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ROZ MO WA Z
Wojciechem Mazurem

LU CY NA RÓG:  Dol ny Śląsk po ra sta po -
nad 500 tys. ha la sów. To ma ło czy
du żo?
WOJ CIECH MA ZUR: La sy zaj mu ją oko -
ło 29 proc. po wierz chni na sze go re -
gio nu. Po dob nie jest w ca łej Pol sce.
Na sze la sy po ra sta ją miej sca, któ re
z gos po dar cze go czy eko no micz ne -
go pun ktu wi dze nia nie są atrak cyj -
ne dla rol nic twa i prze my słu. Naj żyź -
niej sze gle by, któ re po kry wa ją pra do -
li nę Od ry prze bie ga ją cą przez śro dek
na sze go wo je wódz twa, nie są przez
nie po roś nię te, więc za rzut o „mar -
no tra wie niu” do brej zie mi pod drze-
 wa nie ma ra cji by tu. La sy w na szym
re gio nie wy stę pu ją na te re nach, gdzie
pro wa dze nie upraw rol nych by ło by
trud ne al bo na wet nie moż li we. To
głów nie Su de ty, pół noc no-za chod nia
część wo je wódz twa (re jon Bo rów Dol-
 no ślą skich) i Wzgó rza Trzeb nic kie,
a za tem te ren ubo gich piasz czy stych
lub ka mie ni stych gleb. Je śli zda rza ją
się wy le sie nia, to głów nie z po wo du
du żych in we sty cji dro go wych, jak bu -
do wa au to strad. Na mniej szą ska lę
po wo du ją je tak że in we sty cje gór ni -
cze, ale są to co raz mniej sze 
po wierzchnie.
W ja kim sta nie są na sze la sy?
– Nie mo że my na rze kać. Ma my
wpraw dzie kil ka prob le mów, ale sta -
ra my się im za ra dzić. Bo ry ka my się
m.in. z opięt kiem dwu plam ko wym
że ru ją cym na dę bach. To owad, któ ry
roz mna ża się na sta rych ko na rach osła -
bio nych drzew i po wo du je ich ob u -
mie ra nie. Ten prob lem do ty czy głów -
nie drze wo sta nów wzdłuż Od ry, gdzie
ata ko wa ne są prze de wszyst kim sta -
re dę by. 

Po ra dzi liś my już so bie nato miast
z in nym po waż nym wro giem, kor ni -
kiem dru ka rzem, któ ry od trzech lat
po wo do wał szko dy w Gó rach Ka mie-
n nych w re jo nie Ka mien nej Gó ry,
oko li cach Wał brzy cha oraz w Gó rach
So wich, oko li cach Świd ni cy i Ju go -
wa.

Ma ły kor nik mo że być groź ny dla ca -
łe go la su?
– Tyl ko jed na sa mi ca te go owa da zno -
si oko ło 80 jaj. Na każ dym drze wie mo -
że ich być od kil ku set do kil ku ty się -
cy. Po prze mno że niu ła two zdać so -
bie spra wę ze ska li zja wi ska. La sy za -
a ta ko wa ne przez kor ni ka dru ka rza
wy glą da ją prze ra ża ją co. Two rzą du -
że po wierz chnie mar twych drzew. Po -
nie waż te owa dy wy stę pu ją pod ko rą,
nie ma moż li wo ści ogra ni cze nia ich
licz by np. środ ka mi che micz ny mi. Je -
dy ny spo sób wal ki, to wy cię cie opa -
no wa nych drzew w od po wied nim mo -
men cie ich roz wo ju. Po le ga to na wy -
szu ki wa niu i usu wa niu tzw. drzew tro -
cin ko wych. Ta ką na zwę zy sku ją, po -
nie waż kor ni ki, któ re drą żą w nich
chod ni ki, wy sy pu ją na ze wnątrz
drzew nie wiel kie tro ci ny. Po wy cię ciu
wy wo zi się je po za stre fę za gro że nia,
czy li na mi ni mum 3 km, naj czę ściej
do za kła dów prze ra bia ją cych drew -
no. Je śli nie ma moż li wo ści wy wo zu
drew na i je go sprze da ży, drze wa są
ko ro wa ne, a ko ra pa lo na lub bar dzo
głę bo ko za ko py wa na. To za bez pie -
cze nie, by kor nik nie miał moż li wo ści
prze nie sie nia się na in ne drze wo.
Z kor ni kiem jed nak so bie ra dzi my. Te -
raz sta je my przed du żo po waż niej -
szym wy zwa niem.
Ja kim?
– Lip co wa wi chu ra, któ ra prze to czy -
ła się głów nie przez dwa nad leś nic -
twa: Le gni cę i Wo łów, oraz w mniej -
szym stop niu przez nad leś nic two Żmi-
 gród, po zo sta wi ła po so bie ol brzy mie
stra ty. Znisz cze niu uleg ło po nad 730
tys. m sześć. drew na. Mu si my te raz
od no wić po nad 1000 ha la sów! Nie k-
tó re nad leś nic twa stra ci ły po nad 25-
let ni tzw. etat – czy li po 15 mi nu tach
na wał ni cy las zu bo żał o ta ką ilość drze-
 wa, któ rą wy ci na no by w cią gu 25 lat.
Znam leś ni czych, któ rzy pła ka li, gdy
zo ba czy li ogrom znisz czeń. Po sa dze -
nie no we go la su to kwe stia kil ku lat,
ale przy wró ce nie te go te re nu do po -
przed nie go sta nu po trwa co naj mniej
kil ka dzie siąt lat, bo ty le mia ły wy wró-
 co ne i po ła ma ne drze wa. 
W la tach 70. do szło do ogrom nych
znisz czeń w Gó rach Izer skich, gdy
chmu ry nio są ce tlen ki siar ki znad tzw.
Czar ne go Trój ką ta po wo do wa ły tu taj
opa dy kwaś nych desz czów. Czy ta ka
sy tu a cja mo że się jesz cze kie dyś po -
wtó rzyć?
– Na szczę ście nie. Prze mysł ogra ni cza
te raz emi sję szko dli wych py łów, więc
ta kie znisz cze nia nie po win ny już mieć
miej sca w przy szło ści. Ta ką pew ność
da je nam ob ser wa cja jo dły w na szych
la sach. To drze wa, któ re są bar dzo

