja społeczna wobec podejmowanych działań ochronnych, szczególnie 
w przypadku kosztownych projektów reintrodukcji (IUCN 1998) lub działań kontrowersyj-
nych, np. eliminacja drapieżników lub wycinanie drzew. W praktyce, zarówno rozpoznanie 
przyczyn ustępowania, jak i zaplanowanie przeciwdziałania w przypadku wielu gatunków 
napotyka na różne przeszkody. Działania wspomagające „gatunki specjalnej troski” mogą 
być stosowane w różnym zakresie, natężeniu, powierzchni, perspektywie czasowej. Jeżeli 
postawiona diagnoza była dobra, a działania konsekwentne, to po jakimś czasie dochodzi 
do odbudowy populacji i zasięgu, niekiedy w zakresie przekraczającym zamierzenia, czego 
przykładem jest wykładniczy wzrost populacji bobra, kruka lub kormorana, których popula-
cje przed półwieczem były na skraju wymarcia (Zawadzka 2006, Janiszewski i Misiukiewicz 
2012, Chodkiewicz i in. 2015). 

Bóbr – od zaniku do eksplozji populacji

Największy z europejskich gryzoni – bóbr, w średniowieczu był pospolity w całym kraju. 
Jako gatunek dostarczający wielu dóbr był intensywnie użytkowany przez człowieka. Jego 
mięso było cenionym przysmakiem, ogon uchodził za danie postne ze względu na pokrycie 
łuską. Futra używano do wyrobu kosztownych strojów. Uniwersalne zastosowanie lecznicze 
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miało castoreum, wytwarzane w workach strojowych, oraz sadło bobrowe (Czech 2000). Już 
w X w. na ziemiach polskich bóbr był otaczany opieką książąt, a polowania na niego były 
wyłącznym przywilejem panujących. Nie zapobiegło to przeeksploatowaniu, a później nie-
mal doszczętnemu wytępieniu bobra. W 1928 r. krajową populację oceniono na zaledwie 235 
osobników. Po II wojnie światowej w Polsce bóbr występował jedynie na rzekach: Pasłęce, 
Czarnej Hańczy i Marysze (Czech 2000). W 1974 r. prof. Wirgiliusz Żurowski opracował 
Program Aktywnej Ochrony Bobra Europejskiego. Dokument zakładał wsiedlenia rodzin 
bobrzych w dorzeczu Wisły. Wpuszczano osobniki pochodzące z hodowli w Zakładzie Pol-
skiej Akademii Nauk w Popielnie oraz odławiane na Suwalszczyźnie. Program realizowano 
we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim (Czech 2000). 

Po ponad 30 latach od rozpoczęcia działań ochronnych bóbr stał się licznym gatunkiem 
w całym kraju. Polska populacja oceniana jest aktualnie na ok. 101336 osobników, a wyso-
kość odszkodowań płaconych przez Skarb Państwa za szkody bobrowe w 2015 r. wyniosła 
17198,5 zł (GUS 2016). Oszałamiający wręcz efekt działań ochronnych został osiągnięty 
dzięki konsekwentnej współpracy naukowców, myśliwych, leśników i działaczy na rzecz 
ochrony przyrody. Główną przyczyną wyginięcia bobra okazało się nadmierne pozyskanie, 
a nie zmiany siedliskowe. Bóbr jest gatunkiem o wyjątkowych zdolnościach przekształcania 
środowiska. Budując tamy zatrzymuje wodę, przyczyniając się do odtworzenia małej retencji 
i siedlisk bagiennych, miejsc bytowania wielu organizmów. Z tego względu uznawany jest 
za gatunek kluczowy (Czech 2000, Janiszewski i in. 2014). Z drugiej strony, działalność bo-

Fot. 1. Bobry nad Czarną Hańczą (fot. G. Zawadzki)
Photo 1. Beavers by the Czarna Hańcza river
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brów powoduje lokalnie szereg szkód gospodarczych, na skutek podtopień oraz zgryzania. 
Obecnie bóbr w Polsce podlega ochronie częściowej i może być pozyskiwany (Rozporządze-
nie 2016). Ścierają się poglądy na temat sposobu ograniczania szkód gospodarczych: czy ma 
to być redukcja liczebności przez odstrzał, czy raczej przez przeciwdziałanie zniszczeniom 
poprzez montowanie różnych urządzeń technicznych. Obydwa rozwiązania wymagają pro-
wadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w celu uzyskania akceptacji społecznej 
(Janiszewski i in. 2015, Giżejewski i Goździewski 2016). 

