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Blok I – Szkody powodowane przez zwierzynę w lasach i na polu – 2 godz.

Marek Pudełko / Instytut Badawczy Leśnictwa – Zakład Ekologii Lasu
i Łowiectwa/ „Szkody powodowane przez zwierzynę, aspekt ekologiczny”

Tomasz Sobalak, Henryk Piskonowicz / nadleśnictwo Łopuchówko,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu / „Szkody powodo-
wane przez zwierzynę, aspekt praktyczny”

dr Kornelia Dobias / Instytut Badawczy Leśnictwa w Eberswalde, Niemcy/
„Monitoring szkód powodowanych w lesie przez zwierzynę w Brandenburgii”

dr Andrzej Czech / właściciel firmy konsultingowej/ – „Charakterystyka
szkód powodowanych przez bobry w lesie i na polu oraz sposoby zapobiegania”

głosy w dyskusji – 30 min

Wydarzenia, które podobnie jak w latach poprzednich towarzyszyć będą
Forum Leśnemu to:

wręczenie Leśnego Znaku Jakości (Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy
Lasów Państwowych BEDOŃ)

wręczenie Licencji dla Zakładów Usług Leśnych

Blok II – Tematy bieżące – Aktualności – 2 godz.

dr inż. Józef Grodecki / Katedra Techniki Leśnej, Akademia Rolnicza
w Poznaniu / „Małe i średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz
lasów – stosowane i zalecane technologie.”

doc. dr Władysław Strykowski / koordynator PPTSL-D, dyrektor Instytutu
Technologii Drewna/ „Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-
Drzewnego”

Piotr Grygier / dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu / „Plan działań dotyczących gospodarki leśnej Unii Europejskiej”

Forum Leśne będzie tłumaczone symultanicznie (j. niemiecki).

W czasie całych targów Farma (28-30.09.2007r.) w hali wystawienniczej nr 3
w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska Lasów Państwowych funkcjonować będą
punkty doradcze, tzw. doradcy leśni, udzielające informacji i porad.

Rozpoczęcie Forum od godz. 11.00, w paw. 5 – sala konferencyjna WTC

4



SPIS TREŚCI

Szkody powodowane przez zwierzynę , aspekt ekologiczny
– Marek Pudełko

Szkody powodowane przez zwierzynę , aspekt praktyczny
– Tomasz Sobalak, Henryk Piskonowicz

Monitoring szkód powodowanych w lesie przez zwierzynę
w Brandenburgii
– Kornelia Dobias

Charakterystyka szkód powodowanych przez bobry w lesie
i na polu oraz sposoby zapobiegania
– Andrzej Czech

Małe i średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz lasów
– stosowane i zalecane technologie
– Józef Grodecki

Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego
– Władysław Strykowski

Plan działań dotyczących gospodarki leśnej Unii Europejskiej
– Piotr Grygier

28 wrześn ia 2007, Międzynarodowe Targ i Poznańsk ie

II

IIII

IIIIII

IIVV

VV

VVII

VVIIII

5



6

N
O

T
A
T
K
I



Problem szkód od zwierzyny 
w aspekcie ekologicznym

Marek Pudełko
Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa IBL w Warszawie

Pojęcie szkód na tle zależności pomiędzy roślinami 
i zwierzętami
Na ekosystem składają się wszystkie organizmy występujące w okre-

ślonym środowisku powiązane ze sobą różnymi zależnościami. Ekosystem two-
rzy więc funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii pomiędzy
biocenozą a biotopem. Roślinożerność w ekologii zaliczana jest do tzw.
oddziaływań bezpośrednich między gatunkami i z wyjątkiem roślinności tra-
wiastej uznawana jest za zjawisko korzystne dla zwierzęcia a niekorzystne dla
rośliny (Krebs 1996). W cyklu obiegu materii w przyrodzie zwierzęta roślino-
żerne, jako konsumenci pierwszego rzędu zjadają część biomasy produkcji
roślinnej, wytworzonej w procesie fotosyntezy. W dalszej kolejności zwierzęta
te stanowią pokarm dla drapieżników. Na końcu łańcucha pokarmowego znaj-
dują się reducenci, rozkładający materię organiczną na związki nieorganiczne,
stanowiące ponownie pokarm dla producentów (roślin) zamykając w ten spo-
sób obieg materii. Producenci, konsumenci i reducenci są podstawowymi
ogniwami łańcucha w cyklu obiegu materii i dzięki ich obecności ekosystemy
mogą funkcjonować w sposób naturalny. Las jako zbiorowisko roślin i zwierząt
tworzy w powiązaniu ze środowiskiem abiotycznym właśnie taki ekosystem.
Relacje w tym ekosystemie zostały zakłócone, kiedy człowiek (leśnik) zajął się
tylko jednym elementem tego ekosystemu (drzewostanem). Ekologiczne defor-
macje pogłębiły się, kiedy oprócz intensywnej produkcji drewna czło-
wiek–gospodarz zapragnął mieć również dużo zwierzyny. Zniekształcone
warunki środowiskowe oraz wytępienie naturalnych wrogów zwierząt roślino-
żernych spowodowały, że problem „szkód” w leśnictwie drzewostanowym
nabrał znaczenia gospodarczego kolidując z zamierzeniami produkcyjnymi
człowieka. 

Zarówno zgryzanie jak i spałowanie jest przede wszystkim naturalną
formą zdobywania pokarmu (Dzięciołowski 1969, 1970). Niezdrewniała kora
drzew charakteryzuje się podobnymi wartościami odżywczymi jak świeża
trawa łąkowa średniej jakości. Poza znaczeniem podstawowych składników
odżywczych (białka, węglowodany, sole mineralne, witaminy) bardzo istotną
wartość pokarmową dla przeżuwaczy ma kora drzew z uwagi na swoisty skład
chemiczny. Dostarcza zwierzynie żeru z dużą zawartością włókna surowego.
Składniki włókna, ulegające strawieniu (np. celuloza), jak i niestrawne substan-
cje stanowiące tzw. balast (np. lignina, chityny i pektyny) są niezbędne w pro-
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cesie trawiennym przeżuwaczy. Przeprowadzone do tej pory badania nad skła-
dem pokarmu wskazują na bardzo wysoki udział żeru pędowego w diecie jele-
niowatych. Dzieje się tak niezależnie od zasobności i urozmaicenia żeru w bio-
topie. Udział żeru pędowego w rocznej diecie jeleniowatych wynosi 33% a
łącznie z krzewinkami 57,5%. W okresie zimowym wzrasta do 50%, a wraz
z krzewinkami dochodzi do 88,5%. Tak więc wyniki badań wskazują z jednej
strony na duży udział żeru pędowego w naturalnej diecie jeleniowatych, z dru-
giej na jego wysoką wartość odżywczą oraz rolę włókna w procesie trawienia.
Te naturalne potrzeby żywieniowe potwierdza fakt występowania zjawiska
zgryzania czy spałowania w lasach pierwotnych.

Spośród wielu form uszkodzeń drzew leśnych, takich jak: wyjadanie
nasion, wydeptywanie i tratowanie, osmykiwanie do najbardziej powszech-
nych zalicza się zgryzanie pędów oraz spałowanie starszych drzew. Najczęściej
spałowanymi gatunkami w lasach europejskich są: świerk, jodła oraz sosna i
buk. Zdecydowanie rzadziej jelenie spałują dęba, jesiona, daglezję i modrze-
wia. Najchętniej zaś zgryzane są gatunki liściaste, m.in. dąb, buk, lipa. W
warunkach przyrodniczych naszego kraju dominują drzewostany sosnowe, w
których udział pozostałych gatunków nie przekracza 30%, dlatego ciągle jesz-
cze aktualny jest problem ochrony upraw i młodników sosnowych przed zgry-
zaniem i spałowaniem. Narażenie drzew na uszkodzenia w odnowieniach
wskutek żerowania przez zwierzynę jest wciąż duże i w zasadzie od 40 lat nie
ulega poprawie. W dalszym ciągu las wielofunkcyjny postrzegany jest z punktu
widzenia hodowli lasu, która zajmuje się drzewostanem i narzuca cel, zawarty
w gospodarczym typie drzewostanu. W tak pojmowanej drzewostanowej
hodowli lasu, niewiele jest miejsca dla innych składników ekosystemu leśnego.
Zasady Hodowli Lasu, co prawda zakładają ograniczenie szkód powodowa-
nych przez zwierzynę do poziomu zapewniającego możliwość realizacji celów
hodowli lasu, ale jest to pojęcie bardzo nieścisłe. Tak naprawdę nie wiadomo,
o jaki poziom szkód chodzi. W tym miejscu pojawiają się różne opinie na ten
temat w zależności od punktu widzenia. Przyjmując za cel produkcję drewna
Leibungut stwierdza, że: „Wskutek źle zrozumianej miłości dla zwierząt, bez-
sensownych z ekologicznego punktu widzenia dążeń, nie mających nic wspól-
nego z prawdziwą ochroną przyrody, lub też kierując się interesami ego-
istyczno–sportowymi, politycznymi lub towarzyskimi, nie dostrzega się, że
przyszłość naszych lasów w wielu miejscach jest poważnie zagrożona przez
plagę saren i jeleni” (Bernadzki 1992). W podejściu Leibunguta daje się zauwa-
żyć model gospodarki leśnej, drzewostanowej promującej głównie lasy pro-
dukcyjne przynoszące możliwie najwyższe dochody. Obecnie leśnictwo
podąża w kierunku tzw. półnaturalnej hodowli lasu. W jego założeniu jest
kształtowanie lasów zgodnie z procesami zachodzącymi w zbiorowiskach
leśnych, o możliwie zróżnicowanej strukturze i bogatym składzie gatunkowym
przy maksymalnym wykorzystaniu odnowienia naturalnego. 
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Na podstawie powyższych rozważań, pojęcie szkody leśnej można
określić w następujący sposób: szkoda leśna jest to takie zakłócenie procesu
produkcji leśnej w wyniku działalności czynników sprawczych, które uniemo-
żliwia osiągnięcie, przy założonych nakładach, określonego poziomu celu
gospodarczego. Do czynników sprawczych należy zaliczyć nie tylko szkodniki
ze świata roślin i zwierząt, ale także zjawiska przyrody nieożywionej (huragany,
pożary itp.), a także człowieka (Zając 1974, 1976). Najistotniejszą cechą
takiego zdefiniowania szkody jest wprowadzenie pojęcia celu gospodarczego.
Powstanie szkody uniemożliwia jego osiągnięcie. W tej sytuacji można roz-
różnić przypadki, kiedy szkoda ma a kiedy nie ma gospodarczego znaczenia.
Wszelkie uszkodzenia, które nie mają istotnego wpływu na osiągnięcie określo-
nego celu gospodarczego nie stanowią straty gospodarczej. Przy czym nakłady
poniesione na usunięcie skutków tych uszkodzeń należy rozumieć jako jeden
ze składników kosztów ponoszonych w związku z dążeniem do osiągnięcia
zamierzonego celu gospodarczego. W długookresowej produkcji bieżącej
narażonej na nieprzewidzialne stany środowiska utrzymanie i realizacja celu
gospodarczego jest niezwykle trudna. Niepewność gospodarza powinna zakła-
dać, że cele nie zawsze mogą być w pełni realizowane. Również z pojęcia wie-
lofunkcyjności gospodarki leśnej wynika, że nie należy skupiać się na osiągni-
ęciu jednego celu gospodarczego. Wszystko to stawia pod znakiem zapytania
dotychczasowe pojęcia i definicje szkody, uszkodzenia i celu.

Przyczyny powstawania szkód
Zagadnienie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lasach nie jest

problemem ani nowym ani też lokalnym. W pierwotnych lasach duże roślino-
żerne ssaki w znacznym stopniu wpływały na przebieg sukcesji zespołów
roślinnych. Podział na gatunki szkodliwe  i pożyteczne wprowadził człowiek
wraz z zagospodarowaniem środowiska przyrodniczego. Podział ten jest odno-
szony do zależności pomiędzy rośliną a rośliną (rośliny uprawiane i chwasty),
rośliną a zwierzęciem (rośliną uprawianą a roślinożercą) oraz zwierzęciem
a zwierzęciem (zwierzęta hodowane i tępione przez człowieka, np. drapie-
żniki). W lasach zagospodarowanych coraz częściej dochodzi do zachwiania
równowagi biocenotycznej nie tylko pomiędzy światem roślin i zwierząt, ale
przede wszystkim w obrębie świata zwierząt (pomiędzy roślinożercami a dra-
pieżnikami). Wydaje się, że zmiany zachodzące w krajobrazach zagospodaro-
wanych sprzyjają bardziej rozwojowi zwierząt roślinożernych niż drapieżnych.
Istotny wpływ na powstawanie szkód mają zmiany zachodzące w środowisku
bytowania zwierząt roślinożernych. Najbardziej zauważalne są, zwłaszcza
zmiany bazy pokarmowej oraz miejsc ostoi i rozrodu. Wszystkie możliwe
powierzchnie nadające do uprawy roli uproduktywniano a te, które nie nada-
wały się do wykorzystania rolniczego zostały zalesione. Sukcesywnie znikały
śródleśne łąki i bagna a także remizy i zadrzewienia śródpolne, będące natural-



10

nym miejscem schronienia i żerowania roślinożernych ssaków. W następstwie
tego procesu las stał się miejscem zarówno schronienia jak i żerowania zwie-
rząt. Jak już ustalono na wstępie uszkodzenia drzew powstają w wyniku żero-
wania zwierząt roślinożernych. Grupą czynników, które wpływają na nasilenie
się szkód i ich rozmiar są procesy wewnątrzpopulacyjne m.in. rozrodczość i
śmiertelność. Procesy te bezpośrednio wpływają na dynamikę liczebności,
strukturę populacji oraz oddziaływanie populacji na środowisko (Andrzejewski,
Falińska 1986). Czynnikiem warunkującym dynamikę liczebności jeleniowa-
tych w tym przypadku jest zasobność i jakość bazy pokarmowej oraz możli-
wość wykorzystania jej przez zwierzęta (Dzięciołowski 1971). Jednak przy
określonych trudnościach związanych z ustaleniem liczebności (inwentaryza-
cja) jeleniowatych, uznawanych za głównych sprawców uszkodzeń, trudno
będzie osiągnąć kompromis pomiędzy liczebnością a rozmiarem uszkodzeń. 

Skutki żerowania zwierząt łownych w lesie
Zgryzanie pędów młodych drzew i spałowanie powoduje często

opóźnienie dynamiki wzrostu drzew oraz zmniejszenie odporności na nieko-
rzystne czynniki środowiskowe, wystąpienie deformacji rozwojowych lub
obumieranie drzew. Silna presja roślinożerców może uniemożliwiać zarówno
naturalne jak i sztuczne odnowienie lasu. Konsekwentne zgryzanie młodych
drzew może zmieniać skład gatunkowy odnowień. 

Sposoby przeciwdziałania presji roślinożernych ssaków 
na odnowienia
Gospodarka leśna uwarunkowana jest wielofunkcyjnością lasu.

Jednak w celu utrzymania gospodarczego typu drzewostanu od uprawy do
wieku rębności często pojawiają się trudności z pogodzeniem wielofunkcyjno-
ści lasu i produkcji drewna wysokiej jakości. W związku z tym, że zwierzęta są
nieodłącznym składnikiem ekosystemu leśnego należy je zaakceptować. W tej
sytuacji często zachodzi konieczność ochrony odnowień. Najskuteczniejszą, a
zarazem najdroższą metodą są grodzenia. Niestety nieustanne grodzenie coraz
to nowych upraw nie rozwiąże jednak problemu szkód, gdyż ograniczenie are-
ału bytowania (żerowania) zwierzyny w uprawach może powodować wzrost
uszkodzeń w odnowieniach nieogrodzonych. Dlatego też wydaje się celowe
stosowanie grodzeń tylko na małych powierzchniach z gatunkami drzew cen-
nymi dla hodowli lasu i jednocześnie wyraźnie preferowanymi przez zwie-
rzynę. Czy profilaktyczne zabezpieczanie odnowień częstokroć robione
innymi metodami jest nazbyt gorliwie? Polega ono na zabezpieczaniu osłon-
kami bądź repelentami prawie każdego drzewa na uprawie czy w młodniku.
W tym przypadku również poniesione koszty na ochronę odnowień nie
koniecznie muszą iść w parze z jej skutecznością. 
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W momencie zakładania upraw powinno uwzględnić się pewną ilość
drzew, która stanowić będzie naturalną bazę pokarmową jeleniowatych.
Związane z takim podejściem zwiększone nakłady na założenie uprawy,
powinny zrekompensować się późniejszym zmniejszeniem ich przy zabezpie-
czaniu przed żerowaniem zwierzyny. Prowadząc gospodarkę leśną w określo-
nych warunkach przyrodniczych, leśnicy powinni uwzględnić w planowaniu i
wykonaniu zabiegów hodowlano–pielęgnacyjnych obecność roślinożernych
ssaków w ekosystemach leśnych. Obserwacje poczynione w trakcie realizacji
wielu projektów na terenie pożarzyska w Rudach Raciborskich pokazały, że
szkody w odnowieniu naturalnym sosny były mniej dotkliwe w porównaniu do
tych, jakie obserwowano w odnowieniu sztucznym. Podobnych informacji
dostarczyły wyniki doświadczeń prowadzonych na terenie Nadleśnictwa
Tuszyma, gdzie uszkodzenia drzew w odnowieniach naturalnych były znacznie
słabsze od tych, które obserwowano w odnowieniach sztucznych. Ważnym
zagadnieniem jest więc wykorzystanie możliwości odnowienia naturalnego na
terenach, gdzie jest to możliwe do wykonania. Obecnie pracownicy Zakładu
Ekologii Lasu i Łowiectwa prowadzą szereg doświadczeń na terenach pohura-
ganowych Nadleśnictwa Pisz, których celem jest zbadanie możliwości ograni-
czenia uszkodzeń powodowanych przez jeleniowate poprzez różne sposoby
zakładania upraw. 

Należałoby również dostosować termin wykonania cięć pielęgnacyj-
nych do presji zwierzyny. Opóźnienie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w
młodnikach może skupić wystąpienie spał w następnych latach na już raz
ospałowanych drzewach, a drzewa zabezpieczone np. osłonami będą tworzyć
drzewostan docelowy. 

W tym miejscu można postawić pytanie – w jakim stopniu ograniczać
lub unikać szkód? Szukając na nie odpowiedzi należałoby się jednocześnie
zastanowić, jaka jest rola gospodarki leśnej i łowieckiej w rozwiązaniu pro-
blemu szkód oraz jak harmonizować ze sobą te dwa działy leśnictwa i godzić w
istocie dwóch gospodarzy w lesie.

