
 

LASY EUROPY 
2007



Oprócz drewna lasy dostarczają Oprócz drewna lasy dostarczają 
wielu różnorodnych produktówwielu różnorodnych produktów
i świadczeń.i świadczeń.
Wzrasta wartość ekonomiczna innych 
niż drewno produktów i świadczeń 
lasu. Często jednak nie podlegają one 
obrotowi rynkowemu. W niektórych 
regionach Europy te produkty i świadcze-
nia przynoszą większy dochód niż sprze-
daż drewna.

98% lasów Europy objętych98% lasów Europy objętych
jest planami urządzenia lasujest planami urządzenia lasu
lub ich odpowiednikami.lub ich odpowiednikami.
Lasy w Europie, prawie w całości objęte 
są  planami długookresowego zagospoda-
rowania.

Zasoby leśne i ich udział
w globalnym obiegu węgla

Lasy pokrywają 44%Lasy pokrywają 44%
obszaru Europy.obszaru Europy.
Europejskie lasy stanowią 25% wszystkich 
lasów na świecie. Najwięcej europejskich 
terenów leśnych – około 80% – znajduje się 
w Federacji Rosyjskiej. Łączna powierzch-
nia lasów krajów MPOLE wynosi ponad 
1 mld ha, co odpowiada wielkości 1,26 ha 
na osobę. W większości regionów od 80 do 
90% lasów jest dostępnych do pozyskiwa-
nia drewna (w Europie Wschodniej tylko 
około 40%).

Wzrasta powierzchniaWzrasta powierzchnia
lasów w Europie.lasów w Europie.
W ciągu ostatnich 15 lat obszar lasów 
w Europie zwiększył się o prawie 13 mln ha 
(obszar odpowiadający wielkości Grecji),
głównie dzięki zalesianiu i naturalnej eks-
pansji lasów na dawnych terenach rolni-
czych.

Zdrowotność
i witalność leśnych 
ekosystemów

Mimo, że jakość powietrzaMimo, że jakość powietrza
w Europie uległa poprawie, drzewa w Europie uległa poprawie, drzewa 
nadal są narażone na stres.nadal są narażone na stres.
Dla poprawy zdrowotnościDla poprawy zdrowotności
i witalności ekosystemów leśnych i witalności ekosystemów leśnych 
niezbędne jest dalsze ograniczanieniezbędne jest dalsze ograniczanie
emisji zanieczyszczeń.emisji zanieczyszczeń.
W ostatnich latach zmniejszyło się zanie-
czyszczenie powietrza oraz poziom osa-
dów (głównie siarki). Na podatność lasów 
na stres środowiskowy oraz na wzrost ich 
wrażliwości na zmieniające się warunki kli-
matyczne ma jednak wpływ podwyższony 
poziom azotu, siarczanów oraz kwasowo-
ści gleby, wynikający z nagromadzonych 
wcześniej osadów. Stan koron drzew usta-
bilizował się, jednak w większości regionów 
poziom defoliacji nadal jest wysoki, co 
wskazuje na to, że potencjał drzew chro-
niący je przed negatywnymi wpływami śro-
dowiska wciąż jest ograniczony. Niezbędne 
jest dalsze zmniejszanie emisji zanieczysz-
czeń aby wielkość osadów obniżyła się do 
poziomu poniżej krytycznego.

Pożary lasów nadal stanowią główny Pożary lasów nadal stanowią główny 
problem a dodatkowo lasy w Europie problem a dodatkowo lasy w Europie 
są narażone na szkody powodowane są narażone na szkody powodowane 
huraganowymi wiatrami.huraganowymi wiatrami.
Corocznie od 1999 r. wichury powodu-
ją znaczne szkody w Europie a setki ty-
sięcy ha lasów ulegają pożarom. Mimo, 
że liczba pożarów lasów zwiększyła się 
w latach 2000-2005 powierzchnia spalo-
nego obszaru nie wzrosła, głównie dzięki 
organizowaniu w wielu krajach bardziej 
skutecznej ochrony przeciwpożarowej.