Żubr – puszcz imperator czy uciekinier?

Żubr jest największym ssakiem roślinożernym Polski. Niegdyś rozpowszechniony, na sku-
tek nadmiernej eksploatacji łowieckiej i silnego kłusownictwa, stał się gatunkiem rzadkim już 
w XVI w. Dostarczał obfitości pożywienia oraz skór, z których wytwarzano tarcze i lekkie 
czółna. Ostatnie żubry linii nizinnej wyginęły w 1919 r. w Puszczy Białowieskiej (Samojlik 
i Jędrzejewska 2010). W 1923 r. powstało Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra, 
które zapoczątkowało prace nad restytucją gatunku, w oparciu o kilkanaście zwierząt ocala-
łych w hodowlach europejskich. Pierwsze żubry do hodowli trafiły do Białowieży w 1929 r., 
a w 1952 r. rozpoczęto tworzenie stada wolnożyjącego w Puszczy Białowieskiej (Krasińska 
i Karsiński 2010). Skoordynowane działania specjalistów z różnych dziedzin pozwoliły na 
osiągnięcie wzrostu liczebności w Polsce. W 2015 r. populacja dziko żyjących żubrów liczyła 
1347 osobników żyjących w 5 stadach wolnościowych, w tym 578 w Puszczy Białowieskiej 
(Perzanowski 2016). Pomimo odbudowy liczebności, ochrona gatunku wciąż napotyka proble-
my. Najważniejsze dotyczą ograniczonej puli genowej będącej następstwem pochodzenia od 
kilku osobników (tzw. efektu wąskiego gardła) oraz silnej izolacji geograficznej stad wolno-
ściowych. Konsekwencją jest silna podatność na choroby i niska odporność stad tworzonych 
przez osobniki o ograniczonej zmienności genetycznej. Nieodpowiednie okazało się zarządza-
nie populacjami i ich niska naturalizacja, przede wszystkim na skutek koncentracji osobników 
wokół miejsc stałego dokarmiania. Efektem jest przegęszczenie stad i ich zły stan zdrowotny 
– wysoka zachorowalność na gruźlicę i inne choroby (Anusz i in. 2010, Perzanowski 2016). 
Niedostateczne przygotowanie siedlisk bytowania żubrów powoduje pojawianie się zwierząt 
na polach i w ogrodach, co prowadzi do niszczenia przez nie plonów i przyczynia się do ne-
gatywnego postrzegania gatunku (Hofman-Kamińska i Kowalczyk 2010). Żubr jest uznawany 
za gatunek charyzmatyczny i jest symbolem ochrony przyrody w Polsce. Widnieje w logo Ligi 
Ochrony Przyrody utworzonej w 1928 r. Współcześnie wizerunek tego ssaka wykorzystywany 
jest komercyjnie, m.in. jako logo banku, marka piwa, itd. Pomimo silnej rozpoznawalności 
żubra w społeczeństwie, wiedza o tym gatunku jest wciąż niska, a przypadki eliminacji osob-
ników chorych lub nienadających się do rozrodu z przyczyn genetycznych budzą wiele kon-
trowersji (Kaczmarek-Okrój i in. 2017). Osobnym zagadnieniem jest sprzedaż komercyjnych 
odstrzałów żubrów, która w 2016 i 2017 r. spowodowała protesty społeczne (Wajrak 2017). 
Naukowcy nie są zgodni w kwestii wymagań siedliskowych żubra, a zaliczenie go do gatun-
ków puszczańskich jest dyskusyjne. Szereg faktów, m.in. skład pożywienia, budowa uzębie-
nia, wskazuje na preferowanie przez żubry środowiska o charakterze mozaiki polno-leśnej. 
Obecność żubra w lasach pierwotnej puszczy może być skutkiem zepchnięcia go tam przez 
człowieka (Kowalczyk 2010, Kerley i in. 2012). 
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Aktualne koncepcje ochrony populacji żubra obejmują przede wszystkim: ochronę 
i wzbogacanie puli genetycznej, tworzenie nowych stad wolnościowych oraz hodowlanych, 
przeciwdziałanie epizoocjom, ograniczenia antropopresji, ustalenie zasad eliminacji chorych 
i „nadwyżkowych” osobników (Perzanowski 2016). Wśród specjalistów ścierają się kon-
cepcje przesiedlania żubrów do dużych kompleksów leśnych (Olech i Perzanowski 2014) 
vs. umożliwianie naturalnej dyspersji stad wolnościowych i tworzenie nowych, ale na te-
renach o niskim zadrzewieniu, np. byłych poligonach (Kowalczyk i in. 2010, naukawpol-
sce.pap.pl/aktualnosci/news,413600,lesnicy-planuja-utworzenie-stada-zubrow-w-puszczy-
augustowskiej.html). Ważnym i dotychczas niedocenionym aspektem skutecznej ochrony 
żubra są działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne, przede wszystkim skierowane do 
lokalnej społeczności, mającej bezpośredni kontakt z tym gatunkiem (Olech i Perzanowski 
2014, Perzanowski 2016). Żubr może stanowić atrakcję turystyczną i symbolicznie służyć 
promocji regionalnej. 

