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Abstract. This article presents the current state and development prospects  of promotional forest 
complexes (PFC). Special forest areas represent sustainable forest management. The actual 
concept of multifunctional forest must strike a compromise between the interrelated economic, 
social and  protective tasks.. The big advantage of PFCs are natural fluctuations, which can be 
used in their specialization. In the following analysis, the author  paid special attention to the 
problems related to research and innovations, educational function and the active nature 
protection.

WSTĘP 

Aktualnie na terenie 17 regionalnych dyrekcji lasów państwowych i 3 
uniwersyteckich lasów doświadczalnych funkcjonuje 25 leśnych kompleksów 
promocyjnych (LKP) zajmujących obszar 1,268 mln. hektarów, co stanowi około 
17 % całkowitej powierzchni Lasów Państwowych (LP). Tak duży areał ma 
szczególną zaletę, ponieważ rozprzestrzenia się w różnych regionach przyrodniczo-
leśnych, uwzględniając zmienność warunków siedliskowych, składu gatunkowego 
drzewostanów, funkcji lasów i walorów przyrodniczych [Grzywacz 2004, 
Rykowski 2004, Szujecki 2004]. Ewolucyjność ich powstawania w kolejnych 
latach: 7 (1994), 3 (1996), 1 (2001), 2 (2002), 5 (2004), 1 (2005) i 6 (2011), 
potwierdzają sprawdzalność przyjętej koncepcji pilotażowych obszarów wdrażania 
proekologicznej polityki leśnej państwa [Dawidziuk, Zalewski 2004]. LKP 
stanowią duże i zwarte powierzchnie leśne o znacznym zróżnicowaniu co do 
wielkości, od 11 tys. hektarów (Puszcza Niepołomicka) do 137 tys. hektarów 
(Puszcza Notecka). Występują na terenach nizinnych (19), wyżynnych i górskich 
(6) [ryc. 1]. Charakteryzują się różnorodną specyfiką od lasów pochodzenia 
pierwotnego (Puszcza Białowieska), przez typowe bory (Bory Lubuskie), lasy 
górskie (Sudety Zachodnie), nadmorskie (Lasy Oliwsko-Darżlubskie) czy wreszcie 
położone wśród akwenów jeziornych (Lasy Mazurskie) i rzeczno-stawowych (Lasy 
Doliny Baryczy).
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Zasadniczymi celami ustanowienia leśnych kompleksów promocyjnych są:
1. Wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na ich obszarze 
i warunków jej bytowania oraz trendów zachodzących w nich zmian.
2. Trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami 
racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych.
3. Integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody.
4. Promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy 
wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych.
5. Prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia 
wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad 
ekorozwoju na całym obszarze działania LP.
6. Prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
[Zarządzenia 1994]

Ryc. 1. Lokalizacja leśnych kompleksów promocyjnych (obszary zaznaczone kolorem 
zielonym)
Źródło: CILP 2011.
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BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

Leśne badania naukowe podporządkowane są realizacji fundamentalnej 
koncepcji lasu wielofunkcyjnego, której uwarunkowania przedstawiono w Ustawie 
o lasach [Ustawa 1991]. W rozdziale 1, art. 6, punkcie 1a) znajduje się zapis:

„Trwale zrównoważona gospodarka leśna – działalność zmierzającą do 
ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie 
zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej 
produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do 
wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, 
gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym 
i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów”

Wśród zadań dyrektora generalnego LP [Zarządzenia 1994] , zobowiązuje go 
w art. 33 ust. 3, pkt 6 do: „inicjowania, popierania i finansowania badań leśnych w 
zakresie leśnictwa oraz nadzorowania wykorzystania wyników tych badań”, 
„umożliwiając równocześnie przeznaczanie środków funduszu leśnego na badania 
naukowe” (art. 58 ust. 2 pkt 2).

Odniesienie do konieczności prowadzenia innowacyjnych badań w leśnictwie 
znajdujemy w dokumentach międzynarodowych, przykładowo w: Zielonej 
Księdze w sprawie ochrony lasu i informacji w UE. W ramach badań nad lasami 7. 
Programu Ramowego na lata 2007-2013, proponuje się powołanie „platformy 
technologicznej” nakierowanej  na: teledetekcję, zmiany klimatu, monitoring 
lasów, fragmentacji lasów, pożarów leśnych i systemów informacji o lasach 
[Paschalis-Jakubowicz 2012].