Jaka jest, więc rola łowiectwa? Otóż łowiectwo jest odpowiedzialne
za zarządzanie populacjami zwierząt łownych. W związku z tym, współdziała-
nie leśników i myśliwych powinno owocować takim sterowaniem populacji
kopytnych, aby jak najrzadziej dochodziło do konfliktu „zwierzyna – las”.
Rozmiar szkód wyrządzonych w lesie w dużym stopniu uzależniony jest od kie-
runku, w jakim podąża łowiectwo. Jednakże oddzielenie łowiectwa od gospo-
darki leśnej pociąga za sobą określone konsekwencje. Zarówno leśnikom jak i
myśliwym zależy na trwałości lasów z uwzględnieniem bytowania w nich zwie-
rząt. Dlatego też zarządzanie zwierzyną powinno opierać się na rzetelnym spo-
rządzeniu i zrealizowaniu rocznych planów łowieckich. Niestety dość często
obserwuje się konflikt interesów pomiędzy myśliwymi a leśnikami polegający
na tym, że myśliwym zależy na dużej liczebności zwierzyny, leśnikom nato-
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miast na spokojnym wyprowadzeniu odnowień. Jest to problem do rozwiąza-
nia, ponieważ nadmierna liczebność zwierzyny przy niedostatecznej bazie
pokarmowej wcale nie gwarantuje dobrej jakości trofeów. Z drugiej zaś strony
niedostosowanie do zasobności i dostępności pokarmu do liczebności zwie-
rzyny znajdzie najprawdopodobniej odzwierciedlenie w postaci presji na
odnowienia. Umacnianie się takiego stanu może zagrażać trwałości lasu.
Niewątpliwie w wielu regionach kraju, ze względu na problem trwałości lasu
należałoby dążyć do zmniejszenia liczebności zwierzyny.
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Szkody powodowane przez zwierzynę, 
aspekt praktyczny
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2 Nadleśnictwo Łopuchówko

Wstęp
Szkody łowieckie są wynikiem funkcjonowania zwierzyny w krajo-

brazie rolniczo-leśnym, są więc efektem procesów zachodzących na wszyst-
kich poziomach ekologicznej organizacji spektrum biologicznego Ziemi, od
poziomu organizmu przez poziom populacyjny, do poziomu ekosystemu i kra-
jobrazu ekologicznego (Jezierski 1996). Według definicji szkodą  jest  takie
naruszenie środowiska leśnego (polnego), które zakłóca normalny tok produk-
cji, odbijając się negatywnie na jego efektywności (Partyka 1990). Inaczej
mówiąc szkoda – oznacza utratę dochodu lub efektu, których osiągnięcia w
określonym czasie spodziewał się człowiek (Miścicki 1998).

Zmiany w środowisku spowodowane głównie działalnością czło-
wieka, rozregulowały utrwalone, skomplikowane zależności pomiędzy
poszczególnymi elementami przyrody. Intensyfikacja gospodarki leśnej
poprzez upowszechnianie tzw. modelu lasu normalnego, zredukowanie
dużych drapieżników, wzrost liczby roślinożerców, niewłaściwe struktury
populacji jeleniowatych, wpływające na ich zachowanie, sposób żerowania,
nasilanie się stanów stresowych zwierzyny spowodowane  z jednej strony prze-
gęszczeniem oraz z drugiej wprowadzaniem coraz większego niepokoju w
łowiskach spowodowały, że problem szkód wyrządzanych przez zwierzynę
nabrał znaczenia gospodarczego.

Najogólniej można przyjąć, że podstawową przyczyną powstawania
szkód łowieckich jest konieczność zaspokajania zapotrzebowania energetycz-
nego zwierzyny. Niemniej ważną jest kwestia regulacji gospodarki wodnej oraz
uzupełnianie niedoborów witamin zwłaszcza u jeleniowatych. Zdarza się, że
zabiegi podejmowane przez leśników i myśliwych w celu ograniczenia szkód
mogą spowodować wzrost ich rozmiarów. Przykładem może być nieprawi-
dłowe rozmieszczenie przestrzenne punktów dokarmiania zimowego, niera-
cjonalne dokarmianie zwierzyny lub brak takiego dokarmiania. Udowodniono,
że niewłaściwie prowadzone dokarmianie, zwłaszcza podczas łagodnych zim,
a nawet całorocznie, w zasadzie jako nęcenie zwierzyny, sztucznie wzbogaca
naturalną dietę, wpływając na wzrost potencjału rozrodczego zwierząt
(Jezierski 1977). Ponadto zmiana karmy na lekką, łatwo strawną, pochodzenia
rolniczego, w postaci ziemniaków czy buraków, może wywołać zaburzenia w
trawieniu (zmienia się kwasowość żwacza powodująca zanik pierwotniaków
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rozkładających celulozę), którym zwierze próbuje przeciwdziałać poszukując
naturalnej karmy włóknistej w postaci pędów oraz kory (Książek 2006).
Skrajnością mogą być nawet upadki zwierząt spowodowane biegunkami,
odwodnieniem organizmu, zwłaszcza sarn. Dodatkowo, wybiórczo  prowa-
dzone dokarmianie jednym rodzajem karmy prze długi okres czasu, może spo-
wodować koncentrację zwierzyny oraz wpłynąć na zmianę preferencji pokar-
mowych.  To z kolei w okresie wiosenno-letnim prowadzi do poszukiwania
karmy na polach, powodując zwiększenie szkód (Fruziński 2002).

Niekorzystnym zjawiskiem towarzyszącym dokarmianiu jest nagro-
madzenie odchodów zwierzęcych w jednym miejscu. Obowiązkowa,
coroczna dezynfekcja miejsc dokarmiania może zapobiegać rozwojowi chorób
pasożytniczych (niedopuszczenie do zamknięcia się cyklów rozrodczych paso-
żytów wewnętrznych jeleniowatych).

Inną przyczyną powstawania szkód jest sposób realizacji pozyskiwa-
nia zwierzyny. Myśliwi – nieudolnie zastępując duże drapieżniki, najchętniej
pozyskują sztuki trofealne, oszczędzając często samice i osobniki młode.
Postępowanie takie najczęściej powoduje, poprzez niekorzystne zachwianie
funkcjonowania istniejących struktur populacji, powstawanie szkód w środowi-
sku, w którym one egzystują.

Szkody w uprawach leśnych
Najbardziej dotkliwymi uszkodzeniami powstałymi wskutek żerowa-

nia jeleniowatych są: zgryzanie pędów i pączków oraz spałowanie strzał.
Uszkodzenia te powodują między innymi: opóźnienie wzrostu młodych
drzew, zmniejszenie ich odporności na inne czynniki środowiskowe, występo-
wanie deformacji w rozwoju strzał lub w końcu obumieranie całych drzew.
Jeśli do tego dodać częsty brak możliwości naturalnego odnowienia lasu, selek-
tywność działania roślinożerców podczas zgryzania powodującą zubożenie
składu gatunkowego upraw zakładanych sztucznie,  jawi się bardzo poważny
problem gospodarczy i ekologiczny. Eliminowanie – zwłaszcza domieszek
liściastych – z upraw leśnych, gdzie istnieją potencjalne możliwości ich wyho-
dowania, pozbawia niekiedy leśników nadziei na uzyskanie sortymentów cen-
nych, wpływając tym samym na wyniki finansowe gospodarki leśnej.

Niezwykle istotną kwestią jest znalezienie właściwego kompromisu
pomiędzy potrzebami gospodarki: leśnej i łowieckiej, a więc kontrolowanej
interakcji „las – ssaki roślinożerne” (Miścicki 1998). Próbą rozwiązania pro-
blemu miały być koncepcje: hodowlana lub ekonomiczna. Zgodnie z koncep-
cją hodowlaną dopuszczalne zagęszczenie ssaków roślinożernych powinno
być nie większe niż to, przy którym uszkodzenia nie ograniczają postawionego
celu hodowlanego (Miścicki 1998). Koncepcja ekonomiczna zakładała, iż opty-
malne zagęszczenie zwierzyny łownej oddziałującej na środowisko leśne przy-
pada w takim punkcie, w którym suma dochodu gospodarstwa łowieckiego i
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dochodu gospodarstwa leśnego pomniejszonego o wartość szkód spowodowa-
nych w lesie przez zwierzynę jest najwyższa (Zając 1974).

Wraz ze wzrostem  szkód w lasach pojawił się problem oszacowania
ich rozmiarów. W ostatnim półwieczu opracowano wiele metod i sposobów
szacowania szkód łowieckich. Biorąc pod uwagę fazy rozwojowe lasu, najbar-
dziej narażone na szkody od zwierzyny są uprawy i młodniki. 

Zgodnie z §100 obowiązujących Zasad Hodowli Lasu „Wszystkie
uprawy pochodzenia sztucznego na powierzchniach otwartych i pod osłoną
drzewostanu podlegają ocenie”. Ocena przeprowadzana jest w drugim i
piątym roku życia uprawy. Czynników biotycznych i abiotycznych obniża-
jących jakość upraw jest wiele. Ważne miejsce wśród nich zajmują szkody spo-
wodowane przez zwierzynę.

Udatność upraw wyrażona stopniem pokrycia w ciągu ostatnich
pięciu lat na terenie RDLP Poznań utrzymuje się na stabilnym dość wysokim
poziomie 90%. W większości przypadków ocena upraw 5 – letnich jest niższa
od oceny upraw 2 – letnich. Stwarza to poważne problemy w zakresie stoso-
wania poprawek i uzupełnień upraw, jak również powiększa koszty działalno-
ści podstawowej, przy nikłej gwarancji dotyczącej efektów stosowania tych
zabiegów.

Ryc. 1. Ocena upraw 2 i 5 – letnich (%) na terenie RDLP Poznań w latach 1998-2006



1 Dla porównania zagęszczenie jeleniowatych na powierzchni leśnej Polski w sezonie 2005/06 wynosiło 34,1 j.j./1000 ha

16

Porównanie wysokiego1, wzrastającego zagęszczenia jeleniowatych z
ocenami upraw na terenie RDLP Poznań pozwala na postawienie wniosku, że
nowo zakładane uprawy są  chronione dość skutecznie. Większość nadle-
śnictw zabiegi ochronne rozpoczyna natychmiast po założeniu uprawy. To z
kolei wpływa na wysokość kosztów w dziale ochrona lasu przed zwierzyną, ale
również na utrzymywanie stosunkowo wysokiego stanu zwierzyny przy
dobrym stanie upraw leśnych.

Szkody w drzewostanach starszych
Lasy Państwowe, realizując model lasów wielofunkcyjnych, napoty-

kają na poważne trudności w dążeniu do celu. Zdaniem niektórych ekologów
stan jeleniowatych w Polsce jest wysoki. Należy do najwyższych w Europie i
często przekracza możliwości wyżywieniowe biotopów. Może to prowadzić do
ograniczenia produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, czyli powstania
niestabilnych ekosystemów leśnych (Szukiel 2001). Instrukcja Ochrony Lasu
nakazuje w rozdziale 4 pt. „Kontrola zagrożenia lasu przez roślinożerne ssaki”
przeprowadzanie corocznej szacunkowej oceny szkód wyrządzanych przez
zwierzynę (§77). Zgodnie z §78, oceniając rozmiar szkód, należy podać
sprawcę uszkodzenia. Natomiast §79 określa przedział uszkodzeń upraw,
młodników i drągowin sosnowych do 20% jako gospodarczo znośny. Według
niektórych autorów metoda ta jest niedoskonała, ponieważ nie daje odpowie-
dzi na podstawowe pytanie: jak zgryzanie wpływa na rozwój sadzonek?
(Nasiadka, Lipski 2006).

Ryc. 2. Zagęszczenie jeleniowatych – ogółem (w jednostkach jelenich /1000 ha lasu)
oraz dzików (w szt./1000 ha lasu) na terenie RDLP Poznań w latach 2000–2007 

(wg stanów wiosennych)
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Nasilenie uszkodzeń poprzez spałowanie występuje najczęściej w
okresie zimowym i wczesnowiosennym. Do tej pory nie poznano rzeczywi-
stych przyczyn spałowania. Przypuszcza się, że bezpośrednimi czynnikami są:
zapotrzebowanie na pokarm, brak dostępności do wody, zmiany rytmu aktyw-
ności dobowej, zagęszczenie, zachwiane struktury wiekowej i płciowej, wresz-
cie bardzo ważna antropopresja spowodowana różnymi formami penetracji
lasów przez ludzi, powodująca konieczność koncentracji i wydłużenia czasu
przebywania w miejscach dziennych ostoi, to jest w młodnikach.

Dodatkowo, utrwalone dobowe cykle aktywności jeleniowatych
obejmujące żerowanie, przeżuwanie, odpoczynek i sen, często zakłócane,
powodują konieczność przemieszczania się, ograniczenie czasu oraz częstotli-
wości żerowania (zakłócenia metabolizmu), wpływają negatywnie na wzrost i
jakość poroża, przyrost masy ciała osobników młodocianych oraz znaczne
wahania masy ciała osobników dojrzałych w ciągu roku. Zdaniem Pfliegera zja-
wisko zgryzania i spałowania drzew jest coraz częściej skutkiem stanu streso-
wego zwierzyny (Szukiel 2001).

Większość szkód w postaci zgryzania ma miejsce w uprawach do 7
lat, a spałowanie rozpoczyna się w młodnikach w wieku 8-15 lat i kończy się z
chwilą wykonania zabiegu trzebieży powodującego przerwanie zwarcia oraz
zgrubienie kory  (w różnych drzewostanach, na różnych siedliskach w wieku
20-40 lat), najczęściej jednak w wieku 20 lat. Rozmiar szkód powstałych w
uprawach i młodnikach na terenie RDLP Poznań w latach 2000-2006 przed-
stawiają poniższe ryciny.

Ryc. 3. Powierzchnia uszkodzonych upraw – ogółem oraz powierzchnia uszkodzonych
upraw w stopniu istotnym na terenie RDLP Poznań w latach 2000–2006
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Szacunkowa powierzchnia uszkodzonych upraw i młodników
(ogółem) w ostatnich siedmiu latach wykazuje wyraźne tendencje spadkowe.
Podobny wniosek należy wyciągnąć w stosunku do powierzchni szkód istotnych
zawierających się w przedziale 21-50% i powyżej 50% pokrycia. Godny szcze-
gólnego podkreślenia jest fakt wyraźnego zmniejszania się powierzchni upraw
przepadłych (>50%). Potwierdza to po raz kolejny, iż stosowane metody
ochrony lasu są coraz bardziej skuteczne ponieważ szkody w uprawach i młodni-
kach ulegają zmniejszeniu, a zagęszczenie jeleniowatych wzrasta.

Ryc. 4. Powierzchnia uszkodzonych młodników – ogółem oraz powierzchnia uszkodzonych
młodników w stopniu istotnym na terenie RDLP Poznań w latach 2000-2006

Ryc. 5. Powierzchnia uszkodzonych upraw i młodników w stopniu istotnym na terenie
RDLP Poznań w latach 2000-2006
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Próba określenia zależności rozmiaru szkód istotnych (ha – łącznie) w
uprawach i młodnikach  (Ryc. 5) od zagęszczenia populacji jeleniowatych (w
jednostkach jelenich na 1000 ha lasu) (Ryc. 2) wskazuje, że wielkości te w
badanym czasie nie są z sobą skorelowane.

Kolejna analiza dotycząca wpływu wielkości powierzchni chronio-
nych przed zwierzyną – łącznie na powierzchniowy rozmiar szkód w uprawach
i młodnikach – razem, na terenie RDLP Poznań w latach 2000-2006, nie
pozwala na wykazanie jednoznacznych korelacji pomiędzy tymi wielkościami.
Logarytmiczna linia trendu dla powierzchni chronionych – ogółem pomimo
wahań wielkości rocznych jest wielkością stałą. Rozmiar powierzchniowy
wszystkich szkód – razem w uprawach i młodnikach wykazuje natomiast wyra-
źną tendencję malejącą.

Szkody powodowane przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową
Spośród zwierząt objętych ochroną gatunkową coraz większe szkody

w ostatnim dziesięcioleciu wyrządza największy gryzoń bóbr. Zmiany w środo-
wisku powodowane przez bobry mają znaczenie biocenotyczne porówny-
walne z działaniami prowadzonymi na terenie całego kraju w ramach małej
retencji. Często jednak dochodzi do paradoksalnej sytuacji, że gatunek chro-
niony – bóbr wyrządza szkody w drzewostanach również objętych ochroną.
Należy również wspomnieć o wpływie bobrów na gospodarkę rolną, rybacką,
melioracyjną. Większość sytuacji konfliktowych spowodowanych działalnością

Ryc. 6. Wpływ wielkości powierzchni chronionych przed zwierzyną – ogółem (U-uprawy,
M-młodniki) na zaewidencjonowaną wielkość powierzchni uszkodzonej przez zwierzynę 
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bobrów można i należy minimalizować znanymi sposobami opisywanymi w
literaturze. W sytuacjach ekstremalnych można i należy wykorzystywać zgod-
nie z prawem środki ograniczające ich uciążliwą działalność (przesiedlenia,
odstrzał, wygradzanie powierzchni).

Kolejnym gatunkiem wyrządzającym szkody w gospodarce łowieckiej
oraz gospodarce rolnej jest wilk. Próby regulacji liczebności, wielkości pozyska-
nia, a tym samym przyszłości tego gatunku stanowią w większym stopniu
zagadnienie socjopolityczne niż biologiczne (Bereszyński 1998). Na szczęście
problem wilka nie dotyczy RDLP w Poznaniu.

Straty w uprawach rolnych
Szkody w uprawach rolnych wyrządzają dziki, jelenie, daniele, łosie,

rzadziej sarny. Intensyfikacja produkcji rolnej i związana z tym specjalizacja
spowodowały wielkoobszarowość i monokulturyzację uprawy roli. Wielkie
pola stały się również ostoją dla zwierzyny w okresie letnim, co sprzyja zwięk-
szaniu szkód. Stąd między innymi największe szkody powstają w miesiącach
lipcu i sierpniu. Z badań przeprowadzonych w latach 1984-1986 na terenie
środkowowschodniej Polski (Drozd 1998) wynika, że im mniejsze są kom-
pleksy leśne, czyli proporcjonalnie dłuższa jest granica lasu i pola, tym większe
są szkody. Wydłużenie wspomnianej granicy o 10 km powoduje wzrost
powierzchni zredukowanej szkód o 7 ha. W związku z tym nie należy dopusz-
czać do nadmiernego stanu dzików w małych kompleksach leśnych.

W obowiązującym prawie łowieckim wyróżnia się trzy rodzaje
szkód: 
– przy wykonywaniu polowania, 
– w uprawach i plonach rolnych wyrządzane przez dziki, łosie, daniele, jelenie
i sarny, 
– wyrządzane przez zwierzęta objęte całoroczna ochroną. 

W pierwszym drugim przypadku za powstałe szkody odpowiadają
dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, a Skarb Państwa odpowiada za
szkody wymienione w punkcie trzecim. Wielkość wypłacanych odszkodowań
za szkody w gospodarce rolnej zależy od bardzo wielu czynników. Wypłacona
kwota odszkodowań łowieckich osobom fizycznym i prawnym posiadaczom
upraw i płodów rolnych wzrosła od 26,4 mln zł w sezonie 2000/01 do 35,1
mln zł w sezonie 2004/05 (dane GUS)

Wielkość powierzchni zredukowanej związana jest z zagęszczeniem
zwierzyny, długością granicy polno–leśnej tj. wysokim wskaźnikiem fragmenta-
cji obwodów, jakością gleb, stosowanymi metodami zapobiegającymi powsta-
waniu szkód w polach oraz poziomem prowadzonej gospodarki rolnej.
Zastanawiająca jest jednak przeliczona i wypłacona przez nadleśnictwa i koła
łowieckie wartość 1 ha powierz-chni zredukowanej. Można domniemywać, że
na duży interwał w zakresie wartości 1 ha powierzchni zredukowanej miały
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wpływ: gatunki zniszczonych roślin, czas wystąpienia i szacowania szkody,
zastosowane wskaźniki wydajności oraz wynegocjowana cena jednostkowa do
obliczenia wartości końcowej. W tej sytuacji niezwykle ważną kwestią jest pra-
widłowa współpraca dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich z właści-
cielami gruntów rolnych okalających lasy (art. 47 Ustawy Prawo łowieckie z
dnia 13.10.1995 roku). Dobra wola i wiedza o aktualnych przepisach obowi-
ązujących obie strony, zainteresowane minimalizacją szkód oraz utrwalona
praktyka informowania nadleśnictwa przez rolników o strukturze zasiewów,
umożliwia, chociaż w części, przeciwdziałać większym szkodom i mogą spo-
wodować, że szkody  w uprawach rolnych nie będą zwiększały się.

Szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych mają
wymiar społeczny. Są od dawna przedmiotem konfliktów i sporów, których
rozstrzygnięcie wymaga często mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia
sporu, a nawet dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że obowiązujące obecnie prawo nie prze-
widuje odpowiedzialności i konieczności kompensowania szkód wyrządzo-
nych przez zwierzynę w uprawach leśnych i młodnikach bez względu na ich
formę własności.

Przeciwdziałanie szkodom w uprawach rolnych
Funkcjonujące znane metody ochrony przed skutkami żerowania

zwierzyny można podzielić na: biologiczne, chemiczne i mechaniczne.
Zabiegi stosowane w ramach tych metod mogą tylko w części ograniczyć
szkody.

Głównymi działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia szkód w
uprawach rolnych powinny być:
– utrzymanie właściwego zagęszczenia zwierzyny oraz prawidłowej struktury
płciowej i  wiekowej poszczególnych  populacji,
– konsekwentne realizowanie polityki planowania i pozyskania zwierzyny,
– stała poprawa naturalnych warunków pokarmowych dla zwierzyny m. in.
poprzez prowadzone fitomelioracje, uprawę łąk, poletek łowieckich,
– zapewnienie względnego spokoju w łowisku,
– stosowanie preparatów odstraszających – węchowych i optycz-no–dźwięko-
wych,
– letnie dokarmianie dzików na pasach zaporowych,
– stosowanie elektryzatorów (tzw. pastuchów elektrycznych),
– pilnowanie zagrożonych upraw oraz w szczególnych przypadkach ich gro-
dzenie.

Ograniczenie szkód od zwierzyny w lasach
Właściwie prowadzona gospodarka łowiecka powinna dążyć do w

miarę stabilnej równowagi biocenotycznej pomiędzy zwierzyną, a środowi-
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skiem jej bytowania, tj. lasem. Las określany jest jako skomplikowany ekosys-
tem, w którym zwierzyna jest tylko jednym z ogniw jego funkcjonowania.
Wielofunkcyjność lasu nigdy nie była tak doceniana, jak w chwili obecnej.
Funkcje produkcyjne lasu z wielu powodów stopniowo ustępują miejsca funk-
cjom pozaprodukcyjnym: ochronnym i społecznym, co jest związane z zapo-
trzebowaniem na te funkcje. Nie oznacza to jednak takiego „przeorientowa-
nia” gospodarki leśnej, aby nie dokonywać poprawek i uzupełnień w
uprawach leśnych, nie uproduktywniać powstałych luk czy halizn w ramach
hodowli lasu, jak również nie zabezpieczać istniejących upraw przed szkodami
od zwierzyny w ramach ochrony lasu. Zgodnie z obowiązującym podziałem
działalności wynikającym z  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szcze-
gółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP, wymienione wyżej czynności
gospodarcze, pomimo że są w znacznej części skutkiem prowadzonej gospo-
darki łowieckiej, jako działalności ubocznej, rozliczane są i ewidencjonowane
w działalności podstawowej nadleśnictw. Okazuje się, że gospodarka łowiecka
pomimo niewielkiego udziału w kosztach i przychodach – ogółem, wywiera
bardzo poważny wpływ na działalność podstawową wielu nadleśnictw.

Zakres prac prowadzonych w celu zabezpieczenia upraw przed szko-
dami od zwierzyny przedstawia tabela 1.

Przedstawiona w tabeli powierzchnia chroniona – ogółem, jest sumą
powierzchni nowych grodzeń, powierzchni chronionej chemicznie oraz
powierzchni chronionej mechanicznie. 

Aktualna długość grodzeń na terenie RDLP Poznań wynosi 3 505 km,
co zabezpiecza łączną powierzchnię 6 501 ha upraw. Niewątpliwą zaletą
dobrze wykonanego grodzenia jest wyeliminowanie uszkodzeń powodowa-
nych przez zgryzanie, czemchanie, spałowanie, obijanie i osmykiwanie kory,

Tabela 1.
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zjadanie nasion, siewek, pączków oraz wydeptywanie sadzonek. Należy jed-
nak pamiętać, że grodząc uszczuplamy areał bytowania zwierzyny, zmniejsza-
jąc jej „przestrzeń życiową”, powodujemy tym samym wzrost szkód na
powierzchniach niegrodzonych. Zmieniamy w ten sposób krajobraz środowi-
ska, tak pod względem estetycznym, jak i ekologicznym, wprowadzając ele-
menty obce środowisku. Obligatoryjną zasadą jest i powinna być zasada wpro-
wadzania grodzeń w sytuacjach koniecznych i uzasadnionych, zwłaszcza kiedy
utrudniona jest regulacja liczebności populacji, a inne sposoby ochrony zawo-
dzą. Grodzenia (nawet małych powierzchni) utrudniają prowadzenie polowań
zbiorowych, są przyczyną wielu kontuzji zwierząt, a nawet ich śmierci, ułatwiają
kłusownictwo. Niebagatelną rolę podczas podejmowania decyzji o wprowadze-
niu grodzeń powinny odgrywać kwestie finansowe. Grodzenia są kosztowne,
wymagają stałej kontroli i naprawy po każdym wietrze i przeprowadzonym polo-
waniu zbiorowym, utrudniają procesy pozyskania i zrywki drewna. Grodząc,
wyizolowujemy na kilka lat powierzchnię dla dzików i lisów. Możemy przez to
doprowadzić do nadmiernego rozrodu populację myszowatych, wyrządzającą
często poważne szkody w uprawach (Perz, Sobalak, 2005). Konsekwencją gro-
dzeń są koszty ich konserwacji i konieczność rozgradzania. Nie wszystkie nowo
założone uprawy można grodzić. Ogrodzonych powierzchni nie należy rozgra-
dzać przez kilka lat. Należy zatem podejmować wszelkiego rodzaju próby, aby
chronić tylko najcenniejsze, najbardziej narażone na szkody fragmenty upraw, a
w pozostałych tak gospodarować, aby przy wysokich stanach zwierzyny jakość
ich była zadowalająca (Perz, Sobalak, 2004).

Właśnie dbałość o stan upraw leśnych, a w przyszłości dorodnych
drzewostanów wymusza często na leśnikach konieczność zagęszczania więźby
sadzenia poszczególnych gatunków. Jest to zabieg zdecydowanie tańszy od sto-
sowania grodzeń, eliminujący kosztowne poprawki, dający żer i jednocześnie
skuteczną osłonę dla zwierzyny przez wiele lat, gwarantujący prawidłowy skład
docelowy drzewostanów i to o niezłej jakości. Tego typu przyzwolenie, doty-
czące zwiększonej obsady sadzonek na powierzchniach narażonych na zgryza-
nie i spałowanie spowodowane przez roślinożerne ssaki kopytne, powinno się
znaleźć jako obligatoryjny zapis dla ośrodków hodowli zwierzyny Lasów
Państwowych w Zasadach Hodowli Lasu.

Prawidłowe stosowanie repelentów może w znacznym stopniu ogra-
niczyć szkody w uprawach. Smarowanie wszystkich sadzonek nie przynosi
oczekiwanych efektów, gdyż szkody i tak w takim przypadku wystąpią.
Smarując tylko  część wybranych drzewek, dokonujemy pierwszej selekcji, w
której zwierzyna poprzez zgryzanie sadzonek nie posmarowanych (przezna-
czonych do eliminacji w pierwszej kolejności) może nam pomóc.

W większości nadleśnictw wyraźnie ogranicza się ochronę mecha-
niczną sadzonek (palikowanie modrzewia, osłonki) jako metodę bardzo kosz-
towną i mniej skuteczną.
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Niezwykle istotną kwestią przeciwdziałającą szkodom w młodnikach
jest wykładanie drzew zgryzowych. Zabieg znany od dawna, niedoceniany,
niekosztowny, wykonywany przy okazji planowych czyszczeń oraz cięć trze-
bieżowych. Wybór pozycji wniosku cięć w zależności od pory roku i miejsca
przebywania zwierzyny, w okresie, kiedy występuje zwiększone zapotrzebo-
wanie na żer grubo włóknisty, zależy tylko od administracji terenowej Lasów
Państwowych. Również wszelkie inne metody ochrony lasu przed szkodami od
zwierzyny należy uznać za prawidłowe, jeśli tylko przyczyniają się do ich ogra-
niczenia. Chodzi tu o metody niekonwencjonalne, np. stosowanie dezodoran-
tów, smarowanie strzał repelentami, wykładanie włosów ludzkich czy
owczych. Oczywiście generują one dodatkowe koszty, jednak nieporównywal-
nie mniejsze od wymienionych wcześniej. Często zabezpieczenie sadzonek
nawet na krótki czas powoduje wyraźne zminimalizowanie strat.

Szczegółowe przeliczenie kosztów ochrony lasu przed zwierzyną w
RDLP Poznań w poszczególnych latach 2000-2006 przedstawia tabela 2.

Koszty ochrony lasu przed zwierzyną w ostatnich siedmiu latach na
terenie RDLP Poznań stanowią znaczący procent w ogólnych kosztach ochrony
lasu (od 47,3 do 66,4 %). Godne przemyślenia są również wysokie, utrzymu-
jące się na podobnym poziomie jednostkowe koszty ochrony lasu przed zwie-
rzyną przeliczone na 1 ha lasu oraz na pozyskaną 1 j.j. Wszystko to sprawia, że
Lasy Państwowe przywiązują coraz większą wagę do prawidłowego planowa-
nia łowieckiego, pełnej realizacji planów łowieckich uwzględniających selekcję
tak populacyjną jak i osobniczą, poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz
innych działań w gospodarce łowieckiej. Towarzyszyć temu muszą działania
ochroniarskie realizowane przez nadleśnictwa. Tylko takie podejście może
zagwarantować utrzymanie krajowego bogactwa naturalnego, jakim jest las,
jego trwałości i różnorodności biologicznej z uwzględnieniem zwierzyny, która
tę różnorodność będzie wzbogacać, a nie w istotny sposób ją ograniczać. 

Tabela 2.
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Monitoring szkód łowieckich w lasach
Brandenburgii
Kornelia Dobiáš, 
Instytut Leśny Eberswalde

Brandenburgia
Wschodni sąsiad graniczący z Polską na długości prawie 300 km, jest

bogaty w skały, jeziora, piaski oraz... w lasy. 
Lesistość Brandenburgii wynosi 37 %, co plasuje ją tuż przed

Bawarią, dla której wartość ta wynosi 36%. Pozwala to zaliczyć Brandenburgię
do czterech najbardziej zalesionych landów. Najwięcej lasów znajduje się w
regionie Łużyc nad Szprewą - ponad 40%, a najmniej w Prignitz – około 32 %
powierzchni.

Znajdująca się miedzy Łabą a Odrą Brandenburgia położona jest
całkowicie na ukształtowanym w okresie lodowcowym niżu północnoniemiec-
kim. Charakteryzuje go niski poziom terenu, który w przeważającej części nie
przekracza 150 m npm. Krajobraz Brandenburgii jest jednak bardzo urozma-
icony i pełen kontrastów. Dalekie niziny i tereny zalewowe przeplatają się z
falistymi morenami dennymi i rozległymi równinami sandrowymi. Krajobraz
uzupełniają mocno ukształtowane, częściowo górzyste moreny czołowe,  poje-
dyncze wzniesienia oraz około 3000 naturalnych jezior.  

Średnia roczna temperatura wynosi 8–9°C. Ze względu na wartości
opadów rzędu 500-700 l/m², Brandenburgia należy do najbardziej suchych
landów Niemiec.

Lasy Brandenburgii
Różnorodność drzewostanów w Brandenburgii - od olsów po lasy

sosnowe, idzie w parze z różnorodnością ich własności. Mniej więcej połowa
lasów Brandenburgii to las prywatny, przy czym rozróżnić należy duże oraz
małe obszary lasu prywatnego. Około 25% powierzchni lasów to lasy landu
Brandenburgia. Pozostałe powierzchnie należą do: gmin i miast, kościołów
oraz do państwa. Las państwowy znajduje się głównie na terenach poligonów.
Dominującym gatunkiem w Brandenburgii jest sosna, która zajmuje obecnie
prawie 80% powierzchni lasów, 4 % powierzchni stanowi dąb, 2% buk zwy-
czajny, pozostałe 14% przypada na inne gatunki iglaste oraz twarde i miękkie
gatunki liściaste. 

Odpowiednia przebudowa lasów Brandenburgii wymaga zmiany ich
składu gatunkowego. Do roku 2045 mają zostać zredukowane powierzchnie
litych lasów iglastych, głównie sosnowych z 70% do 26%, przy jednoczesnym
zwiększeniu udziału gatunków liściastych. Założenia te formułuje Program
Lasów Brandenburgii. W przyszłości przeważać powinny urozmaicone lasy
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mieszane z takimi gatunkami, jak: dęby, sosny, buki i inne. Będą one w sto-
sunku do monokultur bardziej odporne na szkodniki i zapowiadane zmiany
klimatyczne. Mimo iż nie można przewidzieć dokładnego przebiegu tych
zmian, już dziś należy zakładać lasy zdolne do ich przetrwania.      

Zwierzyna łowna w Brandenburgii
Na rozwój lasu wpływa oprócz człowieka i klimatu jeszcze jeden

czynnik – zwierzyna łowna, a w szczególności jeleniowate. 
Ścisły związek pomiędzy populacjami roślinożerców a światem roślin

znany jest już od dawna.  Jeleniowate żerują zarówno na polach, jak i w lesie.
Ich pokarm to trawy, zioła, pąki oraz pędy młodych drzew. Zgryzanie drzew
jest w ekosystemie leśnym procesem naturalnym. W jakim jednak stopniu
należy je tolerować, zależy od funkcji lasu oraz założeń gospodarczych. 

Program Lasów Brandenburgii formułuje zatem wyraźne wytyczne dla
myśliwych. Trwałe zachowanie funkcji lasu oraz realizacja celów dostosowanej do
danego siedliska gospodarki leśnej wymagają zasady jedności gospodarowania
lasem i zwierzyną. Głównym celem gospodarki łowieckiej w Brandenburgii jest
równorzędne gospodarowanie biotopem i zwierzętami łownymi. Inaczej mówiąc,
gospodarka łowiecka nie może przebiegać w oderwaniu od przestrzeni życiowej
zwierzyny. W związku z tym wszelkie przedsięwzięcia gospodarki leśnej – głów-
nie hodowlane, muszą uwzględniać tą grupę zwierząt.

Ryc. 1. Las sosnowy i odnowienie naturalne
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Brandenburgia jest terenem bogatym w zwierzynę. Łowiska zajmują
powierzchnię ok. 2,5 miliona ha, co stanowi 85% powierzchni landu. Nieco
ponad połowa to powierzchnie rolne, natomiast 41% stanowią lasy. Rocznie
poluje tutaj ok. 16 000 myśliwych. Istnieje ponad 2 500 obwodów łowieckich,
z czego 11% znajduje się w zasięgu administracji landu.
Łowiectwo w lasach landu powinno więc być wzorcowe. Celem strategii
łowiectwa na terenach administracji landu jest zagwarantowanie odnowienia
naturalnego i urozmaiconej gatunkowo flory. Jest to możliwie przy niewielkim
zagęszczeniu zwierzyny. Dąży się do uzyskania wysokowartościowego drewna,
a zyski z polowań, przy niewielkich nakładach, powinny być wysokie.  
Na ok. 13% powierzchni łowisk oraz 28% powierzchni lasów landu upolowano
w roku 2006 17 672 szt. zwierzyny płowej. Stanowi to 14% ogółu odstrzału
jeleniowatych w Brandenburgii.  

Wielkość pozyskania
Liczba upolowanej zwierzyny na terenie Brandenburgii przedstawia

się następująco. W roku 2006 pozyskano łącznie 7. 965 szt. jeleni. Wynik ten
był o 6% niższy w porównaniu z rokiem poprzednim. W skali całego kraju
Brandenburgia znajduje się na drugiej pozycji, wyższy odstrzał jeleni ma miej-
sce jedynie w znacznie większej Bawarii.

W minionych dziesięcioleciach znacznie zwiększył się w
Brandenburgii odstrzał danieli. Począwszy od roku 1994 stale rosnący odstrzał
tego gatunku osiągnął w roku 2002 wartość maksymalną 13.902 szt. Od tej
pory liczba ta nieznacznie spada i w roku 2006 wynosiła łącznie 12.421 szt.,
podobnie jak w przypadku jeleni mniej o 6% w stosunku do roku poprzed-
niego. W skali kraju Brandenburgia osiąga jednak wynik najlepszy. Tuż za nią
znajduje się Meklemburgia-Pomorze Przednie, gdzie w roku 2005 upolowano
nieco ponad 11.000 szt. danieli.   

Wśród występującej w Brandenburgii zwierzyny łownej najmniejsze
znaczenie z punktu widzenia gospodarki łowieckiej mają muflony. W ostatnich
trzech latach odstrzał wynosił zawsze ponad 800 sztuk, przy jednoczesnej ogólnej
tendencji wzrostowej. Spadek zaobserwowano po raz pierwszy w roku poprzed-
nim. W roku 2006 upolowano 733 muflony, 9% mniej niż rok wcześniej. 

Po rekordowym pod względem odstrzałów roku 2005 ilość pozyska-
nych saren w roku 2006 nieznacznie spadła. Upolowano łącznie 64.315 sztuk,
4% mniej niż przed rokiem. 

Udział saren w łącznej ilości upolowanej zwierzyny płowej w skali
landu wyniósł w roku 2006 75%. Ze względu na sposób odżywiania, polega-
jący na wybiórczym pobieraniu pokarmu, wpływ saren na odnowienie natu-
ralne może być znaczący.  
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Las i zwierzyna łowna
Mimo zaangażowania myśliwych w redukowanie nadmiernego

pogłowia zwierzyny płowej oraz mimo licznych wypadków zmniejszających jej
ilość w sposób naturalny, na terenach rolnych i częściowo leśnych odnotowuje
się wciąż znaczne szkody łowieckie. Znaczący udział ma w nich zgryzanie
przez jeleniowate. Naturalne i sztuczne odnowienia można ochronić jedynie
przez grodzenia. 

Aby określić wpływ jeleniowatych na gospodarkę leśną,
Administracja Lasów Brandenburgii podjęła w roku 2003 decyzję o wprowa-
dzeniu monitoringu zgryzania. Proponowany przez Instytut Leśny w
Eberswalde monitoring składa się z dwóch elementów: monitoringu zgryzania
oraz metody grodzeń kontrolnych.

Monitoring zgryzania
Monitoring zgryzania pozwala za pomocą prób losowych ustalić pro-

centowe wartości  uszkodzeń wobec ilości drzew na powierzchniach odnowio-
nych naturalnie i sztucznie. Służby leśne przeprowadzają badania co roku w
okresie od kwietnia do czerwca. Wybrane powierzchnie obejmują co najmniej
0,3 ha, natomiast maksymalna wysokość drzew wynosi 2 m. Bada się wyłącz-
nie pęd główny pod względem jego cech jakościowych – „zgryziony”, względ-
nie „nie zgryziony”. W przeciwieństwie do pozostałych landów Brandenburgia
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Ryc. 2. Pozyskanie saren w Brandenburgii

W
ie

lk
oś

ć 
po

zy
sk

an
ia

 (w
 sz

tu
ka

ch
)

Sezon łowiecki



efektywnie bada uszkodzenia tam, gdzie one występują. Celem naszych badań
jest szybkie dostarczenie informacji na temat zwarcia drzewostanu i składu
gatunkowego odnowień, szkód wyrządzonych przez zgryzanie oraz możliwo-
ści hodowlanego zagospodarowania badanych  powierzchni.    

