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Łęgi w źródliskach i przy drobnych ciekach wodnych;  
jak identyfikować, kartować i chronić te zbiorowiska?
Remigiusz Pielech, Jan Bodziarczyk, Anna Gazda, Marek Malicki,  
Jerzy Szwagrzyk

Abstrakt. Poza rozległymi lasami w dolinach większych rzek, większość 
łęgów to zbiorowiska małopowierzchniowe, często rozwinięte w postaci wą-
skich pasów wzdłuż cieków lub na obszarach źródliskowych rzek i potoków. 
Podczas prac kartograficznych albo nie są zauważane, albo też nie da się ich 
realistycznie przedstawić w skali, w której sporządzana jest mapa. W efek-
cie wiele z tych zbiorowisk nie zostaje udokumentowanych i skartowanych, 
a oceny zajmowanej przez nie powierzchni są z reguły zaniżone. Ochrona 
zbiorowisk, które nie zostały zidentyfikowane lub zaznaczone na mapie jest 
zupełnie iluzoryczna; jednak w przypadku, kiedy zbiorowiska te zostaną pra-
widłowo nazwane i skartowane, prowadzenie gospodarki leśnej w sposób 
zapewniający ich trwałość stanowi spore wyzwanie. W pracy przedstawiono 
przykłady pochodzące z kilku obszarów górskich i podgórskich południowej 
Polski; z Sudetów, z Beskidu Śląskiego oraz z Pogórza Karpackiego. Prezen-
tują one zarówno przypadki, w których obecne mechanizmy ochrony siedlisk 
łęgowych zawodzą, jak i przykłady dobrych praktyk wspierających ochronę 
tych cennych ekosystemów. Na koniec zaproponowano szereg zaleceń ma-
jących ułatwić skuteczną ochronę lasów łęgowych znajdujących się w kom-
pleksach lasów użytkowanych gospodarczo.

Słowa kluczowe: lasy łęgowe, 91E0, źródliska, rzeki, kartowanie roślinności

Abstract. Riparian forests in spring-fed areas and along headwaters: 
How to identify, map and protect these ecosystems? Beside the valleys 
of large and medium-sized rivers, riparian forests are represented mostly by 
small patches related to headwaters and groundwater seeps. Such small pat-
ches can be easily omitted from the vegetation mapping projects realized by 
the Polish State Forest. As a result, the area of riparian forests reported from 
forestry districts is usually significantly lower than the actual total area. Such 
small riparian forest patches, hidden within complexes of managed forest, can 
be accidentally destroyed by forestry works. Here, we present and discuss 
both good and bad practices for forest management related to the protection 
of riparian forests in the State Forests of southern Poland (the Sudetes, the 
Beskid Sądecki and the Low Beskid). Finally, we conclude with a list of re-
commendations on how to improve forest management practices to effective-
ly protect riparian habitats.
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Szczególna rola lasów łęgowych w środowisku

Lasy łęgowe występują w dolinach rzecznych na terenach znajdujących się pod wpły-
wem mniej lub bardziej regularnych zalewów. Obszary, na których występują łęgi, uważane 
są za naturalną strefę przejścia pomiędzy środowiskiem wodnym i lądowym; w literaturze 
przedmiotu są często traktowane jako nadrzeczny ekoton (ang. riparian ecotone). W Europie 
obszary nadrzeczne (określane mianem riparian zone) zajmują jedynie 2% powierzchni lą-
dowej, a 69% tej strefy pokrywają naturalne zbiorowiska leśne, tj. lasy łęgowe (Clerici i in. 
2011). Lasy łęgowe zajmują więc relatywnie niewielką powierzchnię, jednak trudno przece-
nić ich znaczenie w środowisku. Łęgi charakteryzują się dużą produktywnością oraz bioróż-
norodnością (Naiman i in. 1993; Whitaker i in. 2000), pełnią funkcję refugiów dla gatunków 
lokalnej flory w okresach suszy (Naiman, Décamps 1997), umożliwiają biologiczną łączność 
pomiędzy odległymi populacjami roślin i zwierząt (Gillies, St. Clair 2008; Gilbert-Norton 
i in. 2010), biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód (Sweeney i in. 2004; Correll 
2005; Aguiar i in. 2015), a także stabilizują brzegi rzek oraz łagodzą skutki gwałtownych 
wezbrań (Zaimes i in. 2004; Thomas, Nisbet 2007; Leyer i in. 2012). Ze względu na wielką 
wartość środowiskową łęgów oraz ich liczne świadczenia ekosystemowe, zbiorowiska te 
chronione są w sposób szczególny. W Europie posiadają status siedliska priorytetowego (kod 
91E0), a wielu krajach podejmuje się dodatkowo próby odtwarzania lasów łęgowych w tzw. 
nadrzecznych strefach buforowych (Hylander i in. 2002; Correll 2005).

