Lasy wielofunkcyjne,
i z plantacjami
Produkcja drewna, przez ostatnie kilkanaÊcie lat nieÊmia∏o
ukrywana w wielofunkcyjnej gospodarce leÊnej, ma swoich rzeczników i przy pomocy ró˝nych g∏osów domaga si´
w∏aÊciwego miejsca. Tej tematyce poÊwi´cona by∏a ostatnia
edycja Zimowej Szko∏y LeÊnej przy IBL.

Z

imowa Szko∏a LeÊna mia∏a ju˝ czwartà
ods∏on´. Na temat „Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji i wykorzystania drewna – stan obecny i prognoza”
przygotowano 36 referatów. Wyk∏adom przys∏uchiwa∏a si´ rekordowa jak dotàd liczba
„studentów” – przesz∏o 260 osób. Zanim uka˝e
si´ tom zawierajàcy pe∏nà treÊç referatów,
na stronie www.ibles.pl/szkolazimowa mo˝na
zapoznaç si´ z prezentacjami przedstawionymi podczas trzydniowej sesji (20–22 marca).
Wobec znacznej ich liczby my zwróciliÊmy
uwag´ tylko na cz´Êç wystàpieƒ.

Wielofunkcyjne leÊnictwo
Prof. Kazimierz Rykowski nie od dziÊ przekonuje,
˝e wielofunkcyjne leÊnictwo to nie wielofunkcyjny charakter ka˝dego wydzielenia, a funkcje
wype∏nianie w ró˝nym nasileniu przez drzewostany w ró˝nych lokalizacjach. DziÊ, w zwiàzku z ochronnà przyrody, leÊnicy w Polsce
zostali wyeliminowani z decyzji na ok. 40% zarzàdzanych terenów, uwa˝a profesor.– Czy tu
nie powinno byç reﬂeksji, ˝e oddaliÊmy lasy
poza swój obszar kompetencji?

Wobec tego faktu trudno mówiç o leÊnictwie wielofunkcyjnym.
W kompetencji leÊnictwa le˝y, by zgodnie
z panujàcymi trendami intensyﬁkowaç funkcje
w przestrzeni. Tu – ochron´, a gdzie indziej
– produkcj´. Nawet FAO mówi o kompetencjach leÊników szerzej ni˝ pojmuje si´ je u nas.
Te kompetencje to tak˝e drzewa poza lasem,
inne obszary leÊne. – Ró˝nicujmy leÊnictwo
stosownie do miejsca i czasu – zach´ca prof.
Rykowski.
LeÊnik, który sprzedaje drewno – a nie las:
wielofunkcyjny, ochronny czy jeszcze jakiÊ
– wie, ˝e im wi´cej sprzeda, tym b´dzie mia∏
wi´ksze wp∏ywy. Czy mimo istnienia certyfikatów odbiorc´ interesuje, skàd pochodzi
drewno? DziÊ a˝ 45% Êwiatowego drewna
pochodzi z plantacji! Intensywna produkcja
trwa tam na mniejszym obszarze, ale m.in. po
to, by inne obszary mo˝na by∏o tym skuteczniej chroniç.
– DziÊ drewno przedstawia si´ jako medium w ochronie klimatu i mo˝e to jest
droga? W∏aÊnie za pomocà drewna chronimy
ró˝norodnoÊç biologicznà, klimat. To jasne,
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˝e zwi´kszanie produkcji drewna umo˝liwia
zwi´kszanie poziomu obszarów chronionych
– mówi∏ prof. Rykowski.

Na porolnych – LÊw
czy plantacja?
Dowodem polskich uprzedzeƒ wobec plantacyjnej uprawy drzew – a mo˝e raczej przekonania
o niepodwa˝alnych zaletach wielofunkcyjnej
gospodarki leÊnej – jest charakter zalesieƒ.
Janusz Dawidziuk: – Podczas zalesiania gruntów porolnych w Lasach Paƒstwowych od
razu staramy si´ odtworzyç np. las Êwie˝y.
Sadzimy lip´, grab i buka, uprawa marnieje i nierzadko przepada. A mo˝e jednak
posadziç przedplon w szybkim cyklu produkcyjnym?
Nie tylko Lasy sà tak kanoniczne. Niemal˝e
w ten sam sposób podchodzi si´ do zalesieƒ
ﬁnansowanych z PROW. Wg wytycznych dla
planów zalesieniowych, sporzàdzanych przecie˝
przez pracowników nadleÊnictw, prywatnej osobie, dyletantowi, tworzymy las wielofunkcyjny.
– Zmieƒmy te zasady, a˝ si´ prosi, by
na gruntach porolnych wprowadzaç prosty
sk∏ad. Efektami by∏by zainteresowany przemys∏, Êwie˝o upieczony w∏aÊciciel lasu nie
mia∏by k∏opotów z trudnym sk∏adem gatunkowym. Na gruntach porolnych powinniÊmy
iÊç w kierunku bardziej pragmatycznym
– mówi∏ Janusz Dawidziuk.
Uproszczony, bardziej schematyczny sk∏ad
gatunkowy nie musi oznaczaç plantacji. To raczej
drzewostan przedplonowy, termin znany ju˝
od dawien dawna. Takie podejÊcie niewàtpliwie
mo˝e spowodowaç wi´ksze zainteresowanie
zalesianiem.