Wilk – symbol zła, siły i niezależności

Wilk jest obecny w kulturze człowieka od najdawniejszych czasów. Uznawany jest za 
zwierzę wyjątkowe, charyzmatyczne. W zależności od nastawienia etyczno-filozoficznego, 
poglądów i interesów ekonomicznych, silnie polaryzuje opinię społeczną (Okarma 2016). 
Jako drapieżnik regulujący liczebność populacji swoich ofiar, w szczególności ssaków ko-

Fot. 2. Żubr – przykład gatunku „fokusowego” (fot. G. Zawadzki)
Photo 2. A bison – an example of a focal species
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pytnych, pełni rolę gatunku kluczowego w ekosystemach leśnych (Okarma 1992, Mysłajek 
i Nowak 2014). Ze względu na wyrządzane szkody gospodarcze był silnie tępiony. Prze-
śladowania doprowadziły do silnego spadku liczebności gatunku, ale również ograniczenia 
zasięgu występowania. Pod koniec XX w. liczebność wilka w Polsce szacowano na ok. 900 
osobników, występujących głównie na wschodzie kraju; najliczniej w Bieszczadach (Okar-
ma 1992). W 1998 r. wilk został objęty ścisłą ochroną gatunkową. W ciągu ostatnich 20 lat 
silnie zwiększył liczebność, skolonizował północną i zachodnią część kraju oraz część Polski 
środkowej. W 2015 r. wg oficjalnych statystyk w Polsce żyło 1484 osobników (GUS 2016). 
Do odbudowy populacji przyczyniły się: zakaz legalnego pozyskiwania, eksplozja liczebno-
ści populacji jelenia i dzika – najważniejszych ofiar, oraz tworzenie korytarzy ekologicznych 
i przejść dla zwierząt nad drogami szybkiego ruchu. Obecnie główne przyczyny śmiertel-
ności wilka to: kolizje na drogach, kłusownictwo z broni palnej i wnykarstwo (Mysłajek 
i Nowak 2014, www.wilknet.pl), ale również choroby. 

Wzrost liczebności skutkuje liczniejszymi atakami wilków na zwierzęta hodowlane. 
Kwota odszkodowań wypłacanych rolnikom za zabite zwierzęta wzrosła z 142, 6 tys. zł 
w 2000 r. do 739,4 tys. zł w 2015 r. (GUS 2016). Konsekwencją jest wzrost liczby niele-
galnych odstrzałów. Coraz częściej pojawiają się postulaty przywrócenia polowań, zgłasza-
ne przez liczne grupy społeczne, przede wszystkim myśliwych, leśników, rolników. Opinie 
naukowców są podzielone, od przeciwników jakichkolwiek odstrzałów (polskiwilk.org.pl, 
naukawpolsce.pap.pl) po zwolenników wprowadzenia ograniczonego pozyskania gatunku 