Lasy łęgowe zwykliśmy utożsamiać przede wszystkim z dolinami średnich i dużych 
rzek. Mogą one jednak również występować w postaci wąskich pasów nad niewielkimi po-

 

Ryc. 1. Łęgi obszarów źródliskowych i dolin niewielkich potoków, mimo zajmowania przez 

nie bardzo małych powierzchni, charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną oraz 

występowaniem rzadkich i ginących gatunków. 

Figure 1. In spite of the fact that riparian forests in spring-fed areas and along small streams 

usually occupy only small areas, they host high biodiversity, including numerous rare and 

threatened species. 

Ryc. 1. Łęgi obszarów źródliskowych i dolin niewielkich potoków, mimo zajmowania przez nie bardzo 
małych powierzchni, charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną oraz występowaniem rzadkich 
i ginących gatunków
Fig. 1. In spite of the fact that riparian forests in spring-fed areas and along small streams usually 
occupy only small areas, they host high biodiversity, including numerous rare and threatened species
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tokami lub na obszarach źródliskowych rzek (ryc. 1). Do niedawna tego typu zbiorowiska 
były nieco „zaniedbywane”, a uwaga badaczy skupiała się głównie na dużych rzekach. Jeśli 
jednak wziąć pod uwagę fakt, że w przeciętnej zlewni ponad 80% łącznej długości wszyst-
kich rzek stanowią właśnie małe potoki 1. i 2. rzędu (Benda i in. 2004), łatwo zrozumieć, jak 
duża część zasobów ekosystemów nadrzecznych związana jest właśnie z małymi ciekami. 
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej prac podkreślających znaczenie małych potoków 
i źródlisk dla zachowania bioróżnorodności oraz integralności całych zlewni (Freeman i in. 
2007; Wipfli i in. 2007; Finn i in. 2011; Besemer i in. 2013).