wraż li we na za nie czysz cze nia prze-
 my sło we. Tym cza sem roz wi ja ją się
bar dzo do brze, a upra wy są pięk ne.
Przed la ty sa dzo no głów nie ga tun ki
drzew, któ rych po trze bo wał prze mysł.
Jak to wpły nę ło na na sze la sy?
– Pod ko niec XVIII i w XIX w. wy sie -
wa no u nas głów nie świer ki. To ga tu -
nek gór ski, któ ry szyb ko roś nie, a więc
z pun ktu wi dze nia roz wi ja ją ce go się
w tym miej scu prze my słu wy do byw -
cze go i hut ni cze go bar dzo cen ny. Dziś
zbie ra my żni wo ta kie go gos po da ro -
wa nia. By zro zu mieć ska lę tych wy -
sie wów, wy star czy spoj rzeć na sta ty -
sty ki. Dziś w na szych szkół kach leś -
nych zu ży wa my oko ło 30 kg na sion
świer ka rocz nie, co zu peł nie po kry -
wa na sze za po trze bo wa nie na ten ga -
tu nek. W prze szło ści wy sie wa no 40 kg
na je den hek tar! Po nie waż po trze bo -
wa no ol brzy mich ilo ści na sion, spro -
wa dza no je zza gra ni cy. Dziś nie je -
steś my na wet w sta nie stwier dzić, skąd
do kład nie po cho dzi ły. Naj praw do -
po dob niej z te re nów al pej skich. Dziś
te oko ło stu let nie drze wa cho ru ją, po -
nie waż nie są do sto so wa ne do na szych
wa run ków kli ma tycz nych i gle bo wych. 

Two rze nie mo no kul tur świer ko -
wych po wo do wa ło też wie le zmian
w eko sy ste mach. Świerk za kwa sza
gle by, więc je go wy stę po wa nie
w ogrom nej licz bie z pew no ścią po -
skut ko wa ło ustą pie niem wie lu ga tun -
ków ro ślin nie do sto so wa nych do ta -
kich wa run ków. 

Naj waż niej szą kon sek wen cją jest
jed nak fakt, że jed no ga tun ko we la sy
są du żo bar dziej za gro żo ne niż la sy
mie sza ne. Je śli bo wiem drze wo za a -
ta ku je ja kiś szkod nik, któ ry gu stu je
w jed nym ga tun ku drze wa, to bę dzie
się roz prze strze niał z jed ne go na dru -
gie. Gdy by obok świer ku nie rósł ko -
lej ny, lecz ja wor, buk czy dąb, wów-
 czas szkod nik roz prze strze niał by się
wol niej. By za po biec ta kim sy tu a cjom,
zmie nia my skład ga tun ko wy la sów.
Śmie je my się na wet, że je te raz „za bu -
cza my”, bo buk to ga tu nek, któ ry do -
brze się tu taj roz wi ja. Sa dzi my tak że
m.in.: dę by, klo ny, ja wo ry, sos ny i jo -
dły.
Leś ni cy co raz czę ściej skar żą się na
oso by, któ re nie le gal nie jeż dżą w la -
sach na qua dach. Dla cze go to tak du -
ży prob lem?
– Las to dom dla wie lu zwie rząt, czę s-
to rzad kich i gi ną cych. Ryk qua da mo -
że wy stra szyć je tak bar dzo, że ucie -
ka jąc w pani ce, po rzu cą swo je mło de.