Dla realizacji podstawowych celów Polityki Leśnej Państwa (1997) 
za konieczne uważa się prowadzenie programów działań LP w leśnych 
kompleksach promocyjnych. Mają one dotyczyć głównie promocji trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej i wykorzystywania pozaprodukcyjnych funkcji 
lasu, rozwiązań innowacyjnych. Działania leśnych kompleksów promocyjnych 
powinny obejmować testowanie zastosowań, które mają wejść do praktyki leśnej. 
Dotyczy to zarówno działań wdrożeniowo-doświadczalnych, jak i eksperymentów 
badawczych, odpowiednio połączonych z finansowaniem realizacji programów 
naukowo-badawczych [Paschalis-Jakubowicz 2012].

Perspektywy rozwoju badań leśnych mają bardzo ważne odniesienie 
w Strategii PGL LP na lata 2014-2030 [Strategia 2014-2030]. W Priorytecie 1: 
Zapewnienie trwałości lasów, znajdują się zapisy dotyczące wykorzystania 
rezultatów badań naukowych oraz wdrażania innowacji w metodach 
i technologiach gospodarki leśnej:

„Zwiększanie zasobów leśnych w długim okresie wymaga poszukiwania, w 
ramach prowadzonych badań naukowych i skutecznego wdrażania ich wyników, 
innowacji w metodach i technologiach gospodarki leśnej. Realizując  ten cel, Lasy 
Państwowe zamierzają:
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·  zlecać placówkom naukowym, finansować i wspierać badania mające użyteczny
i praktyczny charakter;

·  skutecznie wdrażać użyteczne wyniki prac naukowych;

·  poszukiwać innowacyjnych rozwiązań w zakresie metod i technologii 
gospodarki leśnej (w kraju i za granicą) i skutecznie transferować je na grunt 
swojej działalności;

· eksperymentować i testować rozwiązania oraz dzielić się wiedzą na ich temat
w organizacji;

· wykorzystać LKP do rozwijania i promocji nowych technologii w leśnictwie.
Miernikiem realizacji tego celu będzie liczba wdrożonych innowacji 

w gospodarce leśnej prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe”.
Z przytoczonych dokumentów wynika jak wysoką rangę mają badania leśne 

i predestynowanie LKP do ich realizacji. D

wykorzystania potencjału lasów, w szczególności LKP, do kształtowania 
świadomości ekologicznej społeczeństwa:

„Lasy Państwowe, dysponując zasobami leśnymi Skarbu Państwa, poprzez 
podejmowane przez siebie działania w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz 
rozwijanie infrastruktury edukacyjno-przyrodniczej, odgrywają dużą rolę i mają 
ogromny udział w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Lasy 

uża powierzchnia 1,268 mln. hektarów, 
jej reprezentatywność w różnych regionach przyrodniczo-leśnych uwzględniająca 
zmienność warunków siedliskowych, składu gatunkowego drzewostanów, funkcji 
lasów i walorów przyrodniczych, powinna służyć inicjowaniu badań 
interdyscyplinarnych mających później utylitarne wykorzystanie w PGL LP. 
Priorytetowe kierunki badawcze i ich prowadzenie, wynikające ze specyfiki 
w konkretnych LKP, powinny być uzgadniane w konsorcjum: dyrektorów PGL LP, 
prezydium rad naukowo-społecznych LKP oraz kolegiów dziekańskich Wydziałów 
Leśnych i dyrektorów instytutów badawczych. Współpraca jest bardzo ważna także 
w aspekcie finansowania badań. Podstawowym źródłem będzie fundusz leśny, 
ale przy projektach realizowanych z udziałem administracji, przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych istnieje możliwość pozyskania środków z funduszy 
europejskich w perspektywie 2014-2020 [Koźluk 2015].

EDUKACJA LEŚNA

Lasy dają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą bez większych 
ograniczeń wstępu i poruszania się po lesie. LKP wykorzystują tą sposobność do 
prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej w celu promowania 
proekologicznej i wielofunkcyjnej roli lasu.