Akty prawne i regulacje obowiązujące w Lasach Państwowych

W Polsce duża część małych potoków i źródlisk znajduje się na terenach administrowa-
nych przez PGL Lasy Państwowe. Z tego względu głównie na Lasach Państwowych spoczy-
wa ciężar odpowiedzialności za zachowanie wartości przyrodniczych związanych z takimi 
obiektami. Zasoby przyrodnicze potoków i źródlisk mogą być jednak narażone na zniszcze-
nie w wyniku prowadzenia planowej gospodarki leśnej. Aby temu zapobiec, w najważniej-
szych dla polskiego leśnictwa aktach prawnych i dokumentach umieszczono szereg zapisów, 
których przestrzeganie w trakcie użytkowania lasu ma na celu ochronę siedlisk łęgowych. 
Artykuł 26 ust. 2 pkt 4 ustawy o lasach (Dz.U. z 1991 Nr 101, poz. 444) mówi o tym, że sta-
łym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące źródliska rzek i potoków. Więcej konkretnych 
zaleceń dotyczących ochrony potoków i źródlisk znajdziemy natomiast w „Zasadach hodow-
li lasu”. W części II rozdz. 3 § 28 pkt 1 zasad hodowli lasu czytamy, że w drzewostanach 
znajdujących się w ekstremalnych warunkach wzrostu (np. (…), na siedliskach wilgotnych 
i bagiennych, na źródliskach i w ich bezpośrednim otoczeniu (…)) gospodarkę leśną należy 
prowadzić z uwzględnieniem ich funkcji ochronnych. Również w części II rozdz. 3 § 31 pkt. 
4 zasad hodowli lasu czytamy, że nie stosuje się zrębów zupełnych zlokalizowanych bezpo-
średnio przy źródliskach, rzekach, jeziorach (…). Zaleca się kształtowanie ekotonów w tych 
miejscach. Jeden z rozdziałów „Zasad hodowli lasu” poświęcony jest w całości kształtowa-
niu zasobów wodnych. Czytamy w nim (cz. III rozdz. 1 § 67 pkt 3), że podstawową zasadą 
gospodarki wodnej w lasach jest utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego źródlisk, 
różnego rodzaju zbiorników wodnych, cieków, bagien i mokradeł. 

Problemy związane z ochroną lasów łęgowych

Przytoczone w poprzednim rozdziale fragmenty z pewnością nie są jedynymi zapisami 
mającymi chronić potoki i źródliska w Lasach Państwowych, jednak ujęte są w najważniej-
szych dokumentach. Wydaje się więc, że dysponujemy wystarczająco dobrymi regulacjami 
i że wymienione zapisy są skutecznie wdrażane w życie w trakcie realizacji planów urządza-
nia lasu. Okazuje się jednak, że ochrona łęgów przypotokowych i źródliskowych nastręcza 
wielu trudności. Analiza wielu przypadków niszczenia lasów łęgowych podczas prac gospo-
darczych w lasach pozwoliła na zdefiniowanie i scharakteryzowanie kilku najważniejszych 
rodzajów problemów i zagrożeń.
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Kartowanie małopowierzchniowych płatów lasów łęgowych
W dolinach niewielkich potoków oraz na obszarach źródliskowych lasy łęgowe wystę-

pują często w postaci bardzo małych płatów o powierzchni nie większej niż 0,5 ha. Tak małe 
płaty w ramach prac urządzeniowych nie są najczęściej ze względów praktycznych wydzie-
lane w postaci osobnych pododdziałów. Wąskie pasy łęgów w dolinach niewielkich potoków 
znajdują się często na granicy dwóch większych wydzieleń, a płaty łęgów źródliskowych są 
ujmowane w obręb większych wydzieleń. Tą sytuację obrazuje rycina 2, na której przedsta-
wiono mało powierzchniowe płaty górskich łęgów na tle podziału powierzchniowego lasu. 
Problem jest o tyle istotny, że ewidencja chronionych siedlisk w Lasach Państwowych opiera 
się zwykle właśnie na podziale powierzchniowym. Drobne płaty cennych siedlisk, które nie 
zostały w terenie zidentyfikowane, a następnie precyzyjnie wydzielone, nie są włączane do 
łącznej powierzchni siedlisk wykazywanych w danym nadleśnictwie. Potwierdzają to wy-
niki badań fitosocjologicznych prowadzonych przez autorów tej pracy w kilku obiektach 
południowo-zachodniej Polski. Jednym z elementów tych badań było możliwie dokładne 
kartowanie siedlisk priorytetowych; w praktyce granice większość płatów takich siedlisk 
były wyznaczane za pomocą precyzyjnego odbiornika GPS. Porównanie wyników kartowa-
nia z materiałami dostępnymi w chwili rozpoczęcia badań wykazało znacząco większą po-
wierzchnię siedliska 91E0 we wszystkich przebadanych obiektach (tabela 1). W niektórych 
przypadkach zidentyfikowano lasy łęgowe na powierzchni kilkukrotnie większej, niż wska-
zywały wcześniej wykonane inwentaryzacje. Głównym powodem tego stanu jest właśnie 
fakt, że małopowierzchniowe płaty łęgów są zwykle pomijane w zestawieniach powierzchni 
siedlisk.

