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@ Ekoedukator  

 

Zielone płuca Ziemi 

dlaczego warto sadzić a nie wycinać drzewa 

 

Lasy zajmują ponad 49% powierzchni województwa lubuskiego, co stawia nasz region na pierwszym miejscu 

w Polsce. To gwarancja równowagi ekologicznej, ciągłości życia i różnorodności krajobrazu. Otaczające nas drzewa 

są wyjątkowe pod każdym względem – dostarczają tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, obniżają poziom hałasu, 

chronią przed powodzią, uspokajają i działają antystresowo.  

 

Gorący temat masowej wycinki drzew nie schodził w ostatnich tygodniach z czołówek polskich mediów. Przegłosowane 

przez sejm zmiany w ustawie o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 roku pozwalały właścicielom prywatnych posesji 

na wycinkę drzew i krzewów bez konieczności uzyskania zezwolenia. Zliberalizowane prawo właśnie zmieniono. Nie 

zmienia to jednak faktu, że każde, niepotrzebnie wycięte drzewo, to jeden maleńki włos wyrwany z głowy naszej 

planety.   

 

Polska w liczbach 

Lasy Państwowe co roku sporządzają raport o stanie lasów w Polsce. Najaktualniejsze opracowanie  pt. „Lasy w Polsce 

2016” podaje, że powierzchnia lasów w naszym kraju wynosi obecnie 9215 tys. hektarów, co daje lesistość na poziomie 

29,5%. Pod tym względem prym wiedzie województwo lubuskie – lesistość 49,2%, na ostatnim miejscu znajduje się 

natomiast województwo łódzkie – 21,3%. Jesteśmy w europejskiej czołówce, a polskich lasów wciąż przybywa. Od roku 
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1995 do 2014 powierzchnia lasów zwiększyła się o 504 tys. ha. Podstawą prac leśników jest „Krajowy program 

zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 30% w 2020 r. i do 33%. w 2050 r. 

 

Jak dba o nas las 

W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że las to ogromne skupisko zwierząt i roślin. Jak wiadomo rośliny 

w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a wydalają tlen. Ze względu na tą podstawową funkcję 

lasy nazywane są często „zielonymi płucami” czy „fabrykami tlenu”.  Jedna sosna wytwarza tlen niezbędny do życia 

trzech osób (1350-1800 litrów).W sumie lasy zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, 

produkując go rocznie około 26 mld ton. Las pełni jeszcze wiele innych, niezwykle ważnych funkcji. 

 

� Ochrona przed kataklizmami - Ponad połowa drzewostanów w lasach państwowych nazywana jest lasami 

o charakterze ochronnym. Leśna ściółka jest chłonna niczym gąbka, która potrafi zatrzymać ogromne ilości wody 

podczas opadów deszczu czy topnienia śniegów. Las oddaje wodę stopniowo, bez konieczności inwestycji 

w kosztowne tamy czy zbiorniki retencyjne. W naturalny sposób chroni tereny mieszkalne przed powodziami. 

(Dramatyczny dowód ważnej roli lasu mieliśmy w Polsce w czasie powodzi stulecia w 1997 roku. Po pozbawionych 

drzew stokach Sudetów spływały ogromne masy wody, siejąc spustoszenie w dorzeczu Odry.) Oprócz regulacji 

obiegu wody w przyrodzie, lasy przeciwdziałają lawinom, osuwiskom i chronią glebę przed erozją. 

� Naturalny filtr i lek - Drzewa to naturalny filtr, neutralizujący 

zanieczyszczenia emitowane do powietrza. Zanieczyszczenia 

osadzają się na liściach pokrytych włoskami lub igłach pokrytych 

warstwą wosku, która działa na cząstki pyłów jak przysłowiowy 

lep na owady. Oprócz pochłaniania substancji szkodliwych dla 

zdrowia, drzewa wydzielają do atmosfery substancje 

bakteriobójcze – fitoncydy. Sosna, brzoza i jałowiec wytwarzają 

wokół siebie około pięciometrową strefę wolną od bakterii. Dzięki 

tym właściwościom mogą być bezcennym sojusznikiem w walce 

z zakaźnymi chorobami. Przykładowo fitoncydy sosny leczą 

gruźlicę, substancje wydzielane przez dęby zabijają bakterie 

dyzenterii, a igły jodły leczą błonicę. 

� Leśna cisza – Skupiska drzew to naturalny wygłuszacz, obniżający poziom hałasu, przede wszystkim 

komunikacyjnego. Odcinek 150 m lasu obniża hałas do poziomu około 18-25 decybeli. Las działa też uspokajająco 

i regeneracyjnie na każdego, kto w nim przebywa. Towarzystwo drzew iglastych obniża ciśnienie krwi i udrażnia 

drogi oddechowe. Lasy liściaste, np. grądy, wywołują pobudzenie ośrodków nerwowych, wzmacniają aktywność, 

usuwają zmęczenie oraz podnoszą ciśnienie krwi. 