Zalesiajàc, odm∏adzano las

Dyskusja podczas zimowej szko∏y leÊnej koƒczy∏a si´ nawet po zapadni´ciu zmroku
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Zmiany w koncepcji u˝ytkowania lasów w zarzàdzie LP b´dà musia∏y jednak nast´powaç.
Na ich struktur´ wiekowà przez dziesi´ciolecia mia∏y wp∏yw m.in. intensywne zalesienia. Przecie˝ od zakoƒczenia wojny do dziÊ
przyby∏o nam grubo ponad 2,5 mln ha. Jeszcze
w poczàtkach bie˝àcego stulecia odm∏adzaliÊmy Êredni wiek drzewostanów, rocznie dosadzajàc przesz∏o 20 tys. ha (w tym ok. po∏ow´ w LP).

rostu bie˝àcego z wszystkich drzewostanów
przedr´bnych. OczywiÊcie w ró˝nych nadleÊnictwach ten wskaênik b´dzie inny, zale˝nie od
wieku i gatunków jakimi dysponujà. OczywiÊcie zdecydujà tak˝e inne cechy hodowlane
drzewostanów.
Coraz cz´Êciej podnoszona jest jednak propozycja rozdzielenia w planowaniu urzàdze-

Prof. Kazimierz Rykowski (IBL): Sensem leÊnictwa zawsze by∏a produkcja drewna i chyba tak pozostanie, o ile leÊnictwo b´dzie jeszcze
istnieç. Czy op∏aci∏o nam si´ przesuwaç produkcj´ drewna na ostatnie
miejsce w ustawie o lasach? Tworzyç programy ochrony przyrody, LKP
itd.? Te wszystkie uk∏ony na niewiele si´ zda∏y. Proponuj´ zaprz´gnàç
produkcj´ drewna do ochrony przyrody.
Prof. Borecki zach´ca tak˝e: – Trzeba promowaç tworzenie drzewostanów przedplonowych!
Czy jednak nie za póêno na ten g∏os, skoro
w 2010 r. w ca∏ych LP zalesiono ledwie ok. 700 ha?

Wi´ksze zr´by?

R´bne i przedr´bne oddzielnie
W nowej Instrukcji urzàdzania lasu przyj´ta
zosta∏a zasada, ˝e planowany w pul rozmiar
u˝ytkowania przedr´bnego ogó∏em nie powinien przekroczyç 75% spodziewanego przy-

A co na to ochrona przyrody?
Gdy mowa o prognozie produkcji drewna
i jej op∏acalnoÊci, myÊli leÊników kierujà si´
w stron´ ochrony przyrody.
Dla RDLP w Katowicach dyrektor Kazimierz
Szabla stara∏ si´ policzyç, jakie koszty wià˝à
si´ z dba∏oÊcià o przyrod´ gdy chodzi o ograniczenia w pozyskaniu drewna. Wedle jego
wyliczeƒ ustawowe formy ochrony przyrody
to rezygnacja z 5,4 mln m3 drewna (sama Natura 2000 to a˝ 3,5 mln m3). Wewn´trzne rygory
LP odpowiadajà za jeszcze wi´kszà zablokowanà mas´ – 7,1 mln m3. 12,5 mln m3, jakie
dajà te wieloÊci w sumie, to a˝ 9% zasobów
RDLP.
Gdzie jest granica, ile chroniç? – Nie by∏o
i nie ma dokumentu nt. granicy leÊnictwo
– ochrona przyrody. Czyli ustalenia, jaki
powinien byç poziom pomi´dzy terenami
chronionymi, a wykorzystywanymi gospodarczo – mówi∏ prof. Andrzej Grzywacz.
Profesor przytacza∏ s∏owa, jakie mia∏a wypowiedzieç w Bundestagu kanclerz Angela
Merkel: – Niemcy sà zbyt biedne, aby mog∏y
sobie na to pozwoliç. Maksimum lasów nieu˝ytkowanych to 5%.