Tabela 1. Porównanie powierzchni lasów łęgowych (siedlisko 91E0) w czterech wybranych obiektach 
południowo-zachodniej Polski, zidentyfikowanych przed i po wykonaniu badań fitosocjologicznych i 
szczegółowego kartowania roślinności leśnej
Table 1. Comparison of total areas of riparian forests (habitat 91E0) identified before and after phytoso-
ciological survey and detailed vegetation mapping within four objects in SW Poland

obiekt dane wyjściowe wynik kartowania
LKP Sudety Zachodnie 9,6 ha 34,7 ha
Nadleśnictwo Jugów 64,8 ha 103,6 ha
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 53,4 ha 113,6 ha
Karkonoski Park Narodowy 1,7 ha 7,8 ha

Zidentyfikowane zagrożenia lasów łęgowych
Przytoczone wyżej przykłady niosą ze sobą poważne konsekwencje dla ochrony siedlisk 

łęgowych. Ochrona zbiorowisk, które nie zostały zidentyfikowane lub zaznaczone na mapie, 
jest zupełnie iluzoryczna. Płaty takie mogą być nawet przypadkowo zniszczone w trakcie 
wykonywania zabiegów gospodarczych lub rozwoju infrastruktury w lasach. Często obser-
wowanym problemem jest budowa dróg leśnych biegnących wzdłuż niewielkich potoków, 
czemu towarzyszy częściowe lub całkowite zniszczenie płatów łęgów (ryc. 3A). Gdy takie 
drogi dodatkowo przecinają rzekę, zakłócona zostaje ciągłość korytarzy migracyjnych. Z ko-
lei budowa dróg leśnych przebiegających w pobliżu źródlisk może zaburzyć system wód 
podziemnych. Prowadzi to do zmniejszenia naturalnej retencji i wysychania zbiorowisk łę-
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Ryc. 2. Małopowierzchniowe płaty lasów łęgowych (oznaczone kolorem zielonym) na tle 

podziału powierzchniowego lasu. Na górnej mapie (a) jedynie połowa płatów łęgów została 

precyzyjnie wyodrębnione za pomocą pododdziałów; jeden z płatów znacząco wykracza poza 

granice wydzielenia (wydz. 120a), podczas gdy drugi jest całkowicie ujęty w granice innego, 

większego wydzielenia (115a). Na dolnej mapie wąskie, niewydzielone pasy łęgów 

przypotokowych znajdują się na granicy dwóch dużych wydzieleń bukowych oraz na skraju 

dużego wydzielenia zdominowanego przez świerk. 

Fig. 2. Forest spatial division units (subcompartments) overlying small patches of streamside 

and spring riparian forests (green). On the upper map (a), only half of the riparian forest 