Fot. 3. Liczebność wilka w Polsce znacznie wzrosła (fot. G. Zawadzki)
Photo 3. Number of wolf in Poland increased significantly

http://www.polskiwilk.org.pl
http://www.wilknet.pl
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(Bobek i in. 2015, Okarma 2016). Badania ankietowe mające na celu poznanie stosunku 
do wilków prowadzone w Bieszczadach, Regionie Świętokrzyskim, Borach Dolnośląskich 
oraz Puszczy Drawskiej i Lasach Wałeckich przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Uni-
wersytet Techniczny w Monachium oraz Fundację Save Polska (wilknet.pl) pokazują, że 
zwolennikami całkowitej ochrony jest 27% leśników vs. 43% mieszkańców regionu, a za 
uznaniem wilka jako gatunek łowny z okresem ochronnym opowiada się 65% leśników vs. 
42% mieszkańców, natomiast za uznaniem wilka za gatunek łowny bez ograniczeń w po-
lowaniach optuje 12% leśników i 7% mieszkańców regionu (wilknet.pl). Prawdopodobnie 
kontrowersje wokół wilka w Polsce będą się nasilać wraz ze wzrostem liczebności gatunku. 
Szeroko prowadzone działania edukacyjne są niezbędne dla uzyskania akceptacji społecznej 
przy wdrażaniu rozwiązań w zarządzaniu tym gatunkiem.

Bielik – ptak z godła Polski

Bielik jest największym ptakiem szponiastym Polski. Jako „biały orzeł” z potężnym żół-
tym dziobem, nieopierzonym skokiem i szponami stanowi pierwowzór godła Polski i symbol 
narodowy. Jest gatunkiem charyzmatycznym, szeroko rozpoznawalnym w społeczeństwie 
(Mizera 1999). W początku XX w. został w Polsce niemal wytępiony. Na skutek ochrony 
w końcu XX w. krajowa populacja bielika wynosiła ok. 250 par i zasiedlała blisko połowę 
obszaru Polski. Obecnie liczebność szacowana jest na 1000-1400 par, a gatunek gniazduje 
w całym kraju z wyjątkiem gór (Zawadzka i in. 2009, Chodkiewicz i in. 2015). Bielik gnieź-
dzi się w starych drzewostanach (zazwyczaj ponad 120 lat) w sąsiedztwie zbiorników wod-
nych obfitujących w ptaki wodne i ryby (Anderwald i in. 2014). Jedną z istotnych przyczyn 
dynamicznego wzrostu liczebności jest, obok zaprzestania prześladowania, objęcie gniazd 
ochroną strefową od 1984 r., co pozwoliło na rozszerzenie liczebności (Cenian i in. 2006, 
Zawadzka i in. 2009, Anderwald i in. 2014). Obecnie najważniejsze przyczyny śmiertelno-
ści bielika to zatrucia, kolizje i kłusownictwo, a czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój 
populacji jest niedostatek miejsc lęgowych (Anderwald i in. 2014). Strefy ochronne wo-
kół gniazd okazały się skutecznym narzędziem ochrony. W zasadzie leśnicy i ornitolodzy 
są zgodni, że bielika trzeba chronić, ale czy koniecznie w tym celu należy tworzyć stre-
fy ochronne? W Polsce na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych obecnie istnieje 862 
stref ochrony bielika (dane GDOŚ 2013). Średnio na każde nadleśnictwo przypadają 2 strefy 
ochrony. Przykładowo w Nadleśnictwie Legnica (dolina Odry) istnieją 3 strefy wokół gniazd 
bielika, których łączna powierzchnia ochrony całorocznej wynosi 51,24 ha (0,34% po-
wierzchni leśnej), a strefy okresowej 101,22 ha (0,68% powierzchni leśnej). Z kolei w Nad-
leśnictwie Gościeradów (dolina Wisły) wyznaczono 3 strefy wokół gniazd bielika. Ich łączna 
powierzchnia ochrony całorocznej zajmuje 21,35 ha (0,11% powierzchni leśnej), a ochrony 
okresowej 156,38 ha (0,79% pow. leśnej). Pomimo niekwestionowanej sympatii leśników 
wobec bielika, często dochodzi do utajnienia lokalizacji gniazd tego gatunku przed urzędni-
kami RDOŚ, aby uniknąć problemów związanych z ochroną strefową. Do przyczyn takie-
go postępowania należy obawa przed wyłączeniem drzewostanu z użytkowania, co według 
opinii leśników może mieć wpływ na ograniczenie spodziewanych dochodów, utrudnienia 
w zwalczaniu gradacji owadów w obrębie stref czy pojawienie się problemów związanych 
z dodatkowym obostrzeniem w strefach niezajętych. Nie bez znaczenia jest wciąż niedosta-