s

Nie trzeba nawet odwo∏ywaç metod naukowych, by skonstatowaç, ˝e obecna nadreprezentatywnoÊç drzewostanów w III klasie wieku
(dziÊ 25%) b´dzie wymaga∏a zdecydowanych
dzia∏aƒ na rzecz rozwiàzania problemu. Niezwykle interesujàco przedstawia si´ wykonana
jakiÊ czas temu w BULiGL, na zlecenie LP,
prognoza rozwoju zasobów drzewnych. Bazujàc
na aktualnych wynikach, przyjmujàc, ˝e w zakresie metod gospodarczych leÊnictwo utrzyma dotychczasowy model, przeprowadzono
szereg symulacji a˝ po rok 2061.
Na pewno drewna, szczególnie wielkowymiarowego, b´dzie coraz wi´cej, co rysuje pomyÊlnà
perspektyw´ gospodarczà. Ju˝ za 20 lat przesz∏o po∏owa mià˝szoÊci paƒstwowych drzewostanów przypadaç b´dzie na IV i V klasy wieku
(dziÊ 46%). Polskie lasy b´dà si´ starzeç i aby
nie powodowaç komplikacji na przysz∏oÊç, koniecznie b´dà rozr´by i... weryﬁkacja wielkoÊci
zr´bów – wnioskowa∏ prezentujàcy prognoz´
Janusz Dawidziuk. To, co by∏o osiàgni´ciem
wielofunkcyjnej gospodarki leÊnej, czyli m.in.
ograniczenie maksymalnej wielkoÊci zr´bów,
zaczyna byç kwestionowane przez samych
leÊników.
Ciekawe co na to stali recenzenci gospodarki leÊnej? Czy zostanie przyj´ty z akceptacjà
wzrost pozyskania, mimo ˝e proces starzenia
si´ drzewostanów b´dzie post´powa∏ dynamicznie, a zwiàzku z tym mo˝na spodziewaç si´ np.
wi´kszych iloÊci martwego drewna w lasach?

niowym u˝ytkowania r´bnego i przedr´bnego.
DziÊ, zgodnie z rozporzàdzeniem ministra
Êrodowiska, ∏àczny mià˝szoÊciowy etat u˝ytkowania g∏ównego w pul stanowi maksymalnà
iloÊç drewna przewidzianego do pozyskania
w 10-leciu. Wszyscy leÊnicy wiedzà, ˝e przekraczanie etatu przedr´bnego ∏àczy si´ z niewykonywaniem etatu u˝ytkowania r´bnego. Las to
jednak nie skarbonka, w której mo˝na gromadziç zapas na lepsze czasy.
– Taka sytuacja prowadzi do niekorzystnych
zmian w strukturze lasu, w szczególnoÊci
do zmniejszania si´ udzia∏u drzewostanów najm∏odszych klas wieku. A zatem
równie˝ do zmniejszenia stabilnoÊci lasu
– mówi∏ zast´pca dyrektora BULiGL Stanis∏aw Zajàczkowski.

Prof. Edward St´pieƒ wypowiada si´ dosadnie: – Istnieje wr´cz koniecznoÊç wypracowania zasad oddzielnego rozliczania etatów
przedr´bnych i r´bnych. Zapisy w instrukcji
urzàdzania lasu sprawy nie rozwiàzujà.
DziÊ, by oddzielnie rozliczaç wykonanie etaty,
nale˝a∏oby dokonaç zmiany rozporzàdzenia MÂ.
Czy b´dzie na to klimat?
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Zalesienia wyhamowa∏y – wczesnopowojenne
wesz∏y w faz´ póênych trzebie˝y. Planowanie
u˝ytkowania musi nadà˝yç m.in. za tego rodzaju zjawiskami.
– Racjonalny b´dzie zarówno wczeÊniejsze wyràb m∏odszych drzewostanów, jak
i przetrzymywanie niektórych drzewostanów
starszych – twierdzi prof. Tomasz Borecki.