Od roku 2004 dane pochodzące z badanej powierzchni odnowienio-
wej przekazywane są elektronicznie do leśnej centrali danych. Przeprowadzana w
Instytucie Leśnym Eberswalde  ocena hodowlana powierzchni próbnych, zgodnie
z wytycznymi Administracji Leśnej Brandenburgii dotyczących hodowli lasu, jest
bezpośrednio dostępna poprzez Internet. Umożliwia ona zastosowanie zaleceń
łowiecko-hodowlanych odpowiednio do konkretnej powierzchni. 

W minionym roku osiągnięto następujące wyniki. W roku 2006 prze-
prowadzono na powierzchni 2.600 ha ocenę zgryzania. Najczęściej badano
odnowienia bukowe, sosnowe i dębowe, przy czym wszystkie dane dotyczą
ponad 20 gatunków. 

Na podstawie ustalonych procentowych wartości zgryzania wobec
ogólnej ilości drzew stwierdzono, iż  na 35% odnowień bukowych, 33% sosno-
wych i 12% odnowień dębu bezszypułkowego nie ma konieczności ingerencji,
gdyż w stosunku do ogólnej ilości drzew stopień zgryzania jest dopuszczalny.

Na 22%  badanych powierzchni odnowień bukowych, 35% sosno-
wych oraz 16% odnowień dębu bezszypułkowego zaleca się przeprowadzenie
hodowlanych środków zaradczych. W tych przypadkach rozmiar zgryzania był
dopuszczalny, jednak ogólna ilość drzew zbyt niska.   

Konieczność zwiększenia odstrzału zwierzyny z powodu zbyt dużych
szkód dotyczyła 43% powierzchni bukowych, 29% sosnowych oraz 71% bukowych. 

Interpretacja tych wyników nie jest prosta i powinna być dostoso-
wana do konkretnej powierzchni. Badanie przeprowadzane jest obecnie jedy-
nie na terenie lasów należących do landu, a więc na 25% ogółu powierzchni
Brandenburgii. Dla ustalenia zasad regulacji łowieckich dotyczących zwierzyny
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Ryc. 3. Zalecenia dla odnowień sosnowych na podstawie określenia rozmiaru zgryzania
w stosunku do ilości drzew



płowej na dużych powierzchniach obszar ten jest zbyt mały. Ponadto badane
powierzchnie nie są rozmieszczone równomiernie na terenie lasów
Brandenburgii, tak  więc nie jest możliwa ocena w  skali całego landu.

Należy ponadto zauważyć, iż istnieje związek między pogłowiem
zwierzyny a rozmiarem  szkód łowieckich. Nie zawsze daje się jednak stwier-
dzić bezpośrednia zależność. Na wysokość szkód łowieckich działają obok
stopnia zagęszczenia zwierzyny również  inne czynniki, jak np. turystyka leśna i
polowania. Dlatego też redukcja zwierzyny leśnej nie zawsze będzie gwarancją
udanego odnowienia.  

Metoda grodzeń kontrolnych
Obok corocznie przeprowadzanego monitoringu zgryzania, w roku

2003 wprowadzono w Brandenburgii również metodę grodzeń kontrolnych.
Pozwala ona zaobserwować potencjał odnowieniowy danego siedliska.
Wykluczony zostaje w tym przypadku czynnik zwierzyny, przy jednoczesnym
zachowaniu stałych elementów siedliska. Metoda ta dostarcza szczegółowych
informacji na temat przebiegu procesu odnowienia na danym obszarze oraz
zdolności regeneracyjnych ekosystemu leśnego. Pozwala ustalić odpowiednie
zalecenia hodowlane, w szczególności dobór gatunków. Ten długoterminowy
monitoring dostarcza wskazówek, jakie czynniki (np.: gleba, woda, światło, lata
nasienne itd.) mogą mieć obok spałowania  wpływ na strukturę i dynamikę
odnowień.

Metoda grodzeń kontrolnych bazuje na parach powierzchni – jednej
ogrodzonej i jednej nie ogrodzonej o wielkości 100 m². Badane drzewa są naj-
pierw inwentaryzowane oddzielnie na obu powierzchniach. Następnie w
odstępach trzyletnich dokonuje się analizy szkód pod względem gatunku, ilo-
ści, wysokości i rozmiaru zgryzania. Dalej porównuje się wartości z obu
powierzchni. 

Wiosną 2003 roku założono w ponad 500 ha kompleksach leśnych
po dwie powierzchnie porównawcze, w odstępach 200 ha. Wybierano drze-
wostany łatwo odnawiające się. Powierzchnie musiały w dużym stopniu wyka-
zywać cechy charakterystyczne dla danego siedliska. Podobnie jak w przy-
padku monitoringu zgryzania, przesyłanie danych następowało za pomocą
specjalnego oprogramowania do bazy danych leśnych Brandenburgii, gdzie
poddano je opracowaniu.   

W minionym roku miała miejsce pierwsza kontrola założonych w
2003 r. par powierzchni, co dało możliwość porównania trzyletniego odnowie-
nia poddanego zgryzaniu z odnowieniem gdzie szkody nie wystąpiły.
Uzyskano wyniki dotyczące 810 par powierzchni. Po upływie trzech lat należy
stwierdzić, iż ogólna liczba sadzonek na ogrodzonych powierzchniach kontrol-
nych była regionalnie bardzo zróżnicowana. Lasy landu charakteryzują się
znacznymi różnicami jeśli chodzi o siedliskowy typ lasu. 
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Zarówno na powierzchniach ogrodzonych  jak i nie ogrodzonych
liczba młodych drzew wzrosła; w ogrodzeniu o 115%, poza ogrodzeniem
natomiast o 83%. W roku 2006 na powierzchniach ogrodzonych było niemal
dwa razy tyle drzew, co na powierzchniach nie ogrodzonych (różnica 44%).
Można więc stwierdzić, iż z powodu zwierzyny rozwija się przeciętnie 56%
możliwego w danym siedlisku  odnowienia naturalnego. 

Na przestrzeni lat 2003-2006 średnia ilość gatunków zarówno w
obrębie ogrodzenia, jak i poza ogrodzeniem wzrosła. Zgodnie z oczekiwa-
niami ilość gatunków na powierzchniach ogrodzonych była wyższa. Zwierzyna
wpływa więc na miejscową selekcję gatunkową drzew. 
Jeśli porównać liczbę drzew w roku 2006 w różnych stadiach wzrostu, zauwa-
żyć można dla różnych gatunków jeden trend:  im wyższe drzewa, tym niższa
jest ich liczba – zarówno na powierzchniach nie ogrodzonych, jak i ogrodzo-
nych. Tak więc na rozwój odnowienia naturalnego wpływa szereg czynników
niezależnie od zwierzyny.  

Porównanie lat 2003 i 2006 pod względem ilości uszkadzanych
sadzonek nie wykazało istotnych różnic. W obu przypadkach zanotowano
zgryzanie rzędu 30%. Ponieważ w  minionych trzech latach wzrosła ogólna
ilość drzewek, nasiliło się też zgryzanie. Pędy drzew należą do codziennej diety
zwierzyny płowej. Im więcej drzew, tym większy rozmiar szkód. 

Na podstawie tych pierwszych wyników można podsumowując
stwierdzić, iż zwierzyna płowa wpływa na występowanie i przyrost odnowień
naturalnych w różnym stopniu, zależnie od regionu. Nie zawsze wpływ zwie-
rzyny oznacza wyraźne szkody hodowlane. Jest on miejscami decydującym,

28 wrześn ia  2007,  Międzynarodowe Targ i  Poznańsk ie

IIIIII

33

Ryc. 4. Schemat par powierzchni w metodzie grodzeń kontrolnych



ale nie jedynym czynnikiem wpływającym na rozwój odnowienia. Stan odno-
wienia na powierzchni ogrodzonej nie powinien stanowić idealnego wzorca
hodowlanego. 

Obie metody monitoringu stanowią dla gospodarki leśnej oraz
łowiectwa Brandenburgii ważne źródło informacji. Są one podstawą szacowa-
nia dynamiki rozwoju populacji zwierzyny i pozwalają wprowadzić odpowied-
nią jej regulację. Jako wskaźnik zagęszczenia zwierzyny ustalają stopień szkód
łowieckich i wpływają na planowanie pozyskania. 

Należy dążyć do tego, aby we wszystkich lasach zastosowanie znala-
zły obie metody. Dzięki temu będzie można obiektywnie ocenić szkody
łowieckie i skutecznie zaplanować pozyskanie zwierzyny oraz ustalić odpo-
wiednie zabiegi hodowlane. Dla stworzenia podstaw dyskusji  na temat
wpływu zwierzyny na las oraz dla ustalenia dopuszczalnej wielkości populacji
zwierzyny i możliwości pozyskania, konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy
właścicielami lasów a zarządcami obwodów łowieckich. Pracownicy admini-
stracji leśnej landu muszą się aktywnie zaangażować we współpracę z wszel-
kimi  jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska, aby ułatwić
innym zrozumienie celów oraz założeń gospodarki leśnej i łowieckiej.  
Pochodzący z Brandenburgii znany naukowiec zajmujący się łowiectwem,
profesor hodowli lasu – Egon Wagenknecht wyraził krytyczną uwagę, iż
„Hodowla lasu bez uwzględnienia aspektów gospodarki łowieckiej i jej
wpływu na las, jest stosunkowo łatwa. Trudność jednak sprawia pogodzenie
obu tych dziedzin z korzyścią dla lasu oraz zwierzyny”. Aby sprostać temu
zadaniu, Brandenburgia ma jeszcze wiele do zrobienia.
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Monitoring von Wildschäden 
im Brandenburgischen Wald

Kornelia Dobiáš, 
Landesforstanstalt Eberswalde

Das Land Brandenburg
Polens östlicher Nachbar auf fast 300 km Länge, ist reich an Steinen,

Seen und Sand und…, es ist reich an Wald. 
Im bundesweiten Vergleich reiht es sich mit einem

Bewaldungsprozent von 37 unter die vier waldreichsten Bundesländer
Deutschlands ein und liegt sogar noch knapp vor Bayern, das einen Anteil von
36 % erreicht. Den höchsten Waldanteil Brandenburgs hat die Region Lausitz-
Spreewald mit über 40 %, den geringsten die Prignitz mit etwa 32 %.
Das Land zwischen Elbe und Oder gehört in seiner Gesamtheit zum eiszeitlich
geprägten nordostdeutschen Tiefland. Es ist durch seine niedrige absolute
Höhenlage, die weitflächig unter 150 m über NN bleibt, charakterisiert.
Dennoch ist die märkische Landschaft abwechslungsreich und voller Kontraste.
Weite Niederungen und Auen wechseln mit flachgewellten
Grundmoränenplatten und ausgedehnten Sanderebenen. Hinzu kommen
reliefstarke, teils mittelgebirgsähnliche Endmoränenzüge, markante
Einzelerhebungen und etwa 3.000 natürliche Seen.

Die Jahrestemperaturen erreichen durchschnittlich 8–9 ° C. Mit jähr-
lichen Regenmengen zwischen 500 bis 700 Litern pro Quadratmeter gehört
Brandenburg zu den regenärmsten Bundesländern.

Der Brandenburger Wald
So vielfältig wie die Waldbilder – vom Erlenbruch bis zum

Kiefernwald, so bunt gemischt sind die Eigentumsverhältnisse im
Brandenburger Wald. Etwa die Hälfte des Brandenburgischen Waldes ist
Privatwald, wobei zwischen Groß- und Kleinprivatwald zu unterscheiden ist.
Rund 25 % der Waldfläche gehört dem Land Brandenburg. Weitere
Waldeigentümer sind Gemeinden und Städte, Kirchen und der Bund.
Bundeswald wächst vor allem auf Truppenübungsplätzen.

Die beherrschende Baumart ist die Waldkiefer, der Brotbaum
Brandenburgs. Aktuell wachsen auf fast 80 % der Waldfläche Kiefern. Eichen
sind mit 4 % vertreten, Rotbuchen mit 2 %, sonstiges Nadelholz, sowie Hart-
und Weichlaubholz teilen sich die restlichen Anteile von 14 %. 
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Der angestrebte Waldumbau erfordert eine Veränderung dieser
Baumartenzusammensetzung. Bis 2045 sollen großflächige Nadelholzreinbe-
stände, meist Kiefernwälder, von derzeit 70 % Fläche im Landeswald auf 26 %
reduziert und der Laubholzanteil erhöht werden. So ist es im Brandenburger
Waldprogramm formuliert. Die zukünftigen Wälder sollen bunte Mischwälder
aus Eichen, Kiefern, Buchen und weiteren Baumarten sein, die weniger anfällig
gegen  Schädlinge sind und auf den angekündigten Klimawandel flexibler
reagieren als Monokulturen. Trotz aller Modelle kann keiner den genauen
Klimawandel prognostizieren, dennoch müssen heute die lebensfähigen
Wälder von morgen begründet werden.

Das Brandenburger Wild
Außer dem Menschen und dem Klima nimmt jedoch noch ein weite-

rer Faktor Einfluss auf die Waldentwicklung – das Wild und insbesondere das
wiederkäuende Schalenwild.

Die engen Zusammenhänge zwischen Herbivorenpopulationen und
Vegetation-strukturen sind seit langem bekannt. 

Das wiederkäuende Schalenwild ernährt sich, abgesehen von der
Feldäsung  mehr oder weniger ausgiebig vom Wald, insbesondere von Gräsern
und Kräutern, aber auch von Blättern, Knospen und Trieben der

Abb. 1. Kiefernwald mit Naturverjüngung 
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Gehölzverjüngung. Wildverbiss an Forstpflanzen ist im Waldökosystem ein
natürlicher Vorgang. In welchem Ausmaß er jedoch zu tolerieren ist, hängt von
der Waldfunktion und der damit im Zusammenhang stehenden forstlichen
Zielstellung ab.

Das Brandenburger Waldprogramm formuliert deshalb auch klare
Vorgaben für die Jäger. Eine nachhaltige Gewährleistung der Waldfunktionen
und die Sicherung der Ziele einer standortgerechten Forstwirtschaft erfordern
die Realisierung der Einheit von Wald- und Wildbewirtschaftung. 
Der Brandenburger Weg im Jagdwesen beinhaltet die einheitliche
Bewirtschaftung von Biotop und Wild als wesentliche Zielstellung. Anders aus-
gedrückt heißt das, dass die Schalenwildbewirtschaftung nicht losgelöst vom
Lebensraum durchgeführt wer den kann.

Demzufolge muss das Wild bei allen Bewirtschaftungsmaßnahmen –
insbesondere bei den waldbaulichen Zielstellungen – Berücksichtigung finden.

Brandenburg ist ein traditionell wildreiches Land. Die Jagdfläche
beträgt etwa 2,5 Millionen Hektar, das sind 85 % der Landesfläche. Etwas über
die Hälfte davon sind landwirtschaftliche Flächen, 41 % der Jagdfläche ist
Wald. Jährlich üben etwa 16.000 Jäger die Jagd in Brandenburg aus. Es gibt
über 2.500 Jagdbezirke, 11 % davon sind Verwaltungsjagdbezirke des Landes. 

Die Jagd im Landeswald muss beispielhaft erfolgen. Die Jagdstrategie
der Landesforstverwaltung zielt darauf ab, mit möglichst geringen Wilddichten
eine natürliche Verjüngung des Waldes und eine artenreiche Waldflora zu
gewährleisten, hochwertiges Holz zu erziehen und die Erlöse aus der Jagd sol-
len bei möglichst geringem Aufwand hoch sein. 
Auf ca. 13 % der Jagdfläche und 28 % der Waldfläche des Landes wurden im
Jagdjahr 2006 insgesamt 17.672 Stück Schalenwild durch die Verwaltungsjagd
erlegt. Sie hat damit einen Anteil von 14 % an der Gesamtschalenwildstrecke
Brandenburgs.

Die Jagdstrecken
Im gesamten Land wurden folgende Streckenergebnisse erzielt. Im

Jagdjahr 2006 wurden insgesamt 7.965 Stück Rotwild erlegt. Dieses Ergebnis
bedeutet eine Verringerung im Vergleich zum Vorjahr von 6 %.
Deutschlandweit steht Brandenburg damit an 2. Stelle, nur im deutlich größe-
ren Bayern wird noch mehr Rotwild erlegt. 

Die Damwildstrecke hat in den vergangenen Jahrzehnten in
Brandenburg eine rasante Entwicklung genommen. Der seit 1994 kontinuier-
lich verlaufende Anstieg erreichte 2002 einen vorläufigen Höhepunkt mit
13.902 Stück Damwild auf der Strecke. Seitdem sinken die Streckenzahlen
geringfügig. Im Jagdjahr 2006 wurden insgesamt 12.421 Stück Damwild erlegt,
wie beim Rotwild auch eine Verringerung von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Im
deutschlandweiten Vergleich ist Brandenburg mit diesem Ergebnis dennoch
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führend. Nur Mecklenburg-Vorpommern kam mit etwas über 11.000 Stück
Damwild im Jagdjahr 2005 annähernd auf die Brandenburger Streckenhöhe.

Das Muffelwild hat von den in Brandenburg vorkommenden wieder-
käuenden Schalenwildarten die geringste jagdwirtschaftliche Bedeutung. In
den vergangenen drei Jagdjahren lag die Landesstrecke immer über 800 Stück
bei gleichzeitigem Aufwärtstrend. Im zurückliegenden Jagdjahr sank sie erst-
mals wieder. 2006 wurden 733 Mufflons gestreckt, das sind 9 % weniger als im
Jahr zuvor. 

Nach dem Streckenrekord im Jagdjahr 2005 ist die Rehwildstrecke
im Jagdjahr 2006 ein wenig gesunken. Es wurden insgesamt 64.315 Stück
Rehwild gestreckt, 4 % weniger als im Vorjahr. 

Das Rehwild erreichte damit im Jagdjahr 2006 einen Anteil von 75 %
an der Gesamtstrecke des wiederkäuenden Schalenwildes im Land. Aufgrund
seiner Ernährungsweise als Konzentratselektierer kann sein Einfluss auf die
Waldverjüngung bedeutend sein.

Das Wald-Wild-Problem
Trotz des hohen jagdlichen Engagements der Jäger zur Reduzierung

örtlich überhöhter Schalenwildbestände und der hohen Zahl von Wildunfällen,
die zusätzlich die Zahl an Wildtieren dezimieren, gibt es auf den landwirtscha-
ftlichen Flächen, aber auch im Wald teilweise beträchtliche Wildschäden.  

Abb. 2. Streckenentwicklung des Rehwildes im Land Brandenburg
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Die Verbissbelastung durch das wiederkäuende Schalenwild auf die
Gehölzverjüngung wird als immer noch sehr hoch eingeschätzt. Künstliche und
natürliche Verjüngungen haben oft nur unter Zaunschutz die Chance, dem
Äser zu entwachsen. 

Um den Einfluss des Schalenwildes auf die Waldvegetation quantifi-
zieren zu können, hat sich die Landesforstverwaltung 2003 entschlossen, ein
Wildschadensmonitoring aufzubauen. Dieses in der Landesforstanstalt Ebers-
walde entwickelte Monitoring besteht aus zwei Komponenten: dem Verbiss-
Monitoring und dem Kontrollzaun-Verfahren.

Das Verbiss-Monitoring
Das Verbiss-Monitoring stellt ein Stichprobenverfahren zur Ermittlung

des Verbissprozentes sowie der Anzahl von Verjüngungspflanzen auf künstli-
chen und natürlichen Verjüngungsflächen dar. Die Aufnahmen erfolgen jähr-
lich in der Zeit von April bis Juni durch Forstbedienstete. Die untersuchten
Flächen sind mindestens 0,3 Hektar groß und die Verjüngungspflanzen maxi-
mal 2,00 Meter hoch. Beurteilt wird ausschließlich der Terminaltrieb nach dem
qualitativen Merkmal “verbissen“ bzw. “nicht verbissen“. Im Unterschied zu
den Verfahren in anderen Bundesländern wird in Brandenburg der Verbiss aus
Gründen der Effektivität dort beurteilt, wo er auftritt.