Funkcje produkcyjne 
lasów

Od 10 lat ilość drewna pozyskiwanego Od 10 lat ilość drewna pozyskiwanego 
w lasach stale wzrasta. Mimo to cały w lasach stale wzrasta. Mimo to cały 
czas pozostaje znacznie poniżejczas pozostaje znacznie poniżej
przyrostu zasobów drzewnych.przyrostu zasobów drzewnych.
Dzieje się tak dlatego, że lasy w Europie 
przyrastają w stopniu dotychczas nieob-
serwowanym, a tendencja ta stale rośnie. 
Przyrost lasów znacznie przekracza więc 
ilości pozyskiwanego drewna, co oznacza, 
że zasoby drewna są coraz większe.
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74% lasów w Europie74% lasów w Europie
pozostaje pod wpływem człowieka.pozostaje pod wpływem człowieka.
Około 70% lasów europejskich zostało 
sklasyfi kowanych jako pół-naturalne, a oko-
ło 4% jako plantacje. Pozostałe 26% lasów 
– znajdujących się głównie w Europie 
Wschodniej i Północnej – zostało uznane 
za naturalne. Wyłączając Federację Rosyj-
ską, jedynie 5% lasów w Europie nie uległo 
wpływowi człowieka, podczas gdy 8% sta-
nowią plantacje.

Zasoby drewna w lasach osiągnęły Zasoby drewna w lasach osiągnęły 
rekordową wielkość i nadal rosną.rekordową wielkość i nadal rosną.
Całkowite zasoby drewna w lasach 
europejskich wynoszą 112 mld m³. 
W ostatnich 15 latach zasoby zwiększa-
ły się o około 358 mln m³ rocznie, czyli 
o tyle, ile znajduje się w lasach Słowenii.

Zasoby węgla w biomasieZasoby węgla w biomasie
są ogromne i stale rosną.są ogromne i stale rosną.
Biomasa leśna przechowuje 53 mld ton 
węgla, co oznacza wzrost zasobów węgla
o 2 mld ton od 1990 r. Pozostałe znaczące 
zasoby węgla są przechowywane w ściółce
i glebie, jednak wiedza na ich temat wciąż 
jest ograniczona.
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Różnorodność biologiczna 
w ekosystemach leśnych

Zmiany w działaniach i nowe Zmiany w działaniach i nowe 
metody w gospodarce leśnej coraz metody w gospodarce leśnej coraz 
większą wagę przykładają do większą wagę przykładają do 
ochrony różnorodności biologicznej.ochrony różnorodności biologicznej.
Dzieje się to głównie przez zwiększenie 
wykorzystania procesów naturalnego od-
nawiania oraz różnicowanie drzewostanów. 
Podejmowane są także działania zmierza-
jące do zwiększania ilości drewna martwe-
go, pozostawianego w lesie do naturalnego 
rozkładu.

Gatunki drzew obcych przeważają Gatunki drzew obcych przeważają 
na mniej niż 1% powierzchnina mniej niż 1% powierzchni
europejskich lasów.europejskich lasów.
W Europie, z wyłączeniem Federacji
Rosyjskiej, obszar dominacji gatunków 
drzew obcych wynosi około 4%. W wie-
lu krajach wprowadzanie gatunków ob-
cych jest ściśle związane z zakładaniem 
plantacji. Niewiele, spośród gatunków 

introdukowanych, jest gatunkami inwa-
zyjnymi i choć ich liczba w niektórych 
krajach jest znaczna, ich całkowity obszar 
nie powiększa się.