http://www.wilknet.pl
http://www.wilknet.pl
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tek wiedzy o skuteczności ochrony strefowej (Cenian i in. 2006, Blonkowski 2011, Rogo-
ziński i Referowska-Chodak 2011, Kaliszewski i Młynarski 2015). Niewystarczająca jest 
wiedza na temat znaczenia stref jako ostoi różnorodności biologicznej, chroniących drzewa 
dziuplaste, martwe drewno, owady saproksyliczne, porosty czy grzyby (Anderwald 2014). 
Kompromisowym rozwiązaniem może być zmniejszenie powierzchni stref ochrony ścisłej 
na obszarach o wysokim zagęszczeniu bielika oraz uelastycznienie zapisu o możliwościach 
prowadzenia działań w strefach niezajętych w danym roku. W dalszej skutecznej ochronie 
bielika mogą pomóc działania edukacyjne, których przykładem jest m.in. prowadzona przez 
Lasy Państwowe od 2012 r. transmisja z gniazda bielika on-line oraz działania Komitetu 
Ochrony Orłów (koo.org.pl). 

Głuszec – leśny trubadur

Głuszec ze względu na duże wymagania przestrzenne populacji uznawany jest za gatu-
nek parasolowy, chroniący siedliska współwystępujących gatunków o mniejszych teryto-
riach (Suter i in. 2002, Pakkala i in. 2003, Mikoláš i in. 2015, Lõhmus i in. 2017). W kulturze 
i tradycji łowieckiej oraz leśnej jest gatunkiem charyzmatycznym (Zawadzka i Zawadzki 
2003). W Polsce, podobnie jak w niemal w całej Europie, od przeszło 100 lat następuje silny 
spadek liczebności oraz fragmentacja populacji i kurczenie się zasięgu tego gatunku. Aktu-
alna liczebność w Polsce wynosi ok. 470-600 osobników, żyjących w 4 rejonach: augustow-
skim, lubelskim, karpackim i dolnośląskim. W ostatnich latach spadek został zatrzymany 
dzięki prowadzeniu dosiedleń i reintrodukcji w kilku ostojach (Zawadzka i Żurek 2016). 
Przyczyny wymierania są złożone. Należy do nich drapieżnictwo, intensywna gospodarka 
leśna, odwodnienia i przekształcenia siedlisk, antropopresja, niska liczebność i ograniczona 

Fot. 4. Bielik jest pierwowzorem godła Polski (fot. G. Zawadzki)
Photo 4. A White-tailed eagle is an archetype of an emblem of Poland
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pula genetyczna izolowanych populacji oraz ocieplenie klimatu. W Polsce głuszec od 1995 
r. objęty jest ochroną ścisłą, a jego tokowiska podlegają ochronie strefowej. Od wielu lat po-
dejmowane są w Polsce różne inicjatywy w celu odbudowy populacji głuszca. Istotny wkład 
w ochronę mają działania realizowane przez Lasy Państwowe we współpracy z naukowcami, 
do których należą m.in. wolierowa hodowla głuszca w Nadleśnictwie Wisła, projekt LIFE11 
NAT/PL/428 pt.: „Czynna ochrona nizinnej populacji głuszca w Borach Dolnośląskich oraz 
Puszczy Augustowskiej” oraz reintrodukcja w Nadleśnictwie Nawojowa. W Polsce panuje 
powszechna zgoda pomiędzy ornitologami, leśnikami i myśliwymi w kwestii konieczności 
ochrony głuszca. Problemem bywa jednak różne podejście do priorytetów działań ochron-
nych. Pozytywne efekty działań uzyskano przy realizowanej ochronie kompleksowej, obej-
mującej: modyfikację gospodarki leśnej, redukcję ssaków drapieżnych oraz odłowy i translo-
kacje jastrzębia, zasilanie populacji osobnikami z hodowli lub translokacji, wzbogacanie puli 
genetycznej, ograniczeniu obecności człowieka w ostojach czy odbudowie retencji (Merta 
i in. 2016, Lõhmus i in. 2017). Kształtowaniu siedlisk głuszca sprzyja stosowanie półnatural-
nej hodowli lasu, polegającej na wykorzystaniu odnowienia naturalnego, ograniczeniu rębni 
zupełnych na korzyść złożonych. Zapewnia to wydłużone w czasie uzyskanie zróżnicowa-
nego strukturalnie i wiekowo drzewostanu, a ponadto eliminuje konieczność kosztownego 
grodzenia upraw. Ważne jest pozostawianie kęp starodrzewu na zrębach oraz utrzymanie 
w drzewostanach zwarcia luźnego lub przerywanego oraz pokrycia podszytem w zakresie 
20-40% (Brzeziecki i in. 2011, 2012, Zawadzka i Żurek 2016). Liczne warsztaty i spotkania 
różnych grup społecznych dotyczące ochrony głuszca sprzyjają efektywności podejmowa-
nych działań ochronnych.