Ziel des Verfahrens ist es, dem örtlichen Bewirtschafter kurzfristig
Informationen über die Dichte und die Zusammensetzung der Verjüngung,
über die Belas tung durch Scha lenwildverbiss sowie über die waldbauliche
Übernahmefähigkeit der beurteilten Flä chen zur Verfügung zu stellen.

Seit 2004 werden die auf den Verjüngungsflächen erhobenen Daten
über eine Intranet-Eingabemaske direkt in einer zentralen Datenbank abgelegt.
Die in der Landesforstanstalt Eberswalde auf der Grundlage der Waldbau-
Richtlinie der Landesforstverwaltung erfolgte waldbauliche Bewertung der
Probeflächen steht dem Praktiker ebenfalls über das Intranet direkt zur
Verfügung. Sie ermöglicht die flächenkonkrete Ableitung von Empfehlungen
für den Waldbau und die Jagdwirtschaft. 

Im letzten Jahr wurden folgende Ergebnisse erzielt. Auf einer Fläche
von 2.600 Hektar erfolgte 2006 die Verbiss-Beurteilung. Am häufigsten wur-
den Buchen-, Kiefern- und Eichenverjüngungen beurteilt, darüber hinaus lie-
gen Daten von über 20 weiteren Baumartenverjüngungen vor.

Anhand der festgestellten Verbiss-Prozente und der Gesamtzahl an
Verjüngungspflanzen waren auf 35 % der Buchenverjüngungen, 33 % der
Kiefernverjüngungen und 12 % der Traubeneichenverjüngungen keine
Maßnahmen erforderlich, weil der Verbiss zu tolerieren und die Gesamt-
pflanzenzahl für das Walderneuerungsziel ausreichend waren.

Auf 22 % der beurteilten Buchenverjüngungen, 38 % der
Kiefernverjüngungen sowie 16 % der Traubeneichenverjüngungen wurden
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ergänzende waldbauliche Maßnahmen empfohlen. Hier war das
Verbissprozent zu tolerieren, die Gesamtpflanzenzahl jedoch zu gering.
Eine Erhöhung der Abschusshöhe für verbeißende Wildarten musste aufgrund
der hohen Verbissbelastung auf 43 % der Buchenflächen, 29 % der
Kiefernflächen sowie 71 % der Eichenflächen gefordert werden.

Die Interpretation dieser Ergebnisse ist nicht einfach und sollte genau
wie die Erhebung flächenkonkret differenziert erfolgen. Das Verfahren findet
gegenwärtig nur im Landeswald, also auf gerade 25 % der Gesamtwaldfläche
Brandenburgs statt und damit im Sinne einer großflächigen
Schalenwildbewirtschaftung bzw. –regulierung auf viel zu geringer Fläche.
Darüber hinaus sind die untersuchten Flächen nicht gleichmäßig im
Landeswald verteilt. Eine landesweite Beurteilung ist somit nicht möglich.

Es ist außerdem zu erwähnen, dass  zwischen der Höhe der
Wildbestandes und der Höhe des von ihm erzeugten Schadens zwar ein
Zusammenhang besteht, allerdings nicht immer eine direkte Proportionalität.
Neben der Wilddichte wirken weitere Faktoren, wie  z.B. die zahlreichen
(Freizeit-)aktivitäten von Menschen im Wald und auch die Jagd auf die
Verfügbarkeit der Äsung und somit auf die Höhe von Wildschäden. Deshalb ist
die Reduzierung des Wildbestandes nicht immer ein Garant für den Erfolg von
Verjüngungsmaßnahmen.

Das Kontrollzaun-Verfahren
Neben dem jährlich durchgeführten Verbissmonitoring erfolgte 2003

gleichfalls im Landeswald die Einführung eines Kontrollzaunverfahrens. Es
erlaubt einen konkreten Einblick in das standörtliche Verjüngungspotential
unter Ausschluss des Faktors Wild bei gleichzeitiger Konstanz anderer
Standorteinflüsse. Hieraus lassen sich Detailkenntnisse über örtliche

Abb. 3. Nach der Ermittlung von Verbissprozent und Gesamtpflanzenzahl abgeleitete
Empfehlungen für die beurteilten Kiefernverjüngungen
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Verjüngungsprozesse und die Regenerationsfähigkeit von Waldökosystemen
erlangen sowie Schlussfolgerungen für die waldbauliche Behandlung von
Beständen, insbesondere für die Baumartenwahl, ziehen. Das Kontroll-
zaunverfahren liefert als langfristiges Monitoring Hinweise darauf, welche
Faktoren (z.B. Boden, Wasser, Licht, Samen u.a.) neben dem Wildverbiss den
Aufbau und die Dynamik von Verjüngungsvorräten beeinflussen können.

Das Verfahren basiert auf der Anlage von Flächenpaaren, bestehend
aus jeweils einer gezäunten und einer ungezäunten 100 m² großen Fläche. Auf
beiden Flächen werden nach erfolgter Erstinventur in dreijährigem Abstand die
Gehölzpflanzen getrennt nach Art, Anzahl, Höhen – und Verbissklasse erfasst
und beurteilt. Der Vergleich zwischen gezäunter und ungezäunter Fläche
erlaubt 

Dazu erfolgte im Frühjahr 2003 in zusammenhängenden
Landeswaldkomplexen mit einer Ausdehnung von über 500 ha alle 200 ha die
Anlage eines Vergleichsflächenpaares. Wichtig war, dass hierfür verjüngungs-
freundliche Bestände ausgewählt wurden und das Flächenpaar einen hohen
Grad an Überstimmung in den kleinstandörtlichen Verhältnisse aufweist.

Die Daten im Kontrollzaunverfahren werden analog zum Verbiss-
Monitoring ebenfalls mittels speziell entwickelter Software im Forst-Intranet
Brandenburg erfasst und bearbeitet.

Abb. 4. Schema eines Flächenpaares im Kontrollzaunverfahren
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Im letzten Jahr erfolgte die 1. Wiederholungsaufnahme der 2003
angelegten Kontrollflächenpaare und ein erster Vergleich zwischen der
Verjüngungsentwicklung mit und ohne Wildeinfluss nach dreijähriger
Entwicklung war möglich. 

Es liegen Ergebnisse von 810 Flächenpaaren vor. Nach dreijähriger
Entwicklung sind die Gesamtpflanzenzahlen auf den gezäunten Kontrollflächen
regional sehr unterschiedlich. Es gibt im Landeswald große Unterschiede im
standörtlichen Verjüngungspotential. 
Sowohl auf den Zaunflächen als auch auf den Freiflächen hat sich die Anzahl
an Gehölzpflanzen erhöht, im Zaun etwas mehr (um 115 %) als außerhalb (um
83 %). 

Auf den gezäunten Kontrollflächen ist 2006 die Zahl an vorhandenen
Gehölzpflanzen fast doppelt so hoch wie auf den Freiflächen (Differenz 44 %).
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sich unter Wildeinfluss im Landeswald nur
durchschnittlich 56 % der vom Standort her möglichen Naturverjüngung
entwickelt.

Die durchschnittliche Anzahl vorhandener Baumarten hat sich von
2003 zu 2006 innerhalb und außerhalb des Zauns erhöht, im Zaun ist die
Artenzahl erwartungsgemäß höher als außerhalb. Durch den Einfluss des
Wildes werden also örtlich bestimmte Arten des Gehölzspektrums selektiert.

Vergleicht man die Zahl an Gehölzpflanzen 2006 in den einzelnen
Höhenstufen, wird bei verschiedenen Baumarten ein Trend deutlich: mit
zunehmender Höhe sinkt die Pflanzenzahl – sowohl auf den Freiflächen als
auch im Zaun. Eine Reihe von Faktoren bestimmt demnach die Entwicklung
der angekommenen Naturverjüngung unabhängig vom Einfluss des verbeißen-
den Wildes.

Der Vergleich der Anzahl verbissener Pflanzen auf den ungezäunten
Flächen ergibt kaum Unterschiede zwischen 2003 und 2006. In beiden Jahren
waren durchschnittlich 30 % der Gehölzpflanzen verbissen. Da die
Gesamtpflanzenzahl in den vergangenen drei Jahren gestiegen ist, hat der
Verbiss im gleichen Maße zugenommen. Gehölzpflanzen gehören zum norma-
len Äsungsspektrum des Schalenwildes. Ist mehr verfügbar, wird mehr verbis-
sen. 

Aus diesen ersten vorliegenden Ergebnissen lässt sich zusammenfas-
send feststellen, dass das wiederkäuende Schalenwild das Ankommen und
Aufwachsen von Naturverjüngungen regional in unterschiedlichem Maße
beeinflusst. Nicht immer bedeutet ein nachgewiesener Wildeinfluss gleichzeitig
einen waldbaulichen Schaden. Wildverbiss ist mancherorts ein entscheidender,
aber nicht der einzige Faktor bei der Verjüngungsentwicklung. Der Zustand im
Zaun sollte nicht die alleinige Bemessungsgrundlage bzw. das waldbauliche
Ideal darstellen. 
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Für die Bewirtschaftung des Landeswaldes und die Jagd in den
Verwaltungsjagdbezirken stellen die Ergebnisse beider Monitoring-Verfahren
wichtige Informationen dar. Sie bilden eine Grundlage für die Einschätzung der
Bestandesdynamik von Schalenwildpopulationen und damit für die Ableitung
von Maßnahmen hinsichtlich der Bestandesregulation. Als relative Weiser für
die Wilddichte erfassen sie Wildschadens- und damit Bejagungsschwerpunkte. 

Allerdings ist zu fordern, dass beide Verfahren im Sinne einer objekti-
ven Beurteilung der Verbiss-Situation und sich daran anschließender Konzepte
zur effizienten Reduzierung überhöhter Wiederkäuerbestände bzw. zur
Festlegung waldbaulicher Maßnahmen zur erfolgreichen Walderneuerung in
Wäldern aller Eigentumsformen Anwendung finden sollten. 
Eine enge Kooperation über die Eigentumsarten in den Jagdbezirken hinweg ist
notwendig, um sowohl bei der Wildbestandsermittlung als auch der
Abschussgestaltung innerhalb der großflächig agierenden Hegegemeinschaften
eine akzeptable und vergleichbare Diskussionsgrundlage im Hinblick auf das
Verhältnis von Wald und Wild zu schaffen. Die Mitarbeiter der
Landesforstverwaltung müssen sich aktiv und in verantwortlichen Positionen in
die Arbeit der Hegegemeinschaften integrieren, um die Ziele und Grundsätze
der Wald- und Wildbewirtschaftung im Landeswald allen Jagdnachbarn ver-
ständlich zu machen. 

Der bekannte brandenburgische Waldbauprofessor und
Jagdwissenschaftler Egon Wagenknecht merkte einmal kritisch an: „es ist heute
nicht schwer, Waldbau ohne Wild und Jagdwirtschaft ohne Rücksicht auf den
Wald zu betreiben. Schwierig ist es dagegen, beides miteinander in Einklang zu
bringen, zum Wohle von Wald und  Wild.“ Mit der Bewältigung dieser Aufgabe
hat Brandenburg wohl noch eine Weile zu tun.



44

N
O

T
A
T
K
I



IIVV

28 wrześn ia  2007,  Międzynarodowe Targ i  Poznańsk ie

Charakterystyka szkód powodowanych 
przez bobry w lesie i na polu oraz sposoby
zapobiegania

Andrzej Czech
Natural Systems, Lesko

Wstęp
Jeszcze nie tak dawno bóbr był w naszym kraju rzadkością.

Prowadzono liczne akcje jego reintrodukcji, obejmowano ochroną nowo
powstające stanowiska. Dziś, dzięki tym działaniom, a także niezwykłej pla-
styczności gatunku, bobry stały się powszechnie spotykanym, a jednocześnie
niezwykle ważnym elementem polskiej przyrody. Należy oczekiwać, że ich
liczebność i znaczenie będą nadal rosnąć. 

Na świecie jedynie dwa gatunki – człowiek i bóbr – potrafią przysto-
sowywać środowisko do własnych potrzeb. O ile działalność człowieka bardzo
rzadko jest korzystna dla przyrody, o tyle działalność bobrów może przywracać
właściwe stosunki wodne, utrzymywać i zwiększać różnorodność biologiczną,
ograniczać erozję, zwiększać tempo samooczyszczania się wód. Miejsca
zamieszkałe przez bobry są często atrakcyjne również dla człowieka pod
względem estetycznym, rekreacyjnym i edukacyjnym. 
Jednak ta sama działalność bobrów, która przynosi tyle korzyści, lokalnie
powodować może wymierne straty w gospodarce człowieka. Rokrocznie za
straty powodowane przez bobry wypłacane są znaczne odszkodowania, zabi-
jane są zwierzęta, rozkopywane są tamy i nory, a także palone żeremia. Poniżej
przedstawiono charakter szkód powodowanych przez bobry i sposoby unika-
nia konfliktów między człowiekiem a bobrami.

Charakterystyka szkód powodowanych przez bobry 
w gospodarce człowieka
Czasem trudno jest stwierdzić czy dana działalność bobrów jest szko-

dliwa czy też korzystna dla człowieka. Zależy to od aktualnego sposobu użyt-
kowania gruntu, wielkości zmian wprowadzanych przez bobry, stopnia tolero-
wania ich aktywności przez danego właściciela gruntu i wielu, wielu innych
czynników. Na przykład podwyższanie poziomu wody gruntowej w następ-
stwie budowy tam może dodatnio wpływać na przyrost masy drzewnej w dal-
szej odległości od stawu i zmniejszać zagrożenie pożarowe, ale uszkodzić drze-
wostan w najbliższym sąsiedztwie stawu. 

Poniższe przykłady przedstawiają takie oddziaływania bobrów na
gospodarkę człowieka, które uważane są za negatywne i powodują konkretne,
policzalne straty gospodarcze. 
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Najczęściej spotykane, choć zwykle o niewielkiej skali, konflikty
powstają na styku działalności bobrów i gospodarki rolnej. Najpowszechniejsze
jest podtapianie gruntów w wyniku budowy tam, blokowania przepustów i
niszczenia grobli, rzadziej spotykane szkody polegają na niszczeniu drzew
owocowych lub ozdobnych oraz zabieraniu plonów. Dotyczy to głównie bura-
ków, kapusty, kukurydzy, marchwi na gruntach położonych w pobliżu cieków
lub zbiorników wodnych. Pewne szkody w rolnictwie może powodować także
kopanie kanałów w celu ułatwienia transportu pożywienia oraz tąpnięcia
gruntu w przypadkach kopania nor pod powierzchnią ziemi. Mogą one być
przyczyną uszkodzeń sprzętu i zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich.  

W zakresie gospodarki leśnej w wyniku działalności bobrów spotyka
się podtapianie gruntów leśnych w wyniku budowy tam, blokowania przepu-
stów, niszczenia grobli, kopania kanałów itd. W konsekwencji zdarza się
obumieranie lasów i wzrasta ich zagrożenie atakiem szkodliwych owadów. W
bezpośrednim sąsiedztwie cieków zagrożeniem jest ścinanie drzew. Rzadziej
zdarza się podtapianie dróg i kompleksów leśnych, które może utrudniać lub
uniemożliwiać dojazd i wykonanie koniecznych zabiegów. Generalnie jednak
w lasach bóbr jest najczęściej tolerowany i powodowane przez niego szkody
zgłaszane są stosunkowo rzadko. 

W przypadku gospodarki wodnej najważniejsze szkody to rozkopy-
wanie grobli stawów oraz wałów przeciwpowodziowych, a także blokowanie
rowów melioracyjnych, przepustów i innych budowli.

W przypadku szlaków komunikacyjnych sporadycznie spotyka się ścina-
nie drzew bezpośrednio na drogi czy linie kolejowe. Znacznie częściej ma miejsce
blokowanie przepustów drogowych, podkopywanie nasypów i ich podtapianie.

Wśród innych, wyjątkowo spotykanych konfliktów wymienić można:
ścinanie drzew na linie telefoniczne i energetyczne, budynki, uszkadzanie
drzew pomnikowych, degradację niektórych ekosystemów chronionych ze
względu na unikalną wartość przyrodniczą.

Wymienić tu można także negatywne wpływy pośrednie, np. pod-
grzewanie wody w stawach bobrowych, zwolnienie prądu oraz zamulanie dna
może utrudniać np. rozwój ikry gatunków prądolubnych. Choć z kolei będzie
to sprzyjać rybom charakterystycznym dla wód stojących.

Warto tu podsumować cechy działalności bobrów, która jest często
uważana za szkodliwą. Będą one stanowiły wskazówkę w jaki sposób zmniej-
szać konflikty.
1. Działalność bobrów i szkody (co najmniej 90%) zachodzą w strefie przybrze-
żnej o szerokości ok. 10 m, nigdy nie następuje wyjście bobrów na pola i lasy,
gdzie nie ma wody.
2. W miarę rozwoju i stabilizacji populacji przyrost szkód zmniejsza się. Po
osiedleniu się bobrów i zagospodarowaniu przez nie terenu szkody przewa-
żnie nie zwiększają się.  
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3. Szkody są skoncentrowane na terenie zamieszkałym przez pojedyncze
rodziny.
4. Szkody polegające na blokowaniu przepustów drogowych i dziurawieniu
grobli są dobrze zlokalizowane, tzn. występują regularnie w tych samych miej-
scach.  
5. Skala szkód często zależy od osobistego stosunku do bobrów. Działania edu-
kacyjne skierowane do pokrzywdzonych nierzadko skutkowały wycofaniem
roszczeń.
6. Usuwanie bobrów i ich budowli jest tylko chwilowym rozwiązaniem pro-
blemu szkód. Wędrujące osobniki szybko zajmują zwolnione miejsce i pro-
blem powraca (zazwyczaj po roku).
7.  Zabiegi techniczne w stanowiskach bobrowych (syfony w tamach, ogradza-
nie cennych drzew itd.) dobrze spełniają swoją funkcję pod warunkiem prawi-
dłowości i fachowości wykonania.

Zmniejszanie konfliktów na styku działalności bobrów
i gospodarki rolnej oraz leśnej
Idealnym rozwiązaniem większości problemów z bobrami byłoby

wprowadzenie i przestrzeganie zasady pozostawiania przy ciekach i zbiorni-
kach naturalnej strefy buforowej o szerokości ok. 20–50 metrów, w której nie
prowadziłoby się intensywnych działań gospodarczych. Wynikałaby z tego z
korzyść nie tylko dla bobrów, ale i dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Dowiedziono również, że strefa buforowa pełni ważną rolę przy ograniczaniu
erozji, zmniejszaniu zagrożenia powodziowego, oczyszczaniu i obniżaniu tem-
peratury wód, itd. W ramach szeroko rozumianej polityki kształtowania bioto-
pów, wynikającej nie tylko z przesłanek związanych z ochroną bobrów, należy
chronić, odtwarzać i poszerzać strefę brzegową cieków i zbiorników wolną od
presji gospodarki. Można to robić na wiele sposobów, poprzez wyłączenie
gruntów z użytkowania, ich zamianę bądź wykup, tworzenie użytków ekolo-
gicznych, rezerwatów i innych form ochrony.

Lokalizacja budynków i dróg
Niektóre następstwa działalności bobrów można łatwo przewidzieć.