Obszar lasów pozostających pod Obszar lasów pozostających pod 
ochroną w ciągu ostatnich pięciu ochroną w ciągu ostatnich pięciu 
lat zwiększył się o około 2 mln ha lat zwiększył się o około 2 mln ha 
i stanowi obecnie prawie 5% i stanowi obecnie prawie 5% 
wszystkich lasów w Europie.wszystkich lasów w Europie.
Około 3% lasów Europy znajduje się pod 
ochroną, której celem jest zachowanie róż-
norodności biologicznej, a celem ochrony 
kolejnych 1,7% jest zachowanie naturalnego 
krajobrazu i szczególnych elementów przy-
rody. Dla regionu MPOLE, z wyłączeniem 
Federacji Rosyjskiej, wartości te wynoszą 
odpowiednio 8 i 10%. W całym regionie 
przez ostatnie 5 lat obszar lasów pod ochro-
ną wzrastał o 455 tys. ha rocznie.

Funkcje ochronne
w gospodarce leśnej

W ponad 1/5 europejskich lasów W ponad 1/5 europejskich lasów 
głównym celem gospodarki głównym celem gospodarki 
jest ochrona wody, gleby oraz jest ochrona wody, gleby oraz 
infrastruktury technicznej.infrastruktury technicznej.
Głównym zadaniem 10% europejskich la-
sów jest ochrona gleby i zasobów wodnych. 
Kolejne 11% pełni funkcje ochronne dla in-
frastruktury technicznej lub zasobów natu-
ralnych. Na niektórych obszarach, zwłasz-
cza w górach, znaczenie funkcji ochronnych 
jest szczególnie istotne i dominuje nad 
pozostałymi.

Funkcje społeczno-
ekonomiczne

W prawie połowie krajów W prawie połowie krajów 
europejskich większość obszarów europejskich większość obszarów 
leśnych to lasy publiczne. leśnych to lasy publiczne. 
Lasy publiczne stanowią 90% obszarów 
leśnych regionu MPOLE a 10% znajduje 
się w prywatnych rękach. Większość la-
sów publicznych znajduje się w Federacji 
Rosyjskiej. Struktura własności oraz ten-
dencje znacznie różnią się w zależności od 
regionów i krajów. W połowie krajów euro-
pejskich lasy należą głównie do właścicieli 
prywatnych. Ich liczba, obecnie przewyż-
szająca 11 milionów, stale wzrasta, głównie 
dzięki procesom restytucyjnym prowadzo-
nym w niektórych krajach europejskich 
oraz podziałom wynikającym z przepisów 
o dziedziczeniu.

Wzrasta produkcja i konsumpcja Wzrasta produkcja i konsumpcja 
drewna w Europie oraz eksport drewna w Europie oraz eksport 
wyrobów z drewna.wyrobów z drewna.
Od połowy lat 90tych wzrasta konsumpcja 
drewna na osobę. W roku 2005 osiągnę-
ła poziom 1,1 m³. W tym samym czasie
Europa stała się głównym eksporterem net-
to wyrobów z drewna do innych regionów 
świata (100 mln m³ rocznie). W ostatnich 
latach znacznie wzrosło m.in. zapotrzebo-
wanie na drewno wykorzystywane w celach 
energetycznych. Działalność leśna, prze-
mysł drzewny oraz przemysł celulozowy 
i papierniczy dają średnio około 1% PKB, 
choć w niektórych krajach jest to znacznie 
większy udział. 

Europejski sektor leśnyEuropejski sektor leśny
zatrudnia prawie 4,3 mln osób.zatrudnia prawie 4,3 mln osób.
W Europie zatrudnienie w leśnictwie 
stale się zmniejsza, jednak tendencja 
ta w ostatnim czasie zmniejszyła się. 
W 2005 r. zatrudnienie w działalności 
leśnej, w przemyśle drzewnym czy 
celulozowo-papierniczym stanowiło łącz-
nie 1.1% wszystkich zatrudnionych 
w Europie. Poprawia się bezpieczeństwo 
pracy w leśnictwie, choć branża ta nadal 
pozostaje jednym z najbardziej niebez-
piecznych sektorów.