Fot. 5. Głuszec z hodowli w Nadleśnictwie Wisła wsiedlony w Nadleśnictwie Ruszów (fot. G. Zawadzki)
Photo 5. A capercaillie orygined form Wisła Forest District released in Ruszów Forest District
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Dąb – święte drzewo piorunów

Od najdawniejszych czasów w kulturach wielu narodów oraz licznych religiach praktyko-
wany był kult drzew, symbolizujących niezrozumiałe siły przyrody (Grzywacz i Pietrzak 2013). 
W Polsce do ważnych kulturowo i gospodarczo gatunków drzew leśnych należy dąb, czczony 
w mitologiach słowiańskich, ale także otaczany szacunkiem po czasy współczesne. Szczególną 
opieką były i są darzone stare dęby, obecne w licznych mitach i legendach. W takim znaczeniu 
dąb można uznać za gatunek charyzmatyczny. Drzewo to nie jest w Polsce objęte ochroną gatun-
kową, jedynie poszczególne okazy chronione są jako pomniki przyrody. Przejawem współczesnej 
roli dębu w kulturze i tradycji jest zwyczaj sadzenia młodych drzewek tego gatunku dla upamięt-
nienia ważnych wydarzeń w życiu narodu oraz ważnych, wybitnych postaci. Przykładem takiej 
tradycji było sadzenie dębów papieskich, wyhodowanych z żołędzi poświęconych 28 kwietnia 
2004 r. przez Jana Pawła II w Watykanie. Żołędzie pochodziły z najstarszego polskiego dębu 
– „Chrobrego”. Z 2,5 kg żołędzi wyhodowano 514 sadzonek. Rozmnażano je także metodą in 
vitro. Dęby papieskie były sadzone w całym kraju, najczęściej przy kościołach lub siedzibach 
nadleśnictw, w sposób uroczysty, z udziałem duchowieństwa i władz lokalnych (wikipedia.org). 

Fot. 6. Dąb „Bartek”. Fot. J. Zawadzki 
Photo 6. Oak named „Bartek”
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Najbardziej znanym i rozpoznawalnym polskim drzewem jest dąb szypułkowy „Bartek” 
rosnący koło Zagnańska, którego wiek jest oceniany na 680 lat (Zarzyński i in. 2016). Od 
początku XX w. prowadzone są działania mające poprawić jego kondycję i stan zdrowotny. 
W 1973 r. wykonano nawadnianie korzeni dębu, w 1997 r. zainstalowano teleskopowe pod-
pory podtrzymujące rozłożyste konary drzewa (Zarzyński i in. 2016). Od 2013 r. prowadzony 
jest monitoring drzewa przy użyciu skaningu laserowego (projekt Bartek 3D), realizowany 
przez grupę specjalistów z Krakowa. W ramach ogólnopolskiego programu finansowanego 
przez Lasy Państwowe, z „Bartka”, a także innych starych dębów, pobierane są zdrewniałe 
pędy do klonowania in-vitro i badań genetycznych (Dudek 2016). Planowane są inne prace 
ochronne i konserwujące, a także szereg działań promocyjnych i edukacyjnych, np. zainsta-
lowanie podglądu on-line, a także stworzenie centrum promocji koło „Bartka”. 

Cis – trujące drzewo śmierci

Cis jest drzewem niezwykłym. Cała roślina jest trująca, z wyjątkiem słodkiej osnówki 
okrywającej nasiona. W starożytności z tego powodu cis uchodził za drzewo śmierci, ro-
snące w Hadesie (Sobczak 1996). W Polsce jest mniej popularnym gatunkiem niż dąb, ale 
także rozpoznawalnym. Jest jednym z symboli ochrony gatunkowej roślin w Polsce (Pa-
welec 2010). Pojedyncze stare cisy otaczane są szacunkiem i opieką, pełnią więc funkcje 
gatunku charyzmatycznego. Najstarszym drzewem w Polsce jest cis rosnący w Henrykowie 
Lubańskim, którego wiek oceniany jest na 1280 lat. Drzewo to jest w znacznym stopniu 
uszkodzone, a dla poprawy stanu zdrowotnego stosowane są różne działania. W jego ochro-
nę zaangażowana jest lokalna społeczność (www.tvn24.pl/wroclaw,44/dolny-slask-ratuja-
najstarsze-drzewo-w-polsce-cis-z-henrykowa,665926.html). 