Nowo budowane drogi, groble i budynki lokalizowane w dolinach rzecznych
czy na ich obrzeżach należy umieszczać na gruntach wyżej położonych, które
nawet w razie podniesienia przez bobry poziomu wody nie zostaną zalane.
Należy je lokalizować na nasypach lub naturalnych podwyższeniach terenu.
Jest to rozwiązanie bardzo skuteczne i długotrwałe. Często już na etapie pro-
jektowania dróg można spróbować je odsunąć od cieków i zakładać na lokal-
nych podwyższeniach terenu.
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Zabezpieczanie nowych i remontowanych urządzeń                
hydrotechnicznych, wałów oraz dróg
Nowe inwestycje i budowle powinny być tak projektowane i realizo-

wane, by zawczasu zapobiegać możliwości ich niszczenia przez bobry. Jest to o
tyle istotne, że koszty zabezpieczeń stanowią minimalny udział w całościowej
inwestycji. I tak na przykład przepusty drogowe można już w chwili budowy
zaopatrzyć w zabezpieczenia przed blokowaniem przez bobry stosując rozwi-
ązania podane w dalszych punktach. Takie rozwiązania są standardowo stoso-
wane we wszystkich budowlach w Kanadzie i większości stanów USA. Groble i
nasypy można zabezpieczyć za pomocą siatek i murków.

Zabezpieczanie drzew przed zgryzaniem
Szczególnie cenne drzewa można chronić przed zgryzieniem przez

owijanie siatką drucianą do wysokości około 1 metra w pewnej odległości od
pnia (20-30 cm) co pozwala na przyrost drzewa.  Siatka powinna być rozpięta
na co najmniej trzech słupkach drewnianych, metalowych lub plastikowych.

Ochrona wałów przeciwpowodziowych i grobli
Za pomocą grodzenia można także zabezpieczać wały przeciwpo-

wodziowe, odgradzając je od przylegających do nich starorzeczy. Polega na
zamontowaniu ogrodzenia z siatki stalowej, ocynkowanej, o średnicy oczka do
10 cm, maksymalnie 15 cm i średnicy drutu minimum 2,5 mm, wysokości
około 1,5 m, wkopując je na co najmniej 30 cm pod powierzchnię gruntu. 

Ochrona wałów i grobli przed rozkopywaniem
Wały przeciwpowodziowe, groble stawów rybackich najlepiej chronić

przed kopaniem w nich nor przez bobry poprzez wykładanie siatek metalowych
lub grodzenie. W przypadku wałów najistotniejsze jest zabezpieczenie lub odgro-
dzenie odcinków, na których graniczą one bezpośrednio z rzeką bądź starorze-
czami o utrzymującym się przez cały rok poziomie wody. Odcinki oddalone od
stałych zbiorników wodnych zasiedlane są tylko okresowo lub sporadycznie. 

Stabilizacja poziomu wody w rozlewiskach bobrowych i          
zabezpieczenia przepustów drogowych
Zalewanie pól, lasów, łąk, dróg i linii kolejowych w wyniku budowy

tam przez bobry, blokowanie przepustów i kanałów jest problemem, który nie-
rzadko przynosi znaczne straty gospodarcze. Obecnie najczęściej stosowanym
rozwiązaniem jest usuwanie tam lub nagromadzonego materiału. Jednak
potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa, które jest gwarantowane przez
ustabilizowany poziom wody, nakazuje bobrom natychmiastowe ograniczenie
nadmiernego wypływu wody. Nawet jeśli tama jest zniszczona ciężkim
sprzętem to w ciągu jednej nocy potrafią ją całkowicie odbudować.   
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Zabezpieczanie przepustów
Wszelkie zwężenia cieków są bardzo chętnie wykorzystywane przez

bobry, gdyż mogą one stosunkowo małym nakładem pracy osiągnąć zamie-
rzony cel – ustabilizowanie i podniesienie poziomu wody. Poza tym przepusty
drogowe, kanały, zastawki oraz inne urządzenia i budowle hydrotechniczne,
przeważnie usytuowane na nasypach, są rozumiane przez bobry jako dziury w
tamach, dlatego tak często są blokowane. Jednym z najbardziej skutecznych
jest tzw. „oszust bobrów” znany w co najmniej kilkunastu wariantach zale-
żnych od lokalnych warunków terenowych. Stanowi formę ogrodzenia z meta-
lowej siatki lub maty z drutu ocynkowanego (zwykle używane do zbrojeń stro-
pów betonowych) sięgających dna i osadzonych na metalowych lub
drewnianych (wówczas umieszczonych od wewnątrz) słupkach.

Stabilizacja poziomu wody w przypadku budowy tam na ciekach
Bobry budują tamy w precyzyjnie wybranych miejscach – tam, gdzie

możliwie niewielki nakład pracy przyniesie maksymalnie duże i trwałe rozlewi-
sko. Czasem powierzchnia stawów może osiągać kilkadziesiąt hektarów.
Czasem wywołuje to znaczne straty gospodarcze. Istota tego rozwiązania
polega na umieszczeniu zazwyczaj plastikowej rury (rur) w tamie, która działa-
jąc jak syfon będzie regulować poziom wody w stawie bobrowym. Woda
dostaje się do rury poprzez wlot umieszczony w ogrodzeniu (koszu) z metalo-
wej siatki. Zastosowanie ogrodzenia powoduje że „ujęcie” wody jest oddalone
od miejsca faktycznego przecieku oraz uniemożliwia bobrom znalezienie miej-
sca wypływu wody ze stawu. Mimo nadbudowywania przez nich tamy poziom
wody pozostanie stały.

Podsumowując, warto sobie uświadomić, że bóbr jest i raczej pozo-
stanie naturalnym mieszkańcem cieków i zbiorników wodnych. W przypadku
konfliktów pozostaje nam stosować odpowiednie zabezpieczenia i modyfika-
cje naszej działalności. 

Literatura
Czech A. 2000. Bóbr – Gryzący Problem? Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Oświęcim.
Czech A. 2001. Bóbr. Monografie przyrodnicze. Lubuski Klub Przyrodnikow.
Świebodzin. 
Czech A., Jermaczek A. 2005. Jak ograniczać konflikty między bobrami a czło-
wiekiem? Klub Przyrodników. Świebodzin.
Naiman, R.J., Melillo, Hobbie, J. 1986. Ecosystem Alteration of Boreal Forest
Streams by Beaver (Castor canadensis). Ecology 67: 1254-1269.
Żurowski, W. 1979. Preliminary Results of European Beaver Reintroduction in
the Tributary Streams of the Vistula River. Acta Theriologica 24, 7: 85-91.
Żurowski W. 1989. Bóbr europejski – Castor fiber. W: Łowiectwo, J. Krupka
(red.), PWRiL, Warszawa, 321-323. 

28 wrześn ia  2007,  Międzynarodowe Targ i  Poznańsk ie

IIVV

49



50

N
O

T
A
T
K
I



51

VV

28 wrześn ia  2007,  Międzynarodowe Targ i  Poznańsk ie

Małe i średnie przedsiębiorstwa 
świaczące usługi na rzecz lasów 
– stosowane technologie i uwarunkowania
ich rozwoju

Józef Grodecki
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
Katedra Techniki Leśnej

Gospodarka leśna w państwach europejskich po zakończeniu II
wojny światowej stała na zbliżonym poziomie technicznym i oparta była głów-
nie na ręcznym wykonywaniu prac z zakresu użytkowania i zagospodarowania
lasu. Silnie zróżnicowane tempo rozwoju gospodarczego w połączeniu z rolą i
usytuowaniem leśnictwa w poszczególnych gospodarkach narodowych spowo-
dowało daleko idące zróżnicowanie poziomu technicznego uzbrojenia pracy i
rozwiązań technologicznych.

Stan obecny
Technologie leśne z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna oraz zago-

spodarowania lasu, stosowane obecnie w polskim leśnictwie, ukształtowały się
na bazie rozwiązań technicznych z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. Restrukturyzacja leśnictwa przeprowadzona w latach 1991–1996 w
zakresie wykonawstwa prac leśnych polegała na przesunięciu tych zadań do
sektora usługowego. Powstał on w wyniku działań administracyjnych przesu-
wających w ten obszar około 60 tys. dotychczasowych robotników leśnych. W
ten sposób na terenie kraju powstało kilkanaście tysięcy podmiotów gospodar-
czych, w znacznej mierze jednoosobowych, świadczących usługowo pracę w
zakresie wszystkich działów gospodarki leśnej.

Sposób „sprywatyzowania” prac leśnych, niska rentowność tej dzia-
łalności, brak konsekwentnej realizacji zakładanych celów, przy destrukcyjnych
skutkach wysokiego, szczególnie na terenach wiejskich, bezrobocia nie pozwo-
liły na ukształtowanie się silnych merytorycznie i ekonomicznie podmiotów
gospodarczych (Grodecki 2004). Wprawdzie rygory obowiązującego od maja
2004 roku prawa zamówień publicznych, któremu podlega również kontrakto-
wanie prac leśnych, spowodowały zmniejszenie ilości firm pracujących na
rzecz nadleśnictw, ale był to zabieg formalny, gdyż w dalszym ciągu wiele
małych (jednoosobowych) firm zorganizowanych w tzw. konsorcja tylko staty-
stycznie obniża liczbę podmiotów. Strukturę ilościową funkcjonujących firm
leśnych przedstawia poniższe zestawienie (tab. 1).



Jak wynika z przytoczonych danych stan organizacyjny sektora wyko-
nawczego w poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych jest
mocno zróżnicowany. Średnia liczba firm pracujących na rzecz jednego nadle-
śnictwa zawiera się w przedziale od 4 – RDLP Gdańsk do 24 – RDLP Kraków.
Podobnie jak ilość i struktura zatrudnienia w firmach leśnych na terenie
poszczególnych regionalnych dyrekcji, zróżnicowana jest także wielkość zadań
przypadających do wykonania przez jedną statystyczną firmę. Roczny rozmiar
pozyskania przypadający na statystyczną firmę leśną w skali kraju wynosi około
7 tys. m3 i jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych regionalnych dyrek-
cjach (ryc. 1). Najwyższy jest na terenie RDLP Gdańsk, gdzie sięga prawie 23
tys. m3, a najniższy w RDLP Kraków – 2150 m3. Jak widać z powyższego
zestawienia w większości regionalnych dyrekcji dominuje zasada organiza-
cyjna – jeden ZUL na jedno lub dwa leśnictwa.

Tabela 1. Struktura wielkości i zatrudnienia prywatnych firm leśnych świadczących
usługi na rzecz nadleśnictw – stan na dzień 31.12.2005 r. (dane: DGLP)

Ryc.1.
Rozmiar pozyskania
drewna przypadający
na jedną statystyczną
firmę leśną
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Trudne jest wiarygodne określenie ilości środków technicznych,
którymi zakłady usług leśnych realizują zlecane im przez nadleśnictwa prace.
Ze wstępnej oceny wynika, że ilość tych środków jest stosunkowo wysoka. Dla
przykładu na terenie RDLP Poznań zakłady usług leśnych dysponują 61. ciągni-
kami skider (LKT). Przyjmując tą liczbę jako wskaźnik dla całego kraju stwier-
dzić można, że usługodawcy leśni posiadają przeszło 1000 ciągników skider.
Wprawdzie liczba tych ciągników jest wysoka, lecz jeżeli uwzględnimy to, że w
większości są to maszyny stare wyprodukowane jeszcze w latach osiemdziesi-
ątych ubiegłego wieku, to łatwo stwierdzić, że ich potencjał produkcyjny jest
bardzo ograniczony, a koszty eksploatacji wysokie.

Z danych DGLP wynika, że w posiadaniu zakładów usług leśnych
znajduje się 77 forwarderów, 16 miniforwarderów i 21 harwesterów (tab. 2).
Liczba przyczep agregatowanych z ciągnikami rolniczymi i wyposażonych w
żuraw hydrauliczny, oszacować można na około 320 do 400 sztuk. Park
maszynowy usługowych wykonawców prac leśnych tworzony i uzupełniany
jest niemalże w 100% na drodze importu maszyn używanych. Często są to
maszyny bardzo stare i mocno wyeksploatowane, nie spełniające wystarcza-
jących standardów technicznych i środowiskowych. Z prostego przeliczenia
wynika, że masa pozyskiwanego drewna przypadająca na jeden statystyczny
ciągnik zrywkowy typu forwarder jest bardzo wysoka i silnie zróżnicowana w
poszczególnych regionalnych dyrekcjach. Ta ogromna dysproporcja potrzeb
wynikających z etatu cięć i deklarowanych preferencji zrywki nasiębiernej w
stosunku do istniejącego potencjału wykonawczego pokazuje jak duże są
potrzeby w tym zakresie.

Tabela 2. Liczba harwesterów i forwarderów będących w posiadaniu ZUL, 
a wykonujących usługi na rzecz Lasów Państwowych – stan na 31.03.2006 r.
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W polskim gospodarstwie leśnym dominują ekstensywne technologie
pracy oparte o pracę ręczną i ręczno-maszynową. W pozyskiwaniu drewna
prace wykonuje się na poziomie ręczno–maszynowym, z wykorzystaniem do
ścinki i operacji obróbczych pilarek. W cięciach rębnych dominuje system
drewna długiego z wykorzystaniem do zrywki ciągników rolniczych (nierzadko
bez osprzętu leśnego), ciągników skider, sporadycznie sprzężaju konnego. W
cięciach przedrębnych, pod presją uwarunkowań środowiskowych i oczeki-
wań odbiorców drewna, system drewna długiego ulega stałemu ograniczeniu.
Coraz powszechniej w tej kategorii cięć stosowany jest system drewna krót-
kiego, realizowany na poziomie ręczno–maszynowym. Do zrywki drewna sto-
sowane są różne rozwiązania, od wózków i ręcznie ładowanych przyczep
ciągnionych przez sprzężaj konny lub małe ciągniki rolnicze, poprzez agregato-
wane z ciągnikami rolniczymi przyczepy wyposażone w żurawie hydrauliczne,
po specjalistyczne ciągniki forwarder. W zagospodarowaniu lasu, oprócz
mechanicznego rozdrabniania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby,
dominuje praca ręczna.

Stosowane technologie, techniczne uzbrojenie i organizacja pracy są
głównymi przyczynami uzyskiwania niskiej wydajności pracy, którą ocenić
należy na poziomie 3,5 – 4,0 m3/robotnika/dzień.

Uwarunkowania rozwojowe
Wraz ze zmianą ustrojową w Polsce nastąpiła zmiana modelu gospo-

darki leśnej z surowcowego na model wielofunkcyjny. Środowiskotwórcze i spo-
łeczne funkcje leśnictwa uzyskały rangę równorzędną, a nawet wyższą od funk-
cji gospodarczych, wpływając na zmiany w całej gospodarce leśnej. Realizacja
idei leśnictwa wielofunkcyjnego stwarza również konieczność wprowadzania
zmian w rozwiązaniach technologicznych, zgodnie z zasadą stosowania przy
wykonywaniu prac leśnych środowiskowo bezpiecznych technologii.

Biorąc pod uwagę obecny stan wykonawstwa prac leśnych, używane
środki techniczne i stosowane technologie, postęp w tym względzie warunko-
wany będzie przez czynniki natury organizacyjno–prawnej, przyrod-
niczo–leśnej oraz społeczno–ekonomicznej.

Uwarunkowania organizacyjno-prawne
Ważnym czynnikiem w zarządzaniu gospodarką leśną jest struktura

własnościowa. Na tle państw Unii Europejskiej struktura własnościowa lasów w
Polsce jest specyficzna. Lasy będące własnością państwa, zarządzane przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) stanowią 83%
powierzchni leśnej kraju. Stwarza to szansę na pełną realizację idei leśnictwa
wielofunkcyjnego. Do najważniejszych atutów należy możliwość sprawnego
zarządzania lasami zgodnie z przyjętymi celami i kryteriami oraz dokonywanie
określonych posunięć gospodarczych i wykorzystanie efektu skali. Nowoczes-
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ne regulacje prawne, sprawna trójstopniowa organizacja, możliwość tworzenia
funduszu wyrównawczego (fundusz leśny) i funduszu stabilizacyjnego, przy
ustawowym zapisie samofinansowania gospodarki leśnej, stwarzają szansę
sprawnego funkcjonowania i rozwoju w przyszłości (Dawidziuk 2005).

Ten sposób zarządzania, gdzie podstawowe jednostki organizacyjne
LP – nadleśnictwa zawiadują lasami o powierzchni od kilkunastu do dwudzie-
stu kilku tysięcy ha i rocznym etacie cięć od kilkudziesięciu do przeszło stu tysi-
ęcy m3, pozwala na daleko idącą racjonalizację, obejmującą również stoso-
wane w wykonywaniu prac leśnych technologie. Zarządzany wspólnie tak
duży front pracy stwarza warunki do stosowania zaawansowanych technologii
o wysokiej efektywności ekonomicznej, o której decyduje wielkość i organiza-
cja frontu pracy. Na potwierdzenie tej tezy przytoczyć można efekty uzyski-
wane w nadleśnictwach Dąbrowa i Gidle.

Wraz ze zmianą ustrojową w Polsce rozpoczęły się intensywne prace
nad reorientacją gospodarki leśnej z modelu surowcowego na model proekolo-
giczny. Zaowocowały one uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 28 września
1991 roku nowej Ustawy o Lasach. Stanowi ona, że gospodarka leśna prowa-
dzona musi być w oparciu o plany urządzania lasu z uwzględnieniem celów
wynikających z środowiskotwórczych, społecznych i produkcyjnych funkcji
lasu, przy zachowaniu:
– powszechnej ochrony lasów,
– trwałości utrzymania lasów,
– trwałości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasu,
v powiększania zasobów leśnych.

Rezygnacja prawna z dominacji funkcji surowcowej na rzecz wielo-
funkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej i nadanie wysokiej rangi funk-
cjom ekologicznym i społecznym, spowodowało konieczność poszukiwania
nowych rozwiązań chroniących środowisko, ale też nie zagrażających społecz-
nemu zapotrzebowaniu na drewno. Stało się to wykładnią do sformułowania
zasad Polityki Leśnej Państwa (PLP), gdzie oprócz funkcji środowiskowych i
społecznych, kładzie się nacisk na doskonalenie funkcji produkcyjnych
poprzez wzrost ilości i jakości zasobów drzewnych na pniu, stopniowy wzrost
rozmiaru pozyskania i podniesienie efektywności ekonomicznej z przeznacze-
niem wypracowanego zysku na wspieranie wszystkich funkcji lasu.

Realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyjętej podczas
konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 roku, w odnie-
sieniu do leśnictwa w państwach Unii Europejskiej, jest Strategia Leśna UE
oparta na trzech założeniach:
1. zasada subsydiarności,
2. zachowania i wzmagania wielofunkcyjności lasów,
3. wspierania trwałego i zrównoważonego leśnictwa.
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Instrumentem zapewniającym realizację tych założeń są Narodowe
Programy Leśne. Operacyjnym ujęciem i przetransponowaniem podstawowej
idei Polityki Leśnej Państwa stał się Narodowy Program Leśny (NPL), będący syn-
tezą 17. Regionalnych Programów Operacyjnych Polityki Leśnej Państwa. Przyjęte
w Narodowym Programie Leśnym kierunkowe i ilościowe wskaźniki rozwoju
lasów i leśnictwa w Polsce do 2010 roku, w odniesieniu do ich ekologicznych,
społecznych i gospodarczych funkcji wyznaczają cele i kierunki działań.

Realizacja funkcji ekologicznych i społecznych jest wzajemnie zale-
żna i powiązana bezpośrednio z realizacją funkcji gospodarczych, które we
wskaźnikach kierunkowych zakładają między innymi poprawę ekonomicznej
efektywności gospodarki leśnej.