Ryc. 2. Małopowierzchniowe płaty lasów łęgowych (oznaczone kolorem zielonym) na tle podziału po-
wierzchniowego lasu. Na górnej mapie (a) jedynie połowa płatów łęgów została precyzyjnie wyodręb-
nione za pomocą pododdziałów; jeden z płatów znacząco wykracza poza granice wydzielenia (wydz. 
120a), podczas gdy drugi jest całkowicie ujęty w granice innego, większego wydzielenia (115a). Na 
dolnej mapie wąskie, niewydzielone pasy łęgów przypotokowych znajdują się na granicy dwóch dużych 
wydzieleń bukowych oraz na skraju dużego wydzielenia zdominowanego przez świerk
Fig. 2. Forest spatial division units (subcompartments) overlying small patches of streamside and spring 
riparian forests (green). On the upper map (a), only half of the riparian forest patches have been preci-
sely delimited by spatial division lines; one patch significantly exceeds the border of forest subcompart-
ment (120a), while the other patch has been included entirely within the larger forest subcompartment 
(115a). On the lower map (b), narrow stripes of riparian forests are located either at the borders between 
or at the margins of forest subcompartments
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gów. W górach sporym problemem bywa wykorzystanie niewielkich potoków jako szlaków 
zrywkowych, co prowadzi do zaburzenia właściwości hydromorfologicznych cieku. Gdy 
prace takie wykonywane są z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, zarówno koryto, jak i przy-
legające ekosystemy, zostają zwykle całkowicie zdewastowane (ryc. 3B). Kolejnym zagro-
żeniem jest niedostosowanie terminu wykonywanych zabiegów gospodarczych. Łęgi źródli-
skowe i przypotokowe są miejscem występowania wielu rzadkich i zagrożonych gatunków. 
Wykonywanie prac w trakcie sezonu wegetacyjnego może prowadzić do nieintencjonalnego 
niszczenia populacji rosnących tu roślin (ryc. 3C). Zagrożenie to dotyczy również zwierząt, 
które śródleśne źródliska wykorzystują jako miejsca rozrodu i żerowania, a małe zalesione 
cieki – jako korytarze migracyjne. Przesunięcie niezbędnych zabiegów gospodarczych na 
okres późnej jesieni, a najlepiej na okres zimowy, pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnych strat 
w zasobach siedlisk łęgowych. Idealnie byłoby prowadzić takie prace przy zmrożonym pod-
łożu i grubej pokrywie śnieżnej, aby nie doprowadzić do zmiany struktury gleby, która na 
siedliskach łęgowych jest silnie przesycona wodą. 

Wymienione przykłady mają najczęściej charakter niefortunnych i nieintencjonalnych 
zdarzeń, które zaistniały w wyniku nieuwagi czy nieoptymalnego zaplanowania zabiegów 

 

Ryc. 3. Przykłady niszczenia lasów łęgowych w ramach prac prowadzonych w lasach: 

budowa leśnej drogi przecinającej mały śródleśny potok (A); koryto potoku wykorzystane 

jako szlak zrywkowy (B); prace gospodarcze w obszarze źródliskowym prowadzone w trakcie 

sezonu wegetacyjnego (C) oraz użytkowanie zrębowe łęgów (D). 

Figure 3. Examples of management practices that destroy riparian forest vegetation: 

construction of road crossing small forested stream (A), stream channel used as logging trail 

(B), thinning in spring-fed area done within vegetation season (C) and clear-cut logging 

within riparian zone (D). 

Ryc. 3. Przykłady niszczenia lasów łęgowych w ramach prac prowadzonych w lasach: budowa leśnej 
drogi przecinającej mały śródleśny potok (A); koryto potoku wykorzystane jako szlak zrywkowy (B); 
prace gospodarcze w obszarze źródliskowym prowadzone w trakcie sezonu wegetacyjnego (C) oraz 
użytkowanie zrębowe łęgów (D)
Fig. 3. Examples of management practices that destroy riparian forest vegetation: construction of road 
crossing small forested stream (A), stream channel used as logging trail (B), thinning in spring-fed area 
done within vegetation season (C) and clear-cut logging within riparian zone (D)
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gospodarczych. Obok nich spotyka się jeszcze – na szczęście coraz rzadziej – przypadki 
trudne do racjonalnego wytłumaczenia, sprzeczne z zapisami Zasad hodowli lasu. Zdarzają 
się więc przypadki zrębowego użytkowania lasów łęgowych (ryc. 3D), bądź też przypadki 
zalesiania wilgotnych łąk w dolinach potoków gatunkami iglastymi.