Po za tym ka ta li za to ry i ru ry wy de -
cho we tych po ja zdów roz grze wa ją się
do wy so kich tem pe ra tur. Po zo sta -
wio ny na chwi lę w wy so kiej tra wie po -
jazd mo że na wet spo wo do wać po żar.
Do te go do cho dzą jesz cze ko le i ny, któ -
re po wsta ją, gdy kie row ca na gle przy -
spie szy. Po mi ja jąc fakt, że mu si my wy -
da wać du że pie nią dze na re mon ty ta -
kich miejsc, gro żą one ero zją wod ną.
Ko le i ny mo gą wy peł niać się spły wa -
ją cą wo dą, któ ra za cznie two rzyć ko -
ry ta, a efek tem te go mo gą być pod my-
 cia, a na wet błot ne la wi ny. 

Nie ma my nic prze ciw te mu spor -
to wi, ale uwa ża my, że las nie jest do -
brym miej scem, by go upra wiać. W na -
szym re gio nie jest spo ro ob sza rów po -
ko pal nia nych i obiek tów po prze my -
sło wych, gdzie moż na stwo rzyć spe-
 cjal ne to ry. Pod kre ślić na le ży, że usta -
wa o la sach za ka zu je po ru sza nia się
nie u po waż nio nym oso bom po ja zda -
mi me cha nicz ny mi po dro gach leś nych. 

Nie ste ty, nasz po ziom świa do mo -
ści eko lo gicz nej jest na dal za trwa ża -
ją co ni ski. Każ de go ro ku wy da je my
mi lio ny zło tych na wy wóz śmie ci po -
zo sta wio nych w le sie. Od kil ku lat do -
cho dzi do oko ło trzy stu po ża rów, bo
ktoś za pom niał, że w le sie nie moż na
pa lić pa pie ro sów al bo, co tak że się zda -

rza, ognisk. Chodź my na wy cie czki,
zbie raj my grzy by i ja go dy, ko rzy staj -
my z la sów, ale rób my to roz sąd nie.
Wię kszość na szych la sów peł ni fun k-
cję ochron ną: ogra ni cza ją spły wy wo -
dy, za bez pie cza jąc przed fa la mi po -
wo dzio wy mi oraz chro nią gle bę. Pa -
mię taj my tak że, że jed no drze wo po -
tra fi za spo ko ić dzien ną po trze bę na
tlen kil ku osób. La sy to tak że swo i ste
fil try, któ re „wy cze su ją z po wie trza”
za nie czysz cze nia, a tak że wy peł nia ją
go olej ka mi ete rycz ny mi zwal cza ją -
cy mi nie któ re drob no u stro je. War to
więc je chro nić.

ROZ MA WIA ŁA LU CY NA RÓG

La sy cier pią przez na szą głu po tę
Masowe zniszczenia lasów na skutek kwaśnych deszczów to już przeszłość, która nie powinna się
powtórzyć. – Problemem jest jednak nadal nasza niska świadomość ekologiczna – mówi Wojciech
Mazur, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Lipcowa wichura trwała kilkadziesiąt minut. Aby zniszczone lasy odrosły, trzeba będzie czekać kilkadziesiąt lat
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Drzewa uszkodzone przez kornika drukarza trzeba wycinać
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Prof. Wiesław Fałtynowicz
dziekan Wydziału Nauk
Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego 

Mi nę ły już na szczę ście cza sy ogrom-
 ne go za nie czysz cze nia po wie trza i nie -
ra cjo nal nej gos po dar ki leś nej. Co raz
rzad sze są tak że: dzi ka eks plo a ta cja la -
sów, ma so we grzy bo bra nia, nisz cze nie
ru na leś ne go czy wy pa sa nie by dła w le -
sie. 
Mi mo to na dal mu si my mó wić o ni skim
po zio mie świa do mo ści eko lo gicz nej.
A szko da, bo dol no ślą skie la sy są bo -
gac twem, któ rym mo że my się szczy-
 cić. Na sze bo ry są uni katowe nie tyl ko
w ska li Pol ski, ale i Eu ro py. Cie szą ogrom-
 ną róż no rod no ścią ro ślin i rzad ki mi ga -
tun ka mi zwie rząt. Znaj dzie my tu taj tak -
że in te re su ją ce grzy by. 
La sy na sze go re gio nu to rów nież
źró dło tle nu, na sze oczysz czal nie
po wie trza. War to po my śleć o tym
na stęp nym ra zem, gdy po zbę dzie -
my się śmie ci, po zo sta wia jąc je
w po bli skim le sie.
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AR TY KUŁ DO TO WA NY

PRZEZ WO JE WÓDZ KI

FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA

IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU
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