Uwarunkowania przyrodniczo – leśne
Nowa polityka leśna przyjęła do realizacji swoich celów następujące

wskaźniki:
• zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020 roku i 33% w 2050 roku,
• zwiększenie do 2050 roku:
– udziału surowca gatunków liściastych z obecnych 22% do 33%,
– udziału powierzchniowego drzewostanów wielogatunkowych do 48%,
– wprowadzenie podszytów liściastych do drzewostanów sosnowych
rosnących na siedliskach borowych,
• zwiększenie zasobów drzewnych w lasach o około 15% do roku 2020 i 20%
do roku 2050 roku,
• zwiększenie w strukturze wiekowej drzewostanu udziału drzewostanów
ponad 80. letnich do 25%,
• zwiększenie możliwości pozyskania drewna z lasów wszystkich własności z
21 mln m3 w 1997 roku do 24 mln m3 po 2020 roku.

Jak wynika z powyższych danych gospodarka leśna w wyniku jej
reorientacji z modelu surowcowego na model proekologiczny ulega znaczącej
zmianie wymagającej podjęcia nowych zadań i znaczącej koncentracji na
realizacji celów środowiskotwórczych.

Narodowy Program Leśny przyjmuje główne wskaźniki kierunkowe i
ilościowe rozwoju leśnictwa do 2010 roku odnośnie funkcji ekologicznych,
społecznych i gospodarczych. Niewątpliwie realizacja wskaźników ekologicz-
nych i społecznych modelować będzie w sposób istotny gospodarkę leśną
wpływając na rozwiązania z zakresu techniki hodowli lasu, ochrony i użytko-
wania lasu. Niemniej w sposób najbardziej istotny na rozwój technologii
leśnych wpływać będzie realizacja wskaźników rozwoju funkcji gospodar-
czych.

W zakresie rozwoju funkcji gospodarczych lasów NPL przewiduje
określone wskaźniki ilościowe, które zamieszczono w tabeli 3 (Zając 2005).
Wzrost zadań wynikający z rozwoju funkcji gospodarczych lasów Polski jest
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znaczny i cechuje się dużym przyrostem w lasach prywatnych. Szczególnie
duże do wykonania zadania przewiduje się z zakresu: odnowień, zalesień i
pielęgnacji. W pozyskiwaniu drewna wzrost zadań nie jest najwyższy (około
10%), ale i tak w liczbach bezwzględnych sięga on 3 mln m3. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę fakt, że realizacja funkcji ekologicznych wprowadza w zagospoda-
rowaniu, ochronie i użytkowaniu lasu coraz bardziej skomplikowane rozwiąza-
nia, to prowadzenie gospodarki leśnej wymagać będzie nie tylko wyższych
kwalifikacji od wszystkich uczestników tego procesu, ale również większych
nakładów pracy i kosztów.

Tabela 3. Wskaźniki rozwoju funkcji gospodarczych lasów Polski w latach 2002–2010
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Na przestrzeni czasu od 1992 do 2004 roku powierzchnia zrębów
zupełnych w lasach państwowych zmniejszyła się o ponad 30% i spadła z
około 42 do 27 tys. ha rocznie (Raport roczny 2004, 2005). Ograniczenie
zrębowego sposobu cięć na rzecz rębni udoskonalonych, połączone jest z
ograniczeniem powierzchni zrębu, pozostawianiem kęp starodrzewu i nieregu-
larnymi granicami powierzchni zrębowych. Wzrost udziału gatunków liścia-
stych w składzie drzewostanów, wzrost powierzchni drzewostanów miesza-
nych oraz zwiększenie w strukturze drzewostanu udziału drzewostanów
starszych niż 80 lat powoduje istotne zmiany jakościowe w gospodarce leśnej.
Ich wykonanie wymagać będzie:
– wyższych kwalifikacji od nadzoru i wykonawców,
– zwiększonych nakładów pracy i środków,
– ograniczenia możliwości stosowania wysokowydajnych rozwiązań technicz-
nych i technologicznych.

Uwarunkowania gospodarcze
O przyszłości gospodarki leśnej w znacznej mierze decydować będą

uwarunkowania ekonomiczne. Przyjęte w Narodowym Programie Leśnym kie-
runkowe wskaźniki rozwoju funkcji gospodarczych zakładają:
– wzrost produkcji surowca drzewnego i innych użytków leśnych,
– poprawę ekonomicznej efektywności gospodarki leśnej,
– zwiększenie udziału leśnictwa w rozwoju obszarów wiejskich,
– poprawę zagospodarowania lasów prywatnych.

Wydaje się, że warunkiem realizacji funkcji ekologicznych i społecz-
nych w zrównoważonym leśnictwie jest utrzymanie swoistej równowagi pomi-
ędzy nimi, a funkcjami gospodarczymi. Zgodnie z ustawowym zapisem o
samofinansowaniu się gospodarki leśnej, nie istnieją praktycznie inne źródła jej
finansowania. Mimo, że poza produkcyjne świadczenia lasów (wypoczyn-
kowe, ochronne, ekologiczne) są wysokie i szacuje się, że ich wartość znacznie
przekracza wartość świadczeń produkcyjnych (Dawidziuk, Klocek 2005), to
dotychczas nie zostały one skomercjalizowane i nie stanowią przychodów
gospodarki leśnej.

Przychody ze sprzedaży drewna stanowią podstawę funkcjonowania
leśnictwa w Polsce. W roku 2004 przychody nadleśnictw z tytułu sprzedaży
drewna wyniosły 3681,3 mln PLN, co stanowiło 97,3% ich sumarycznych przy-
chodów (Raport roczny 2004, 2005). Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
obserwuje się stały wzrost rozmiaru pozyskania drewna, co przy braku silniej-
szych tendencji wzrostowych cen za ten surowiec jest podstawowym źródłem
wzrostu przychodów. Wysoki poziom gospodarki leśnej oraz dobra kondycja
ekonomiczna organizacji Lasy Państwowe wynika w znacznej mierze z łatwo
dostępnej, taniej siły roboczej. W wyniku restrukturyzacji zatrudnienia prze-
prowadzonej w LP na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, prak-
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tycznie wszyscy robotnicy leśni przeszli do usługowego sektora wykonującego
prace leśne. Do dzisiejszego dnia stanowią oni podstawową kadrę robotników
w zakładach usług leśnych. Silną konkurencję w tej grupie potęguje wysokie,
szczególnie na obszarach wiejskich, bezrobocie. Dzięki temu koszty związane
z wykonawstwem prac leśnych są bardzo niskie. I tak godzina pracy usługowej
firmy leśnej przy pozyskiwaniu drewna kształtuje się na poziomie od około 10
do 13 zł, w zagospodarowaniu lasu od 6,50 do 9,50 zł. Według Raportu rocz-
nego 2004, średni koszt pozyskania i zrywki 1 m3 drewna w PGL LP wynosił
32,70 PLN przy wydajności pracy na poziomie około 3,5 m3/robotnika/dzień.
Jak widać wartość dziennych przychodów przy bardzo wysokich kosztach uzy-
skania przychodów (amortyzacja sprzętu, koszty eksploatacji i koszty napraw),
czyni pracę robotnika leśnego nieatrakcyjną finansowo, co przy wysokim obci-
ążeniu fizycznym, zagrożeniu dla zdrowia i zmiennych, bardzo trudnych
warunkach pracy powoduje, że dopływ młodych pracowników do tego
zawodu jest znikomy. Dla przykładu średnia cena za pozyskanie i zrywkę 1 m3
drewna w cięciach rębnych i trzebieżach starszych klas wieku w landach byłej
NRD wynosi obecnie 15–17 € (dane firmy Timbercut, www.timbercut.de). Już
obecnie obserwujemy w niektórych regionach kraju poważne kłopoty z wyko-
naniem zaplanowanych przez nadleśnictwa prac. Tak niskie zarobki powodują,
że najlepsi robotnicy leśni odchodzą do pracy w innych zawodach lub coraz
powszechniej wyjeżdżają do pracy w lesie za granicę.

Konieczność podnoszenia płac, przy niskiej wydajności pracy stanowi
„kotwicę rozwojową” dla przedsiębiorstw leśnych, a bardzo niska (żadna) zdol-
ność kredytowa uniemożliwia inwestowanie w bardziej wydajne, najczęściej
przyjazne środowisku technologie.

Poważny wpływ na stosowane technologie pozyskiwania i zrywki
drewna ma w polskich warunkach rynek odbiorców drewna. Po transformacji
ustrojowej dynamika zmian rynku odbiorców drewna jest bardzo duża, aczkol-
wiek nie we wszystkich jego segmentach wyrównana i zmierzająca w oczeki-
wanym kierunku.

W przemyśle płytowym i celulozo–papierniczym nastąpiła silna kon-
solidacja, powstało szereg nowoczesnych, dużych zakładów, należących do
światowych firm globalnych. Ci wielcy, odporni na wahania koniunktury,
odbiorcy drewna przemysłowego stabilizują rynek zabezpieczając płynny jego
zbyt.

Skomplikowana sytuacja panuje na rynku drewna tartacznego.
Liczne, małe tartaki o rocznym przerobie kształtującym się na poziomie od
kilku do kilkunastu tys. m3 stosują ekstensywne technologie przetarcia charak-
teryzujące się niską wydajnością pracy i niskim wskaźnikiem wykorzystania
surowca drzewnego.

Ten segment rynku drzewnego wpływający w sposób podstawowy na
przychody Lasów Państwowych jest mało stabilny i w sposób szczególny nara-
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żony na wahania koniunkturalne. Jego egzystencja związana jest z koniunkturą
na rynkach zewnętrznych oraz z kursem euro. Wysokie ceny drewna tartacz-
nego w połączeniu z małym przerobem, niskim poziomem przetworzenia
i niestabilnością odbiorców powodują, że branża tartaczna nierzadko zamyka
swą roczną działalność ujemnym wynikiem finansowym.

Lepsza sytuacja panuje w segmencie średniowymiarowego drewna
związanego z produkcją tzw. programu ogrodowego. Z uwagi na konieczność
dużych nakładów robocizny przy tej produkcji i możliwość angażowania sto-
sunkowo nisko wykwalifikowanej, a więc taniej siły roboczej, segment ten jest
stabilny i wykazuje tendencje rozwojowe.

Odbiorcy drewna tartacznego preferują zakupy małych partii drewna
długiego, o określonych (niskich) parametrach wymiarowych i jakościowych,
co w sposób skuteczny ogranicza możliwość stosowania zaawansowanych
technologii pozyskiwania drewna.

W sytuacji szybko globalizującego się przemysłu tartacznego, usytu-
owanego w niewielkiej odległości od zachodniej i południowej granicy Polski,
przy słabej tendencji rozwojowej rodzimych tartaków, niskim poziomie spoży-
cia produktów tartacznictwa na rynku wewnętrznym, oraz drożejącej sile robo-
czej branża ta może być w nieodległej perspektywie poważnie zagrożona. Brak
zbytu na surowiec tartaczny lub poważne jego ograniczenie może zagrozić
zdolności samofinansowania, a tym samym możliwości prowadzenia wielo-
funkcyjnej gospodarki leśnej.

Na stan i możliwości rozwojowe gospodarki leśnej rzutuje również
techniczna infrastruktura leśna. Niezadowalająca ilościowo, a głównie jako-
ściowo sieć dróg leśnych stanowi istotny czynnik ograniczający. Konieczność
ekonomiczna stosowania w transporcie drewna wysokotonażowych pojazdów
wywozowych wpływa na szybki wzrost odległości zrywki drewna, a tym
samym na wzrost kosztów pozyskania. W skrajnych warunkach brak właści-
wych dróg uniemożliwia rytmiczny wywóz drewna narażając go na deprecja-
cję i utratę wartości.

Przy planowaniu docelowych rozwiązań technologicznych z zakresu
pozyskiwania drewna, wykonanie operacji zrywki stanowić powinno element
podstawowy. Jeżeli ścinkę i operacje obróbcze skutecznie możemy wykony-
wać również przy użyciu pilarek, to przemieszczanie drewna wewnątrz drze-
wostanu na większe odległości generuje nie tylko wysokie koszty, ale również
w sposób istotny negatywnie oddziaływuje na środowisko leśne.

Podsumowanie
Stan gospodarki w Lasach Państwowych, dobra pozycja ekono-

miczna, realizowane na rzecz społeczeństwa funkcje publiczne dają wysoką
ocenę polskiemu modelowi gospodarki leśnej. Jednakże, biorąc pod uwagę
doświadczenia bardziej rozwiniętych państw europejskich i niekorzystne dla
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leśnictwa uwarunkowania makroekonomiczne, należy nie ustawać w pracach
nad doskonaleniem rozwiązań organizacyjno–prawnych i podnoszeniem efek-
tywności ekonomicznej.

Stosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne
oparte w znacznej mierze na pracy ręcznej i ręczno–maszynowej, przy szybko
rosnących kosztach i konieczności podnoszenia płacy, w nieodległej perspekty-
wie, doprowadzić mogą do sytuacji kryzysowej na tle ekonomicznym.
Dysproporcja płacowa pomiędzy wykonawcami prac leśnych – robotnikami
leśnymi, pracującymi w zakładach usługowych, a zatrudnionymi w innych
zawodach, już dzisiaj powoduje napięcia w wykonawstwie pracy leśnych. Przy
niskiej wydajności pracy osiąganej przez ZUL-e, realne możliwości skutecz-
nego podniesienia płac są ograniczone, jedynym skutecznym rozwiązaniem
jest „ucieczka do przodu”.

Należy szukać takich rozwiązań technicznych i technologicznych,
które przy zachowaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa środowiskowego,
pozwolą na radykalne podniesienie wydajności pracy, a tym samym uwolnią
gospodarkę leśną z „pułapki” płacowej. W pozyskiwaniu drewna możliwości
takiej poszukiwać należy w szerszym stosowaniu metody sortymentowej.
Pozwala ona, szczególnie gdy stosowana jest na poziomie w pełni zmechanizo-
wanym, na skuteczną poprawę wydajności. Do zrywki drewna należy szeroko
wprowadzać profesjonalne nasiębierne maszyny – forwardery, które nie tylko
łagodzą środowiskowe skutki tej operacji, ale również dzięki swym parame-
trom trakcyjnym pozwalają na wydłużenie odległości zrywki. Ważnym zagad-
nieniem jest możliwość wykonywania w lesie manipulacji i przeznaczenio-
wego sortowania drewna. Wyższy poziom jego przetworzenia w lesie nie tylko
je waloryzuje, ale również stwarza warunki do poprawy efektywności jego
przerobu u odbiorców. Warunkiem pełniejszego wdrażania tego systemu do
praktyki jest umiejętne kreowanie przez Lasy Państwowe rynku odbiorców
drewna. Dotychczasowe rozwiązania nie czynią dostatecznego postępu, a
równocześnie wywołują okresowo duże napięcia na rynku drewna.

Przyjęte rozwiązania wynikające z środowiskowych i społecznych
funkcji leśnictwa stoją w pewnej sprzeczności z możliwościami podnoszenia
efektywności ekonomicznej. Poprzez podnoszenie stopnia złożoności generują
one dodatkowe koszty, a jednocześnie nie stwarzają szansy na wzrost przycho-
dów. Należałoby pilnie rozważyć i niezwłocznie wdrażać plantacyjną produk-
cję drewna gatunków szybkorosnących. Nie wydaje się możliwe, nawet w
odleglejszej przyszłości, aby powstały warunki na dotowanie w Polsce gospo-
darki leśnej.

Zarówno Polityka Leśna Państwa, jak i Narodowy Program Leśny, w
pewnym sensie przemilczają te zagadnienia. Przed nauką, polityką leśną i kierow-
nictwem Lasów Państwowych staje trudne zadanie poszukiwania i wprowadzania
rozwiązań, które w tej niełatwej kwestii będą skutecznym kompromisem.
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1 Przewiduje się, że sektor leśno-drzewny do roku 2030 będzie jednym z głównych działów gospodarki wnoszącym
swój wkład w rozwój społeczeństwa zrównoważonego. Problem ten stanowił przedmiot obrad sztokholmskiego
forum badawczego, które zostało zorganizowane wspólnie przez Platformę Technologiczną Sektora Leśno-
Drzewnego (FTP), Europejski Instytut Leśny (EFI), sieć naukową InnovaWood, europejskie Organizacje Badawcze
Sektora Celulozowo-Papierniczego (CTP, KCL, PTS) i SEFI-Packforsk oraz przy wsparciu Komisji Europejskiej i COST.
2 Załącznik 1.
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Polska Platforma Technologiczna Sektora 
Leśno-Drzewnego (pptsl-d)1

Władysław Strykowski
Polska Platforma Technologiczna
Sektora Leśno-Drzewnego

Platformy technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem
Komisji Europejskiej, przemysłu, leśnictwa, instytucji naukowo-badawczych i
finansowych oraz określonych grup decyzyjnych społeczeństwa. Platformy
Technologiczne mają do odegrania ważną rolę w 7 Programie Badań i Rozwoju
Technologicznego Unii Europejskiej. W połowie 2007 roku w Europie działało
31, a w Polsce 27 platform technologicznych, m.in. Polska Platforma
Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego2.

Powstanie Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-
Drzewnego poprzedziło powstanie we wrześniu 2004 roku, z inicjatywy trzech
Konfederacji:
– Konfederacji Europejskich Przemysłów Papierniczych (CEPI),
– Europejskiej Konfederacji Przemysłów Drzewnych (CEI-BOIS), 
– Europejskiej Konfederacji Lasów (CEPF),
Europejskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego, która w
dniu 15 lutego 2005 roku została zatwierdzona w Brukseli przez komisję
Europejską.

Cele PPTSL-D są realizowane bądź też winny być realizowane w
dwóch płaszczyznach:
• W płaszczyźnie europejskiej:
– aktywny udział w Europejskich Platformach Technologicznych,
– udział w tworzeniu i realizacji europejskich strategicznych Programów
Badawczych (SRA),
– uczestnictwo w Programach Ramowych UE i innych przedsięwzięciach
naukowo-badawczych (np. COST);
• Płaszczyźnie krajowej:
– przygotowanie krajowych programów badawczo-rozwojowych  sektora
leśno-drzewnego, które stanowią element krajowego Programu Ramowego,
– integracja poszczególnych uczestników PT wokół wypracowanych 
strategii,
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– aktywność w zdobywaniu środków finansowych pochodzących z różnych
źródeł krajowych i zagranicznych,
– dążenie do optymalnego wykorzystania funduszy strukturalnych z 
punktu widzenia konkurencyjności sektora leśno-drzewnego w latach 2007-
2013,
– promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla sektora
leśno-drzewnego.
Obszary tematyczne będące przedmiotem PPTSL-D są następujące: Leśnictwo
– produkty celulozowo-papiernicze – produkty drzewne: pierwiastkowy prze-
rób drewna, płyty drewnopochodne, meblarstwo, budownictwo, bioenergia,
maszyny i urządzenia – działania specjalne.
Charakterystyczne dla Platformy Technologicznej jest to, że:
– angażuje wszystkie wzajemnie powiązane części sektora leśno-drzewnego,
– dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej (w różnym stopniu i z uwzględ-
nieniem różnych elementów wiodących zależnie od uwarunkowań istnie-
jących w danym kraju, w tym geograficznych i krajowych jednostek finansu-
jących),
– dotyczy długich i skomplikowanych łańcuchów podaży rozpoczynających się
od drzewa a kończących na konsumencie,
– wymaga dostępu do różnorodnych kompetencji i doświadczeń,
– wymaga podejścia holistycznego.
Oczekuje się, że Platformy Technologiczne przyniosą następujące korzyści:
– wzrost konkurencyjności,
– wzmocnienie pozycji globalnego lidera w zakresie technologii,
– podtrzymanie odnawialności źródeł surowców,
– funkcjonowanie nienaruszające równowagi ekologicznej,
– bardziej wydajne działania w zakresie badań i rozwoju,
– umożliwienie dialogu kształtującego ramy polityki względem sektora leśno-
drzewnego,
– wsparcie dla strategicznego planowania w biznesie,
– poprawę wizerunku sektora leśno-drzewnego w Unii Europejskiej.