Dobre praktyki ochrony łęgów w Lasach Państwowych

Obok przytoczonych i zilustrowanych przypadków niszczenia, spotykamy w Lasach 
Państwowych wiele przykładów pozytywnych, które można i należy wyróżniać jako tzw. 
„dobre praktyki” ochrony lasów łęgowych. Niewątpliwie kwestią podstawą jest jak najdo-
kładniejsze rozpoznanie zasobów na terenie poszczególnych nadleśnictw. Okazuje się, że 
dotychczasowe inwentaryzacje zasobów siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych, 
oparte głównie o znane zależności pomiędzy typem siedliskowym lasu a zbiorowiskiem ro-
ślinnym i ich późniejsze weryfikacje, są dalece niewystarczające. Siedliska wykształcone 
na małych powierzchniach, takie jak omawiane tu łęgi czy jaworzyny, mogą być dokładnie 
skartowane jedynie w trakcie bardzo szczegółowych prac terenowych. W ostatnich latach 
w różnych rejonach Polski wykonuje się opracowania fitosocjologiczne połączone z karto-
waniem roślinności rzeczywistej. Opracowania takie, przy założeniu ich rzetelnego wyko-
nania, dają bardzo dokładny obraz zróżnicowania roślinności leśnej danego obiektu. Przy-
kładem mogą tu być m.in. prace wykonywane w latach 2012-2017 w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu, czy też w Karkonoskim Parku Narodowym; wyniki 
tych opracowań posłużyły do wykonania prezentowanych w tej pracy zestawień (tabela 1). 
Jednak nawet mimo dobrego rozpoznania zasobów możliwe jest przypadkowe niszczenie 
lasów łęgowych w trakcie prac gospodarczych. Jednym z możliwych rozwiązań tego pro-
blemu jest tworzenie, również na niższych szczeblach administracji Lasów Państwowych, 
dokumentów zawierających szczegółowe zalecenia dla ochrony łęgów, oraz ich skrupulatne 
wdrażanie. Dobrym przykładem takiego dokumentu jest Zarządzenie nr 28 Dyrektora RDLP 
w Krośnie z dnia 2 grudnia 2014 roku dotyczące wprowadzenia wytycznych w sprawie spo-
sobów uwzględniania wymagań ochrony przyrody podczas realizacji zadań z zakresu go-
spodarki leśnej na terenie RDLP w Krośnie. Spośród wprowadzonych wytycznych dwa do-
tyczą bezpośrednio lasów łęgowych. W punkcie 3 wspomnianego zarządzenia czytamy: Na 
siedliskach łęgowych (w tym siedliskach przyrodniczych 91E0) należy pozostawiać w miarę 
możliwości strefy buforowe wokół potoków. W strefach tych nie będzie prowadzone pozy-
skanie drewna, poza sytuacjami masowego zamierania jesionu (…). Strefy buforowe winny 
zapewniać odpowiednie warunki dla ochrony wszystkich elementów ekosystemów zbiorowisk 
łęgowych i być oparte o naturalne ukształtowanie terenu. Z kolei punkt 4 brzmi następująco: 
Należy podjąć działania, aby wyeliminować zrywkę korytami potoków (…). Nie należy pro-
wadzić zrywki korytem potoku (cieku stałego), zrywka w poprzek potoków (cieków stałych) 
może być dopuszczona tylko w miejscach do tego przystosowanych (przepusty, brody itp.), 
lub w okresie zimowym przy zamarzniętym lustrze wody i dużej pokrywie śnieżnej. Wprowa-
dzenie takich zapisów do praktyki użytkowania lasu zapewnia realną i skuteczną ochronę 
zbiorowisk łęgowych. 