Perspektywy rozwoju edukacji leśnej mają odzwierciedlenie w Strategii PGL 
LP na lata 2014-2030 [Strategia 2014-2030]. W Priorytecie 2: Zapewnienie 
dostępności lasów dla społeczeństwa, występują odniesienia w kontekście 
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Państwowe zamierzają kontynuować prowadzone przez siebie działania w tym 
zakresie, wykorzystując potencjał lasów, wysoce kompetentnej kadry i posiadanej 
infrastruktury, jednocześnie kładąc duży nacisk na jakość i skuteczność 
prowadzonych działań oraz racjonalność ponoszonych na nie wydatków. 
W szczególności w tym zakresie Lasy Państwowe zamierzają:

· opracować spójne w całej organizacji programy działań edukacyjnych 
z wyznaczonymi celami, w tym doskonalić wieloletnie programy wykorzystania 
LKP do prowadzenia skutecznej edukacji przyrodniczo-leśnej oraz promocji 
działań PGL LP;

· prowadzić kampanie promujące LKP i pozostałe obszary leśne jako miejsca 
wypoczynku, turystyki, uprawiania sportu i obcowania z naturą;

· prowadzić działania wspierające wykorzystanie przez społeczeństwo 
kompleksów leśnych;

·  brać udział w kształtowaniu programów nauczania w zakresie treści dotyczących 
wiedzy przyrodniczo-leśnej;

·  brać udział w prowadzeniu zajęć przyrodniczo-leśnych;

· współpracować z sektorem edukacyjnym w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
przyrodniczo-leśnych nauczycieli;

·  badać skuteczność prowadzonych działań edukacyjnych.  
Miernikami realizacji tego celu strategicznego będą: liczba uczestników zajęć 

edukacyjnych oraz innych osób korzystających z obiektów edukacyjnych, liczba 
wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych z różnymi organizacjami, 
instytucjami itp., liczba pracowników LP zaangażowanych w działalność 
edukacyjną”.

Cytowane powyżej zapisy wskazują na pierwszoplanową rolę LKP 
w długofalowej edukacji społeczeństwa od najmłodszych (przedszkola) 
do seniorów (uniwersytety trzeciego wieku). Przy realizacji tego programu ważna 
jest współpraca dyrektorów PGL LP, prezydium rad naukowo-społecznych LKP 
oraz  kolegiów dziekańskich Wydziałów Leśnych. Także w kwestii finansowej 
istnieje możliwość pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych UE 
w perspektywie 2014-2020.

OCHRONA PRZYRODY

Lasy mają szczególne znaczenie dla ochrony przyrody w Polsce. Ponad 65% 

gatunków flory i fauny występujących w kraju, to gatunki leśne lub blisko związane 

z lasem. Większość form ochrony przyrody  znajduje się aktualnie na gruntach 
administrowanych przez PGL LP. Jest to ze wszech miar pożądane dla utrzymania 
trwałość lasu w Polsce. Duży udział lasów o funkcjach ochronnych (46,9%), wraz 
z rezerwatami występującymi na terenie Lasów Państwowych (1,2%), stanowi 
w sumie ponad 48% powierzchni LP. Na podstawie dwóch dyrektyw Unii 
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Europejskiej: Ptasiej i Siedliskowej, Polska jest zobowiązana dla ochrony 
różnorodności biologicznej do funkcjonowania sieci Natura 2000. Zostało 
to usankcjonowane w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
W kontekście zapisów tego aktu prawnego tereny te są jedną z form ochrony 
przyrody. Obszary Natura 2000 występują na terenie 417 nadleśnictw i zajmują 
w LP powierzchnię 2880 tys. ha (38,1%), 60% obszarów naturowych w Polsce 
zlokalizowanych jest w lasach [Beker i in. 2015].