Cis nie jest drzewem osiągającym imponujące rozmiary. Jest wybitnie cienioznośnym ga-
tunkiem drugiego piętra, o bardzo wolnym wzroście w początkowym okresie życia. Drew-
no cisa ze względu na giętkość i wytrzymałość w przeszłości było intensywnie pozyskiwane. 
Miało zastosowanie do wyrobu łuków, kusz i strzał, przedmiotów użytku domowego, ale także 
ozdobnych mebli. Przed XX w. ten ustępujący w konkurencji z innymi drzewami i rozmnażają-
cy się przez zoochorię gatunek został niemal doszczętnie wytępiony przez człowieka (Sobczak 
1996). Obecnie cis w Polsce podlega ochronie częściowej (Rozporządzenie 2014). Począt-
ki prawnej ochrony cisa sięgają Statutu Warckiego Władysława Jagiełły z 1423 r. (Grzywacz 
i Pietrzak 2013). W Polsce utworzono wiele rezerwatów dla ochrony naturalnych stanowisk 
cisa. Najsłynniejszym z nich jest najstarszy rezerwat w Polsce „Cisy Staropolskie im. Leona 
Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie w Borach Tucholskich, utworzony w 1827 r. Od 2006 r. 
realizowany jest „Program ochrony i restytucji cisa pospolitego w Polsce” oraz szereg pro-
gramów regionalnych, prowadzonych przez Lasy Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa 
oraz inne instytucje naukowe. Działania ochronne obejmują restytucję gatunku na wybranych 
obszarach leśnych oraz poprawę warunków na naturalnych stanowiskach. Prowadzona jest in-
wentaryzacja odnowień naturalnych cisa w rezerwatach i parkach narodowych. Podejmowane 
są próby odtwarzania zanikłych naturalnych stanowisk z wykorzystaniem sadzonek rozmna-
żanych wegetatywnie i generatywnie, oraz tworzone są uprawy zachowawcze; jednocześnie 
prowadzone są badania zmienności genetycznej cisa (Litkowiec i in. 2013). Daje to realne 
perspektywy na zwiększenie udziału cisa w polskich lasach (Pawelec 2010, Sawicki 2011).
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Podsumowanie 

Gatunki „fokusowe”, czyli charakteryzujące się szczególnym znaczeniem ekologicznym 
lub kulturowym i społecznym są dobrym obiektem działań ochronnych w lasach. Skupiają na 
sobie zainteresowania rożnych grup zawodowych i społecznych oraz opinii publicznej. Kosz-
ty działań ochronnych oraz ograniczenia związane z ich wdrażaniem są łatwiej akceptowalne 
społecznie. Propagowanie wspomnianej idei wywiera istotny wpływ na kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku grup realizujących ochronę (często dotyczy to leśników). Ochrona gatun-
ków „fokusowych” przyczynia się do promowania idei ochrony przyrody w społeczeństwie 
oraz w obrębie różnych grup zawodowych. Rozwiązania wypracowane i zastosowane dla ich 
ochrony mogą stanowić punkt odniesienia dla innych, mniej nośnych społecznie, a zagrożo-
nych gatunków. Zasady ochrony i zarządzania populacjami gatunków konfliktowych mogą sil-
nie polaryzować społeczeństwo. Świadczy to braku znalezienia rozwiązań kompromisowych, 
akceptowalnych dla wszystkich stron. Jedyną drogą w sytuacjach konfliktowych dotyczących 
ochrony jest prowadzenie dialogu oraz edukacji, w celu przybliżenia stanowisk. Bardzo ważne 
jest przedstawienie rzetelnych podstaw naukowych podejmowanych lub postulowanych dzia-
łań oraz konsekwencji ich zaniechania. Ochrona drzew oraz innych roślin generalnie nie budzi 
emocji i kontrowersji i cieszy się powszechną akceptacją społeczną.

Fot. 7. Cisy w rezerwacie „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie (fot. J. Zawadzki)
Photo 7. Yews in the „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” reserve in Wierzchlas
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