Ponad 90% lasów europejskichPonad 90% lasów europejskich
to tereny dostępne dla społeczeństwa.to tereny dostępne dla społeczeństwa.
Ponad 90% lasów w Europie jest ogólno-
dostępnych. Zwiększa się powierzchnia 
terenów leśnych dostępnych do celów re-
kreacyjnych. W lasach znajduje się ogrom-
na liczba pomników przyrody oraz miejsc 
o wartości kulturowej, duchowej i archeo-
logicznej.
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Regulacje oraz instytucje 
związane z leśnictwem

Społeczeństwa odgrywają coraz Społeczeństwa odgrywają coraz 
ważniejszą i intensywniejszą rolęważniejszą i intensywniejszą rolę
w podejmowaniu decyzji o lasach.w podejmowaniu decyzji o lasach.
Narodowe Programy Leśne (NFP) cie-
szą się coraz większym uznaniem w całej 
Europie i są wykorzystywane do łatwiej-
szego i coraz bardziej otwartego zarządza-
nia różnymi kwestiami związanymi z leś-
nictwem. Nadal jednak istnieją wyzwania 
dotyczące przede wszystkim: lepszych 
sposobów koordynacji międzysektorowej 
oraz doskonalenia zobowiązań politycz-
nych do rozwĳ ania programów NFP tak, 
aby stały się skutecznym narzędziem 
wdrażania w życie regulacji.

Zmianie ulegają instytucjeZmianie ulegają instytucje
związane zzwiązane z leśnictwem.leśnictwem.
Zmiany w strukturach instytucyjnych 
w Europie wskazują na przywiązywanie 

dużej wagi do dalszej poprawy skuteczno-
ści i efektywności organizacji państwowych 
związanych z leśnictwem oraz do reorga-
nizacji badań nad lasami. Struktury orga-
nizacyjne dla prywatnych właścicieli lasów 
są sukcesywnie rozwĳ ane. Wydaje się jed-
nak, że poprawnie funkcjonujące mechani-
zmy koordynacji między różnymi agenda-
mi rządowymi oraz grupami udziałowców 
(coraz bardziej zróżnicowanymi) wciąż 
należą do rzadkości.

Zrównoważony rozwój jest promo-Zrównoważony rozwój jest promo-
wany w przepisach związanych z leś-wany w przepisach związanych z leś-
nictwem oraz innych instrumentach nictwem oraz innych instrumentach 
regulacyjnych.regulacyjnych.
Zrównoważona gospodarka leśna jest 
głównym środkiem zarządzania lasami w 
państwach członkowskich MPOLE. Jej 
realizację wspierają nowe regulacje praw-
ne jak również dostosowanie istniejących. 
Dzieje się to przez bardziej systematycz-
ne włączanie zrównoważonej gospodarki 
leśnej do aktualizowanych ram prawnych 
i wykonawczych, przez kierowanie środ-
ków fi nansowych do różnych obszarów 
gospodarki leśnej oraz przez rozbudo-
wę zarówno bazy informacji związanych 
z leśnictwem jak i usprawnienie komuni-
kacji ze społeczeństwem.

Regulacje leśne są coraz bardziej Regulacje leśne są coraz bardziej 
ukierunkowane na osiąganie ukierunkowane na osiąganie 
celów, jednak niezbędne są dalsze celów, jednak niezbędne są dalsze 
udoskonalenia.udoskonalenia.
Wiele krajów europejskich stosuje aktyw-
ne i w wielu przypadkach zorientowane 

Raport MPOLE
Stan Lasów Europy 2007

Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów
w Europie odgrywają kluczową rolę w pro-
mocji zrównoważonej gospodarki leśnej 
i koordynacji współpracy na rzecz leśni-
ctwa w skali kontynentu. Przyjęte w ra-
mach MPOLE zobowiązania polityczne 
i wytyczne operacyjne pomagają sprostać 
nowym wyzwaniom dla lasów i leśnictwa. 
Te ogólnoeuropejskie zasady wraz z krajo-
wymi systemami zarządzania przyczynia-
ją się do zrównoważonego rozwoju lasów 
europejskich a także pomnażania dostar-
czanych przez lasy korzyści.