� Wiatrochron i klimatyzator – Drzewa pełnią także funkcję wiatrochronną, wpływając na prędkość i kierunek wiatru 

osłaniają osiedla i uprawy rolne. Wykorzystując proces parowania wody, który pochłania ciepło, las reguluje 

temperaturę. W upalny dzień w sąsiedztwie drzew temperatura jest odczuwalnie niższa, zachęcając do 
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wypoczynku w cieniu konarów. Działanie chłodzące jednego drzewa można przyrównać do wydajności pięciu 

przeciętnej wielkości klimatyzatorów, pracujących całą dobę.  

 

Wyjątkowy dom 

Nie do przecenienia są funkcje przyrodnicze lasu, jako siedliska roślin i zwierząt. Szczególnie cenne są stare, 

próchniejące drzewa. W ich wnętrzu tętni ukryte życie wielu organizmów. Zadrzewienia są miejscem występowania 

wielu gatunków zwierząt, w tym tych niezwykle pożytecznych pszczół i trzmieli, zapylających uprawy, a także ptaków 

i nietoperzy, które wspomagają rolnictwo w walce ze szkodnikami. 

 

Smakołyki prosto z lasu  

Skarby przyniesione z lasu od wieków mają swoje ważne miejsce w polskiej kuchni. Borowik szlachetny, koźlarz 

czerwony, pieprznik jadalny (kurka), maślaki czy podgrzybki to tylko kilka gatunków grzybów, które można znaleźć 

jesienią w lesie. Co roku zbieramy ich tysiące ton, część eksportując. Innym powszechnie docenianym owocem runa 

leśnego są jagody borówek, szczególnie zaś borówki czernicy, a także dziko rosnące poziomki, maliny czy jeżyny.  

 

Najczystsza fabryka świata 

Las to najczystsza i najbardziej przyjazna 

środowisku fabryka świata, która produkuje jeden 

z najważniejszych surowców – drewno. Jak podają 

na swojej stronie internetowej Lasy Państwowe: 

„Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. 

zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne 

są wykorzystywane m.in. w budownictwie, 

górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn 

rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, 

papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów 

muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.” Nie zapominajmy, że węgiel kamienny powstał 

również z żyjących miliony lat temu drzew. 

W erze szkła, aluminium i krzemu szczególne właściwości fizykochemiczne drewna są nadal doceniane - wytrzymałość, 

lekkość, elastyczność i trwałość. Im nowocześniejsza gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. Lasy Państwowe 

informują, że „w ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. 

Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m3 drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m3. Można się 

spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich 

(Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m3 drewna, Czech – prawie 1,5 m3, Włoch– 1,1 m3).” Mało kto wie, że Polska jest 

dziesiątym największym producentem i czwartym eksporterem mebli na świecie. Nasz przemysł drzewny sprzedaje za 

granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10%. całego polskiego eksportu. Cały sektor leśno-drzewny 

wytwarza 2% polskiego PKB. 
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Odnawialne bogactwo 

Polskie drewno jest naturalnym bogactwem, całkowicie odnawialnym. Gwarantuje to zrównoważona gospodarka 

leśna prowadzona przez Lasy Państwowe, obejmujące swoją opieką 77,5 % polskich lasów (największa w Unii 

Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi). Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez 

standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez Ministra 

Środowiska. Jednocześnie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku polscy leśnicy sadzą 

około 500 mln nowych drzew. Polskie zasoby drewna są dwukrotnie większe niż pół wieku temu - wynoszą obecnie 

2,5 mld m3, w tym w Lasach Państwowych znajduje się prawie 1,95 mld m3, co czyni je piątymi co do wielkości 

w Europie.  

 

Las pod ochroną 

Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że lasy w Polsce to jeden z najcenniejszych elementów środowiska. Na ich straży  

stoi wiele form ochrony przyrody – m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary 

chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. W Polsce największą ochroną objęte są 23 parki narodowe. 

W województwie lubuskim mamy takie dwa – Drawieński Park Narodowy i Park Narodowy Ujście Warty. Każdego dnia 

o las troszczą się oczywiście leśnicy – a co z nami? Szacunek do drzew wciąż nie jest dostatecznie powszechny. Świadczą 

o tym góry śmieci pozostawiane w leśnej gęstwinie – w 2015 roku Lasy Państwowe usunęły z terenów leśnych ponad 

122 tys. m3 śmieci , wydając na ten cel 17,5 mln zł. Drugim kluczowym problemem jest nierozważne korzystanie 

z lasów, prowadzące niejednokrotnie do katastrofalnego w skutkach pożaru. Wchodząc do lasu i ciesząc się jego 

urokiem zawsze powinniśmy pamiętać, że jesteśmy w nim gościem, a nikt dobrze wychowany nie demoluje mieszkania 

gospodarza przychodząc do niego z przyjacielską wizytą. Las rośnie powoli ale płonie bardzo szybko.  

 

Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las – to polskie przysłowie, przekazywane dzieciom z pokolenia na 

pokolenie. Dbajmy wszyscy o to, aby nigdy nie straciło na swojej aktualności. 

 

 

Opracowanie: Monika Siemak 

Konsultacja merytoryczna: Eugeniusz Pronin  

 

 

 

 