Perspektywy realizacji zadań związanych z ochroną przyrody mają 
odniesienie w Strategii PGL LP na lata 2014-2030 [Strategia 2014-2030]. 
W Priorytecie 1: Zapewnienie trwałości lasów,

LKP wypełniają tutaj zasadnicze zadanie integrowania celów trwałej 
gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody. Przy realizacji tego celu pożądana 
jest współpraca dyrektorów PGL LP, prezydium rad naukowo-społecznych LKP, 
kolegiów dziekańskich Wydziałów Leśnych (na Wydziale Leśnym Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu od 2015 roku funkcjonuje jedyny w Polsce kierunek 
studiów: ochrona przyrody) i krajowych instytucji związanych z ochroną przyrody. 
Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia istnieje możliwość pozyskania  
środków na czynną ochronę przyrody z funduszy strukturalnych UE. Z programu 
Life+ finansowane są:

· „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” (RDLP 
w Białymstoku),

· „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich 

i Puszczy Augustowskiej” (RDLP we Wrocławiu i w Białymstoku) [Lasy 2014].

PODSUMOWANIE

Leśne kompleksy promocyjne zajmują obszar stanowiący około 17 % 
całkowitej powierzchni Lasów Państwowych. Tak duży areał charakteryzuje się 
zróżnicowaniem przyrodniczo-leśnym, siedliskowym, gatunkowym, funkcjo-
nalnym i waloryzacyjnym. Tworzenie kolejnych LKP (ostatnich sześć w roku 2011) 

 podejmowane są  działania na rzecz 
ochrony przyrody:

„Ochrona przyrody stanowi znaczący element kształtowania ekosystemów 
leśnych, ich zasobów, stabilności i różnorodności biologicznej. Lasy Państwowe 
dalej będą podejmować liczne działania i realizować programy mające na celu 
ochronę zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. PGL Lasy Państwowe 
będą w pełni i otwarcie współpracować oraz realizować wspólne przedsięwzięcia 
z organami i organizacjami powołanymi do ochrony przyrody, czyniąc z nich 
sprzymierzeńców i partnerów w tym zakresie. Miernikiem realizacji tego celu 
będzie liczba przedsięwzięć realizowanych przez PGL Lasy Państwowe na rzecz 
ochrony przyrody”.
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potwierdza sprawdzalność przyjętej koncepcji pilotażowych obszarów wdrażania 
proekologicznej polityki leśnej państwa. Niemniej wydaje się, że aktualnie 
funkcjonujące 25 LKP na obszarze 1,268 mln. hektarów wypełnia 
reprezentatywność zmienności lasów i gospodarki leśnej w PGL LP. Obecnie 
należy raczej dążyć do podniesienia efektywności realizacji zadań ustanowionych 
dla LKP [Zarządzenia 1994].

Jak pokazuje działalność jednego z sześciu najmłodszych LKP - Lasy Doliny 
Baryczy w latach 2012-2014 [http://lasydolinybaryczy.pl/], w tak krótkim okresie 
można zrealizować szereg ważnych przedsięwzięć i zaplanować w następnej 
perspektywie kolejne zadania do wykonania. To duże bogactwo przyrodnicze 
i krajobrazowe terenów Nadleśnictwa Milicz i Nadleśnictwem Żmigród 
przejawiające się w mozaice kompleksów leśnych i wodnych, zarówno stojących 
(stawy) jak i płynących (rzeka Barycz powiązana z siecią mniejszych cieków), 
determinuje różnorodność flory i fauny na tym obszarze. Ma to odzwierciedlenie 
w Programie gospodarczo-ochronnym dla tego kompleksu. Prowadzone tutaj 
działania miały na celu promowanie w społeczeństwie modelu lasu 
wielofunkcyjnego, który uwzględnia równoważność funkcji produkcyjnej 
związanej z ciągłym dostarczaniem surowców leśnych dla gospodarki, przy 
zachowaniu trwałości lasu i różnorodności biologicznej oraz wypełnianiu zadań 
dotyczących wypoczynku, rekreacji i edukacji społeczeństwa, ale także wspieraniu 
dydaktyki i badań naukowych. Znacznie powiększono infrastrukturę edukacyjną: 
Centrum Edukacji Ekologicznej (Nadleśnictwo Żmigród) i adaptację starej 
wyłuszczarni na siedzibę LKP – Dom Drzewa (Nadleśnictwo Milicz). Pozwala to 
na prowadzenie szeroko pojętej edukacji leśnej nie tylko w warunkach terenowych 
(ścieżki dydaktyczne), ale także kameralnych w bardzo dobrze zorganizowanych 
pracowniach. Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektów edukacji 
ekologicznej i badań leśnych prowadzonych w LKP Lasy Doliny Baryczy: ekotyp 
sosny kubryckiej [Barzdajn, Zientarski 2012], badania dotyczące wzrostu 
drzewostanów sosnowych [Beker 2013], odbyło się w ramach dwóch konferencji 
naukowych. W 2013 roku zorganizowano także wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Leśnym, Oddział we Wrocławiu, konferencję: Szkolnictwo leśne w Polsce stan 
obecny i perspektywy. Zaplanowano następne przedsięwzięcia, które będzie 
realizowała Rada Naukowo-Społeczna II kadencji na lata 2015-2019.