chwali si´ energetyka, ale efektywnoÊç instalacji do spalania biomasy to na dziÊ ok. 30%
– mówi∏ prof. Wojciech Lis z Poznania.
Parcie na wykorzystanie biomasy powoduje
poszukiwanie jej z najprostszych êróde∏, w tym
z lasów. Gdyby ca∏a „zielona energia” w Polsce

Kazimierz Szabla (RDLP w Katowicach): Dzisiejsza super zasobnoÊç,
którà si´ tak cieszymy, to efekt leÊnictwa, które zosta∏o zanegowane
– monokultury, importowane nasiona itd. Jakie b´dà zasoby, kiedy ju˝
wszystko przebudujemy? Na pewno te lasy b´dà trwalsze, stabilniejsze.
Kreujemy inne leÊnictwo. Na pewno b´dzie mia∏ z nim problem g∏ówny
inspektor LP – jak to rozliczyç? Ale nie on tu jest najwa˝niejszy. Jakie
b´dà efekty gospodarcze dzisiejszych dzia∏aƒ?
By cokolwiek prognozowaç w przysz∏oÊci, nale˝a∏oby mieç pewne sta∏e, za∏o˝enia. Np. pu∏ap
ochronnoÊci, by nie rzucano hase∏ ochrony tu
czy tam. To taki sam wymóg, jak w przypadku ochrony zabytków czy ochrony zdrowia
w kontekÊcie mo˝liwoÊci paƒstwa.
Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów
drzewnych, zarówno w wymiarze masy drzewnej jak i jej wartoÊci ﬁnansowej sà bardzo
znaczne, niestety ma∏o znane Êrodowiskom
wspó∏pracujàcym z leÊnikami, z jednej strony

mia∏a byç w tym roku wyprodukowana z drewna, nale˝a∏oby zu˝yç w tym celu 16,24% rocznego etatu LP.
Spalanie drewna daje wysoce iluzoryczne ograniczenie emisji gazów szklarniowych.
W wyniku zu˝ycia do tego celu drewna gazy
cieplarniane bardzo szybko wracajà do atmosfery. Priorytetem powinno byç d∏ugotrwa∏e
u˝ytkowanie drewna w wyrobach, przede
wszystkim budownictwo drewniane. Budynek
drewniany mo˝e byç przez eksploatowany

Theresia Holzamer (Bawarskie Lasy Zwiàzkowe): Dzisiejsze problemy na linii leÊnictwo – ochrona przyrody sprowadzajà si´ najcz´Êciej
do oczekiwania powi´kszenia obszaru chronionego. Wg postulujàcych
wi´ksze rygory ochronne, cele ekologiczne b´dà spe∏nione, gdy leÊnicy
ca∏kowicie si´ wycofajà. To jednak powinna poprzedzaç dyskusja na
argumenty, a nie emocje.
drzewiarzom, a z drugiej strony ekologom
i specjalistom od ochrony przyrody.

Kaskadowe u˝ytkowanie drewna
Co warto przypominaç, Polska pozostaje liderem w produkcji drzewnej, która wytwarza
2% PKB i odpowiada za zatrudnienie 6% populacji. Ok. 70% polskiego drewna okràg∏ego,
w ró˝nym stopniu przetworzenia, trafia za
granic´. 8,4 mld z∏ z tego tytu∏u to 12%
wartoÊci eksportu.
Drewno to surowiec odnawialny, u˝ywany
tak˝e przez energetyk´. Wszyscy sà jednak
zgodni, ˝e nie zawsze spalanie drewna w elektrowniach mo˝na okreÊliç jako dzia∏anie „ekologiczne”. – To nie jest informacja, którà

kilkadziesiàt, a nawet kilkaset lat. W ten sposób zyskujemy szans´ zatrzymania CO2 na
znacznie d∏u˝ej nawet ni˝ roÊnie samo drzewo do wieku r´bnego.
Podobny poglàd wyra˝a prof. Gerhard Oesten, proponujàc „kaskadowe u˝ycie drewna”.
– Produkty z drewna powinny byç u˝ywane
wielokrotnie w ró˝nej formie i dopiero na
koƒcu spalone.
To rozwiàzanie, które nale˝a∏oby tak˝e promowaç w Polsce, gdzie wg s∏ów Krzysztofa
Adamowicza z WL w Krakowie – obserwujemy
przepaÊç mi´dzy popytem a podarzà drewna. Choç potencjalna poda˝ drewna wynosi
a˝ 57 mln m3 i mog∏aby zaspokoiç potrzeby
rynku, to jednak prognozuje on, ˝e dopiero
za 10 lat potencjalny popyt przeroÊnie potencjalnà poda˝.
Q