Kluczowe etapy w programie Platformy Technologicznej to:
1. Określenie wizji rozwoju (celu), obejmujące wydzielenie części wizji, okre-
ślenie kluczowych wyzwań i celów strategicznych,
2. Strategiczny program badawczo-rozwojowy z planem realizacji i finansowa-
nia,
3. Wdrażanie wyników badań.

Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego w Polsce
powstała w dniu 10 stycznia 2005 roku w wyniku porozumienia 28 przedsi-
ębiorstw, placówek naukowo-badawczych i edukacyjnych i innych podmiotów
gospodarczych. Strukturę organizacyjną  PPTSL-D przedstawiono na rycinie 1.
Realizując postulaty zawarte w Porozumieniu dotyczącym tworzenia Polskiej



65

VVII

28 wrześn ia  2007,  Międzynarodowe Targ i  Poznańsk ie

Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego podpisanym w dniu 10
stycznia 2005 roku (dalej zwanego „Porozumieniem”) Strony powołują
Konsorcjum pod nazwą Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-
Drzewnego dalej zwane „Konsorcjum” lub „PPTSLD”).

PPTSLD jest niezależnym, dobrowolnym Konsorcjum zrzeszającym
polskich przedsiębiorców, administrację rządową, jednostki samorządu bra-
nżowego oraz przedstawicieli: nauki, leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz
otoczenia, którego cele zostały określone w Porozumieniu oraz w Umowie.

Konsorcjum posiada Branżowy Punkt Kontaktowy zlokalizowany w
Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu.

Konsorcjum jest członkiem Europejskiej Platformy Technologicznej
Sektora leśno-Drzewnego (Forest-Based Sektor Technology Platform).

Polskie Platformy Technologiczne (PPT) nie mają osobowości praw-
nej, funkcjonują na zasadzie „konsorcjów” – porozumień między konkretnymi
instytucjami. W związku z tym, nie mogą bezpośrednio ubiegać się o środki z
programów europejskich. Natomiast poszczególni członkowie PPT mogą ubie-
gać się o dofinansowanie.

Istotnym elementem jest przygotowanie przez PPT „Strategicznego
Programu Badań” dla danego sektora, który będzie podstawą do uruchomienia
projektów badawczych i celowych zmierzających do rozwiązania kluczowych
problemów technologicznych poszczególnych sektorów. W polskim sektorze
leśno-drzewnym aktualnie trwają prace nad „Strategicznym Programem
Badań”.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem PPTSL-D ma charakter otwarty,
co oznacza, że PPTSL-D może przyjąć nowych członków o ile podpiszą oni
Porozumienie, a członkowie grupy Inicjatywnej wyrażą na to zgodę. PPTSL-D
liczy 42 członków, w tym jest 18 przedsiębiorstw, 5 jednostek samorządu bra-
nżowego, 8 innych instytucji i 11 jednostek naukowych.

Podstawowe cele PPTSL-D są następujące:
1. Włączenie się w realizację głównych działań Europejskiej Platformy
Technologicznej Sektora leśno-Drzewnego (EPTSL-D), tzn.:
wypracowanie wizji zrównoważonego rozwoju sektora leśno-drzewnego,
budowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystania
leśnych zasobów drzewnych (drewna),
współpraca w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzaniu inno-
wacyjności,
– włączenie się ekspertów PPTSL-D w odpowiednie gremia ekspercko decy-
zyjne EPT,
– wypracowanie strategicznego programu badań,
– inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych;
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Rys.1. Struktura organizacyjna Polskiej Platformy Technologicznej 
Sektora Leśno - Drzewnego.
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2. podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze leśno-drzew-
nym jako elementu gospodarki europejskiej;
3. zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze leśno-drzew-
nym poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych, przed-
konkurencyjnych i rynkowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych;
4. promocja innowacyjności i rozwój naukowo-techniczny w sektorze leśno-
drzewnym.

Strukturę organizacyjną Polskiej Platformy Technologicznej Sektora
Leśno-Drzewnego tworzą:
1. Zebranie Członków
2. Komitet Sterujący
3. Koordynator
4. Sekretarz
5. Grupy Wpływu

Strategiczny Program Badań (SRA)
Strategiczny Program Badań Europejskiej Platformy Technologicznej

Sektora Leśno-Drzewnego został opracowany w roku 2005 i przesłany do
wszystkich członków PPTSL-D w wersji angielskiej i polskiej3.

Przyjmując określone cele strategiczne podjęto się zdefiniowania
Strategicznego Programu Badań (SRA) i rozpoczęcia jego realizacji.

W sformułowanie Strategicznego Programu Badań włożono wiele
pracy. Zainteresowani partnerzy ze wszystkich obszarów, w tym przemysł, wła-
ściciele lasów, pracownicy naukowi oraz podmioty publiczne, uczestniczyli w
tym procesie, który obserwowali reprezentanci Komisji Europejskiej.

Strategiczny program Badań (SRA) zmierza do zwiększenia konkuren-
cyjności Europy poprzez rozwijanie konkurencyjnych projektów i usług.
Konkurencyjność jest kluczowym celem platformy. Należy podkreślić, że
Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego stanowi podstawę do
wzmocnienia konkurencyjności sektora oraz podniesienia jakości życia miesz-
kańców Europy, poprzez wspólne działania w obszarze badań i rozwoju. W
ramach platformy sektora leśno-drzewnego wszystkie zainteresowane pod-
mioty pracują razem nad wspólnym programem badań.

Przyjęto model działań oddolnych w definiowaniu celów badaw-
czych sektora i wykorzystano sieć do ustanowienia około 20 Krajowych Grup
Wsparcia w całej Europie. Definiowanie priorytetów badawczych, które miało
miejsce w 2005 roku, opierało się na podejściu charakteryzowanym przez
przecinające się zagadnienia w ramach różnych łańcuchów wartości (leśnic-
two, produkty celulozowo-papiernicze, produkty drzewne, bioenergie, ekono-
mika specjalistyczna) i poszczególnych obszarów oddziaływań (konsument,
społeczeństwo, środowisko, energia, konkurencyjność)4. Zbiór propozycji
3 Zob. Vision 2030, A Technology Platform Intitiative by the European Forest-Based Sector, Brusels 15 February 2005
4 Zob. A Strategic Research Agenda for Innovation, Competitiveness and Quality of Life, Brussels 31, January 2006.
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badań naukowych liczy ponad 700 pozycji. Propozycje te, obejmujące cały
zakres złożoności i zróżnicowania sektora, stanowiły materiał wyjściowy do
stworzenia Strategicznego Programu Badań (SRA) na poziomie Europejskim.
Wraz ze swoimi obszarami badawczymi, zmierza on do ukazania kierunków, w
których sektor leśno-drzewny powinien dążyć w celu realizacji swojej wizji do
roku 2030. Jednocześnie też SRA powinien inspirować do przedstawiania pro-
jektów badawczych do wdrożenia.

Strategiczny Program Badań (SRA) opiera się na dokumencie pt.
„Wizja 2030”, który przewiduje tworzenie sektora leśno-drzewnego, zakłada-
jąc, że:
– europejski sektor leśno-drzewny odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie
przestrzegającym zasad zrównoważonego rozwoju,
– jest konkurencyjnym, opartym na wiedzy sektorem, który propaguje rozsze-
rzone wykorzystanie odnawialnych zasobów leśnych,
– sektor wnosi znaczny wkład do społeczeństwa w kontekście ekologicznej,
zorientowanej na klienta i konkurencyjnej w skali globalnej gospodarki euro-
pejskiej.

SRA dąży do zwiększenia konkurencyjność europejskiego sektora
leśno-drzewnego poprzez rozwój innowacyjnych produktów i usług. „Wizja
2030” zbudowana jest na świadomości, że sektor leśno-drzewny ma do ode-
grania istotną rolę w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi, ekonomicz-
nymi i środowiskowymi, jakie niesie XXI wiek. SRA został zaprojektowany,
aby pomóc w przeobrażeniu sektora i jego adaptacji do stawiania czoła takim
wyzwaniom przez następne 25 lat.

Pierwsze cztery cele strategiczne odnoszą się do ważniejszych obsza-
rów badań w Programie (SRA) i dotyczą:
– rozwoju innowacyjnych produktów odpowiadających zmieniającym się ryn-
kom i potrzebom klientów,
– rozwoju inteligentnych i wydajnych procesów wytwórczych, łącznie z obni-
żonym zużyciem energii,
– zwiększenia dostępności i wykorzystania biomasy leśnej dla celów produk-
cyjnych i energetycznych,
– możliwości sprostania wymaganiom wielofunkcyjności zasobów leśnych i
zrównoważonego zarządzania tymi zasobami.

Powyższe cele zostały uzupełnione o jeszcze jeden dodatkowy cel
strategiczny – „sektor z perspektywy społecznej”. Ów cel strategiczny wskazuje
na takie badania naukowe, które ujmują sektor jako całość.

Pozostałe cztery cele strategiczne odnoszą się do obszarów działań,
które są ważne, aby maksymalnie wykorzystać inicjatywę Platformy (FTP). Są
one następujące:
– ustanowienie bardziej wydajnego systemu innowacji, stworzenie dla środo-
wiska naukowego lepszej struktury z wyższą wydajnością działania,
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– pogłębienie naukowych podwalin sektora, łącznie z wykorzystaniem wscho-
dzących dziedzin wiedzy,
– ustalenie programów nauczania i szkoleń, które sprostają wysokim wymaganiom,
– poprawienie komunikacji z decydentami oraz z szerszymi kręgami społeczeństwa.

Krótko mówiąc SRA jest instrumentem służącym osiągnięciu celów
strategicznych zawartych w dokumencie „Wizja 2030” poprzez koordynowa-
nie i koncentrowanie działań badawczych oraz stymulowanie finansowania
badań wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów – prywatnych i publicz-
nych.

Ogólne cele strategiczne zostały doprecyzowane w poszczególnych
branżach i zestawione w tzw. leśno-drzewne łańcuchy wartości (tab. 1). 
– udział w rozpowszechnianiu, komunikacji, edukacji i szkoleniach.

Reprezentacja Łańcucha Wartości
Głównym zadaniem Reprezentacji Łańcucha Wartości jest poparcie

Kierownictwa Platformy w fazie wdrażania, a szczególnie:
– zabezpieczenie bliskich związków europejskich federacji i stowarzyszeń i
przemysłu,
– uczestnictwo w monitorowaniu i przeglądzie procesu wdrażania,
– uczestnictwo w priorytetowych procesach związanych z planem działania,
– zabezpieczenie przemysłowych zobowiązań w procesie wdrożeń,
– szacowanie wpływu projektów na przemysł,
– promowanie dostępu do kompetentnych zespołów.

W trakcie implementacji Platforma przewiduje oddolne podejście
komunikacyjne, lustrzaną strukturę organizacyjną. Zostanie stworzona sieć,
tzn. grupa komunikacyjna, obejmująca Narodowe Grupy Wsparcia, które
mogą zarówno umożliwiać komunikację, jak i dostosować przedmioty komu-
nikacji. Kluczowe znaczenie dla SRA ma:
– podniesienie świadomości o roli sektora leśno-drzewnego w społeczeństwie
przez promocję ważności badań w nowoczesnej Europie,
– pomoc w rozpowszechnianiu informacji i wiedzy z badań z implementacji
SRA,
– stymulowanie przemysłu i właścicieli lasów do mobilizowania zasobów i
inwestowania w badania.

W trakcie opracowywania SRA utworzono Grupę Specjalną ds.
Technologii Informacyjnej, której celem jest realizowanie zadań wspólnych dla
wszystkich łańcuchów wartości. W fazie wdrożenia konieczne jest całościowe
podejście do zagadnień technologii informacyjnej, zatem grupa będzie poma-
gać w realizacji zadań.
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Grupy specjalne mogą być tworzone, w miarę potrzeb, również w
innych obszarach. Obecnie rozważa się utworzenie grupy specjalnej w obsza-
rze tematycznym biorafinerii.
Strategiczny Program badań wyraża potrzeby badań w 26 polach badaw-

czych. Wszystkie z nich mają realizować Strategię. SRA pokazuje kierunki
badań w Europejskiej perspektywie. Nie są to jednoznaczne programy, pro-
jekty, bądź idee.

Z tytułu wdrożenia SRA  oczekuje się: 
– nowych i innowacyjnych produktów na miarę potrzeb konsumentów,
– wzmocnienia pozycji istniejących segmentów rynków przez innowację i pro-
dukcję z większą wartością dodaną,
– utrzymania bezpiecznego urządzania lasów,

Tabela 1. Leśno-Drzewne Łańcuchy Wartości
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– udziału w zapobieganiu zmianom klimatu i związanych z tym efektów,
– zmniejszenia zależności Europy od ropy,
– rozpoznanie naszego sektora jako odpowiedzialnego partnera,
– stworzenia sieci i koordynacji europejskich badań poprawiających efektyw-
ność i wydajność sektora.

Przystąpienie do implementacji SRA obejmowało: rozpoczęcie,
wymianę informacji z Narodowymi Grupami Wsparcia (NSG), przetranspono-
wanie SRA na projekty i programy, usprawnienie systemu innowacji oraz
wzmocnienie edukacji i szkoleń. W tym celu opracowano następujący plan
działania:
– ustalenie priorytetów (konsultacje z łańcuchem wartości i Komisją
Europejską);
– ustalenie kryteriów (co ma być w FTP projekt czy program);
– działania koordynujące SRA z Narodowymi Agendami;
– połączenie między FTP/SRA i istniejące instrumenty, programy i projekty;
– identyfikacja instrumentów i działalności zewnątrz, kooperacja z EC FP7 i z
innymi podmiotami interesującymi się FTP;
– rozpowszechnienie.

Podsumowanie
Polska Platforma Technologiczna Sektora leśno-Drzewnego powstała

w styczniu 2005 roku jako nowe narzędzie działalności innowacyjnej w sekto-
rze leśno-drzewnym. PPTSL-DS jest jedną z 27 Platform Technologicznych,
które powstały w ostatnich trzech latach w Polsce.
Podstawowymi celami Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-
Drzewnego są:
• Włączenie się w realizację głównych działań Europejskiej Platformy
Technologicznej Sektora leśno-Drzewnego (EPTSL-P) (Forest-Based Sektor
Technology Platform – FBSTP):
– wypracowanie wizji rozwoju sektora leśno-drzewnego,
– budowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii z wykorzysta-
niem leśnych zasobów drzewnych,
– współpraca w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu
innowacyjności,
– wypracowanie strategicznego programu badań,
– inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych.
• Podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze leśno-drzew-
nym jako elementu gospodarki europejskiej.
• Zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem drzewno-leśnym
poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych, przedkon-
kurencyjnych i rynkowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych.
• Promocja innowacyjności i rozwój naukowo-techniczny w sektorze leśno-
drzewnym.
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Załącznik 1
I. PLATFORMY TECHNOLOGICZNE W OKREŚLONYCH OBSZARACH
TEMATYCZNYCH W POLSCE (Stan na I półrocze 2007 roku)
1.Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa
2.Polska Platforma Transportu Drogowego
3.Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego
4.Polska Platforma Technologiczna Transportu Wodnego

II. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
5. Polska Platforma Technologii Informatycznych
6. Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej
7. Polska Platforma Technologiczna Opto i Nanoelektroniki

III. METALURGIA
8. Polska Platforma Technologiczna Metali Nieżelaznych
9. Polska Platforma Technologiczna Stali
10. polska Platforma Technologiczna Odlewnictwa

IV. BEZPIECZEŃSTWO
11. Polska Platforma Technologiczna Systemów bezpieczeństwa
12. Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwa Wewnętrznego
13. Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle

V. ENERGIA
14. Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów
15. Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
16. Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonych Systemów Energetycz-
nych i Czystej Karboenergii

VI. INNE OBSZARY TEMATYCZNE
17. Polska Platforma Technologiczna Biotechnologii
18. Polska Platforma Technologiczna Budownictwa
19. Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny
20. Polska Platforma Technologiczna Procesów produkcji
21. Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Tekstylnego
22. Polska Platforma Technologiczna Sektora leśno-Drzewnego
23. Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii
24. Polska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materiałów
25. Polska Platforma Technologiczna Żywności
26. Polska Platforma Technologii Kosmicznych
27. Polska Platforma Technologiczna Środowiska
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Plan działań dotyczących gospodarki 
leśnej Unii Europejskiej

Piotr Grygier
Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Poznaniu

W oparciu o rezolucję Rady z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie
strategii leśnej Unii Europejskiej, plan działań stanowi ramy dla działań związa-
nych z gospodarką leśną podejmowanych na poziomie Wspólnoty i państw
członkowskich oraz służy jako instrument koordynujący działania wspólno-
towe i politykę leśną poszczególnych państw członkowskich. Ogólnym celem
planu działań dotyczącego gospodarki leśnej UE jest wspieranie i wzmacnianie
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wielofunkcyjnej roli pełnionej przez
lasy. Cel ten opiera się na następujących podstawach:
– krajowe programy leśne, stanowiące stosowne ramy dla wypełniania
międzynarodowych zobowiązań związanych z leśnictwem,
– rosnące znaczenie w polityce leśnej kwestii o zasięgu światowym i z pograni-
cza
sektorów wymagające poprawy spójności i koordynacji, 
– potrzeba wzmocnienia konkurencyjności sektora leśnego UE oraz należytego
zarządzania lasami w UE, 
– przestrzeganie zasady pomocniczości.

Dostrzegając wielorakość uwarunkowań naturalnych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych oraz różnice dotyczące kwestii własności lasów w
UE, w planie działań uznano potrzebę specyficznych sposobów podejścia i
działań w odniesieniu do różnych rodzajów lasów. Podkreślono w nim istotną
rolę, jaką w zrównoważonym zarządzaniu lasami w UE odgrywają ich właści-
ciele. Plan działań ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów zaktuali-
zowanej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz celów na
rzecz zrównoważonego rozwoju ustanowionych w Göteborgu. 

Podczas przygotowywania planu działań dotyczącego gospodarki
leśnej Komisja i państwa członkowskie opracowały wspólną wizję leśnictwa
oraz wkładu, jaki lasy i leśnictwo wnoszą do współczesnego społeczeństwa.
Opracowanie to nosi tytuł „Lasy dla społeczeństwa: wielofunkcyjne, trwałe
leśnictwo, zaspokajające obecne i przyszłe potrzeby społeczne i wspierające
podmioty utrzymujące się z leśnictwa”.

Plan działań zawiera cztery główne cele:
– poprawa długotrwałej konkurencyjności,
– poprawa stanu środowiska i jego ochrona,
– przyczynianie się do poprawy jakości życia, 
– wspieranie koordynacji i komunikacji.
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Pięcioletni plan działań (2007-2011) obejmuje zestaw podstawo-
wych działań, które Komisja proponuje zrealizować wspólnie z państwami
członkowskimi. W planie wskazano również działania dodatkowe, które mogą
być przeprowadzone przez państwa członkowskie zgodnie z określonymi
warunkami i priorytetami przy pomocy istniejących instrumentów wspólnoto-
wych, przy czym ich realizacja może również wymagać zastosowania instru-
mentów krajowych. 

Ocena średniookresowa zostanie przeprowadzona w 2009 roku,
natomiast ocena końcowa w 2012 roku. Sprawozdanie z realizacji planu dzia-
łań zostanie przedstawione Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w 2012
roku. Współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami w zakresie realizacji
planu działań na poziomie Wspólnoty będzie odbywać się głównie w ramach
Grupy doradczej ds. leśnictwa i korka. Funkcję organu koordynującego pomi-
ędzy Komisją i państwami członkowskimi w procesie realizacji planu działań
będzie pełnić Stały Komitet ds. Leśnictwa. Będzie on również brać czynny
udział w przeprowadzaniu oceny średniookresowej i końcowej. 
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