Przedstawiony przykład działalności LKP Lasy Doliny Baryczy uwidacznia 
możliwość specjalizacji zadań ochronnych, edukacyjnych i badawczych 
wynikających z jego specyfiki. Jednocześnie wskazuje na platformę badań 
interdyscyplinarnych prowadzonych w różnych LKP mających później praktyczne 
wykorzystanie w PGL LP.
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WNIOSKI

1. Powołanie kolejnych LKP potwierdza sprawdzalność przyjętej koncepcji pilota-
żowych obszarów wdrażania proekologicznej polityki leśnej państwa.

2. LKP powinny służyć inicjowaniu badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych 
mających później utylitarne wykorzystanie w PGL LP.

3. Nie do przecenienia jest pierwszoplanowa rola LKP w długofalowej edukacji 
społeczeństwa.

4. LKP wypełniają zadanie integrowania celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej 
ochrony przyrody.

5. Do realizacji powyższych celów konieczna jest współpraca dyrektorów PGL LP, 
prezydium rad naukowo-społecznych LKP oraz  kolegiów dziekańskich 
Wydziałów Leśnych, dyrektorów instytutów badawczych i instytucji 
związanych z ochroną przyrody.
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Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku.
Zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r. w sprawie leśnych kompleksów 

promocyjnych.

STRESZCZENIE

Leśne kompleksy promocyjne (LKP) zajmują obszar stanowiący około 17 % całkowitej 
powierzchni Lasów Państwowych (LP). Tworzenie kolejnych LKP potwierdza sprawdzalność 
przyjętej koncepcji pilotażowych obszarów wdrażania proekologicznej polityki leśnej państwa. 
Niemniej wydaje się, że aktualnie funkcjonujące 25 LKP na obszarze 1,268 mln. hektarów 
wypełnia reprezentatywność zmienności lasów i gospodarki leśnej w LP. Obecnie należy raczej 
dążyć do podniesienia efektywności realizacji zadań ustanowionych dla LKP. Powinny one 
służyć inicjowaniu badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych mających później utylitarne 
wykorzystanie w LP. Nie do przecenienia jest ich pierwszoplanowa rola w długofalowej edukacji 
społeczeństwa. Wypełniają zadanie integrowania celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej 
ochrony przyrody. Do realizacji powyższych celów konieczna jest współpraca dyrektorów PGL 
LP, prezydium rad naukowo-społecznych LKP oraz kolegiów dziekańskich Wydziałów Leśnych, 
dyrektorów instytutów badawczych i instytucji związanych z ochroną przyrody.

SUMMARY 

Promotional forest complexes (PFC) occupy an area representing approximately 17% 
of the total area of the State Forests (SF). The creation of further PFC confirms the feasibility 
of the adopted concept of pilot areas for national eco-forestry policy. However, it appears that the 
25 currently operating  PFC  million hectares of forests represent 
the variability of forest management in the SF. Currently, preference should be placed on 
improving the effectiveness of implementation of the tasks set for the PFC. They should initiate 
interdisciplinary research and innovation, later used in the SF. Their leading role in the long-term 
public education is not to be underestimated. They fulfill the task of integrating the objectives 
of sustainable forests management and active conservation of nature. To achieve these objectives 
there is a need of cooperation among SF directors, the PFC scientific and social councils 
and deans of Forest Faculties, as well as directors of research institutes and institutions related 
to nature conservation.

in the area of 1,268 

37