Miejsce Polski jako producenta w UE
Rafa∏ Zubkowicz

2. P∏yty drewnopochodne (6,2 mln m3)
3. Okleina (95 tys. m3)
4. Sklejka (380 tys. m3)
9. Tarcica (3,9 mln m3)

W kolejnych numerach przedstawimy
fragmenty opinii nt. sprzeda˝y drewna
przez PGL LP oraz wywiad
z prof. Gerhardem Oestenem
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Finowie majà podobne
dylematy

Fot. A. Sawicki
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W Polsce mamy rzeczywiÊcie ok. 5% lasów
wy∏àczonych z u˝ytkowania, choç w odniesieniu do lasów publicznych to ju˝ 6,5%. 60%
obszarów chronionych znajduje si´ na terenie
niegdyÊ zarzàdzanym przez LP. Profesor prognozuje, ˝e w 2030 r. to b´dzie nawet 70%.

Kiedy pewien ﬁƒski
leÊnik odchodzi∏ na
emerytur´, w opuszczonym biurku znaleziono jednà kartk´
takiej treÊci: „sosna
– d∏ugie ig∏y, Êwierk
– krótkie ig∏y”. Tak wyglàda streszczenie niezb´dnej leÊnej wiedzy. Podczas Zimowej Szko∏y
anegdot´ opowiedzia∏ Olli Lipponen pracujàcy
w Paƒstwowym Gospodarstwie LeÊnym Metsähallitus w Laponii. Choç wydaje si´, ˝e uprawianie
leÊnictwa w jego kraju jest du˝o prostsze, to
jednak istniejà powody mogàce przyprawiaç
ﬁƒskich leÊników o niepokój.
Przy rosnàcym, niemal dwukrotnie wi´kszym
ni˝ w Polsce pozyskaniu, Finlandia to wcià˝
przodujàcy kraj w bran˝y leÊnej, stanowiàcej
tak˝e ﬁlar gospodarki narodowej. Jednak nie
taki mocny, jak dwie, trzy dekady temu. WartoÊç
eksportu sektora leÊno-drzewnego w 2010 r.
wynios∏a 10,8 mld euro, co stanowi∏o 20,4%
udzia∏u w eksporcie ogó∏em, najwi´cej w Europie. Ale w 1980 r., przed Êwiatowym sukcesem
Nokii, dziÊ ﬂagowej marki Finlandii, ten wskaênik wynosi∏ a˝ 42,4%! G∏os leÊnictwa nie znaczy
ju˝ tyle co wówczas.
Metsähallitus, który w imieniu paƒstwa zarzàdza co czwartym hektarem lasów, w tym parkami narodowymi, w 2010 r. wygospodarowa∏
102 mln euro zysku, z czego 96 mln pow´drowa∏o
do bud˝etu paƒstwa. W lasach gospodarczych
prowadzone sà tak˝e dzia∏ania proekologiczne
(np. w wielu rejonach prócz brzozy nie wycina
si´ w ogóle drzew liÊciastych, które oczywiÊcie
w kraju miliona jezior wyst´pujà). Regionalne
plany leÊne podlegajà konsultacjom spo∏ecznym,
równie˝ on-line. Gospodarka leÊna jest z ró˝nà
intensywnoÊcià recenzowana przez organizacje
ekologiczne. Po trwajàcej siedem lat kampanii
i negocjacjach z Greenpeacem zdecydowano
o ochronie 100 tys. ha. – S∏yszeliÊmy wtedy
argumenty, ˝e „ginie ostatni pierwotny las”,
podczas gdy i tak prawie ca∏a Laponiia jest
chroniona – mówi Lipponen.
Na poziomie rzàdowym s∏yszy si´ równie˝
oczekiwania, by zwi´kszaç pozyskanie. Przy
ogromnych zasobach, kraj importuje w ostatnich
latach 10 mln m3. Panuje opinia podobnie jak
w Polsce, ˝e brak jest zainteresowania komercyjnym u˝ytkowaniem lasów przez w∏aÊcicieli
prywatnych, którzy nie zawsze cokolwiek wiedzà nawet o swoim lesie.
– W nast´pnych dekadach ca∏a Europa
przejdzie na surowce odnawialne i w ten
sposób leÊnictwo zyskana na znaczeniu.
Zyskajà nowe technologie, jak bioraﬁnacja
drewna – przewidywa∏ Fin.
Q