Inną formą „dobrych praktyk” jest ochrona małych płatów łęgów prowadzona z inicja-
tywy samych leśniczych. Autorom tej pracy znane są dobrze przypadki z obszaru RDLP 
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we Wrocławiu (m.in. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka), gdy leśniczy rozumiejący wartość 
przyrodniczą takich siedlisk oznakował w terenie drzewa tworzące granicę płatów łęgów 
źródliskowych oraz za pomocą odbiornika GPS wyznaczył tą granicę na mapie numerycz-
nej. Tak zidentyfikowany i przestrzennie wyróżniony płat jest później otoczony szczególną 
troską, zwłaszcza podczas prac gospodarczych prowadzonych w ich najbliższym otoczeniu. 
Podobne praktyki stosuje się np. w RDLP w Krakowie dla ochrony małopowierzchniowych 
płatów górskich jaworzyn (również priorytetowe siedlisko przyrodnicze 9180). W tym sa-
mym regionie, dla ochrony wspomnianych jaworzyn znakuje się granice siedliska w tere-
nie, albo wyznacza się czasem strefę buforową wokół jednego lub kilku drobnych płatów 
siedliska 9180, a następnie wydziela się je jako osobne pododdziały całkowicie wyłączone 
z użytkowania. Rycina 4 prezentuje fragment mapy numerycznej Nadleśnictwa Łosie z za-
znaczonymi małymi pododdziałami wydzielonymi w opisany sposób specjalnie dla ochrony 
małopowierzchniowych płatów jaworzyn. Tą samą praktykę można z powodzeniem stoso-
wać dla zbiorowisk łęgów źródliskowych.

Podsumowanie: zalecenia dotyczące ochrony lasów łęgowych

Dotychczasowe doświadczenia w Lasach Państwowych pokazują, że skuteczna ochro-
na małopowierzchniowych zbiorowisk łęgów źródliskowych i przypotokowych jest trudna. 
Mimo wyraźnych zaleceń Zasad hodowli lasu, zbiorowiska łęgów bywają niszczone w tracie 
planowej gospodarki leśnej, choć często są to zdarzenia niecelowe. Ochrona omawianych 
zbiorowisk zależy w takim samym stopniu od właściwych regulacji prawnych, jak i od świa-
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domości i dobrej woli osób pracujących na co dzień w lesie. Świadomość tą można kształto-
wać poprzez kontrastowe pokazywanie zarówno dobrych, jak i złych praktyk, na co w niniej-
szym artykule postawiono główny nacisk. Mając nadzieję, że takie spojrzenie na pożądane 
i szkodliwe (z punktu widzenia ochrony łęgów) formy użytkowania lasu skupią uwagę służb 
leśnych i zwiększą ogólną świadomość omawianych tu problemów, prezentujemy – w ra-
mach podsumowania – prosty zestaw dobrych i złych praktyk (tabela 2). 

Tabela 2. Wykaz dobrych i złych praktyk mający na celu usprawnienie ochrony małopowierzchniowych 
zbiorowisk łęgowych w lasach
Table 2. List of good and bad practices for forest management aimed at improving protection of small 
patches of riparian forests

dobre praktyki złe praktyki
Szczegółowe rozpoznanie zasobów łęgów na 
terenie nadleśnictwa

Wykorzystanie cieków jako szlaków 
zrywkowych

Tworzenie stref buforowych wokół potoków 
i źródlisk

Budowa dróg leśnych w pobliżu zbiorowisk 
łęgów

Wyłączanie z użytkowania zidentyfikowanych 
płatów łęgów

Wprowadzanie gatunków iglastych w dolinach 
cieków

Wykonywanie niezbędnych zabiegów 
gospodarczych w okresie późnej jesieni lub zimy

Prowadzenie prac leśnych w trakcie sezonu 
wegetacyjnego lub w porze wilgotnej

Ograniczenie użytkowania rębnego do usuwania 
pojedynczych drzew bez wykorzystania 
ciężkiego sprzętu (użytkowanie poprzez 
naśladowanie naturalnych zaburzeń)

Zrębowe użytkowanie zbiorowisk łęgowych

Podziękowania

Dziękujemy Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych we Wrocławiu, Krakowie 
oraz Krośnie, a także Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu, za udostępnienie dokumentów 
i map numerycznych wykorzystanych w tej pracy. Dziękujemy również brzeskiemu oddzia-
łowi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej za pomoc w pracach terenowych, których 
wyniki stały się jedną z inspiracji do powstania tej pracy.
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