Raport MPOLE Stan Lasów Europy 2007 
nie ocenia czy gospodarka leśna w danym 
kraju lub regionie jest zrównoważona czy 
nie, ponieważ taki osąd zależy od znacze-
nia, jakie przypisuje się różnym kryteriom 
i wskaźnikom w poszczególnych krajach. 
Raport dostarcza informacji, na podstawie 
których instytucje państwowe i inni zain-
teresowani mogą takiej oceny dokonać. 
Stanowi też znaczny postęp w monitoro-
waniu zrównoważonej gospodarki leśnej 
wskazując jednocześnie, że wciąż istnie-
je wiele luk i słabości, którymi należy się 
zająć na poziomie rozwiązań technicznych 
oraz politycznych.

Raport jest źródłem informacji na temat 
szeregu kluczowych kwestii, w tym moż-
liwości wykorzystania nagromadzonych 
zasobów drzewnych, potrzeby zajęcia się 
zagrożeniami dla zdrowia lasu spowodo-
wanymi zanieczyszczeniem powietrza, hu-

raganami, pożarami i innymi szkodliwymi 
czynnikami oraz na temat roli lasów oraz 
drewna w dyskusjach odnośnie polityk do-
tyczących energii i zmian klimatycznych. 
Raport dostarcza też informacji, które 
mogą ułatwić podejmowanie decyzji zwią-
zanych z rolą lasów w zrównoważonym 
rozwoju w coraz bardziej zglobalizowa-
nym świecie przy zmieniających się ocze-
kiwaniach społeczeństwa. Co więcej raport 
wskazuje na sytuacje, które w przypadku 
niektórych wskaźników, mogą stanowić po-
tencjalne zagrożenie dla zrównoważonego 
rozwoju. Czy więc europejska gospodarka 
leśna prowadzona jest w trwały i zrówno-
ważony sposób? Odpowiedź to warunkowe 
„tak” z zastrzeżeniami w obrębie każdego 
z trzech aspektów zrównoważonego roz-
woju: ekonomicznym, społecznym oraz 
środowiskowym.

na określone cel regulacje prawne i orga-
nizacyjne. Niektóre z nich dążą do: po-
większenia obszarów leśnych, zwiększenia 
wykorzystania drewna (jako surowca oraz 
do celów energetycznych), usprawnienia 
ochrony różnorodności biologicznej oraz 
wzrostu opłacalności gospodarki leśnej. 
Jednak w innych obszarach polityki leśnej, 
w tym odnośnie zmian klimatu, zdrowot-
ności i witalności lasu, zatrudnienia oraz 
wartości kulturalnych i duchowych, obecne 
regulacje są mniej ukierunkowane i nie są 
tak aktywnie realizowane (często polityki 
te są w większym stopniu uzależnione od 
decyzji w innych sektorach). 
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W publikacji przedstawiono 
główne stwierdzenia raportu 

Stan Lasów Europy 2007, 
który został przygotowany wspólnie 
przez Jednostkę Łącznikową MPOLE, 

Europejską Komisję Gospodarczą 
ONZ oraz FAO.

Raport MPOLE 
Stan Lasów Europy 2007 

jest kompleksowym i aktualnym 
opisem lasów europejskich, 

gospodarki leśnej oraz regulacji 
i instytucji związanych z leśnictwem. 
Ukazuje sytuację oraz występujące 

tendencje w zrównoważonej 
gospodarce leśnej w Europie. 

Struktura raportu jest oparta na 
układzie pan-Europejskich kryteriów 

i wskaźników trwałej i zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Raport jako 
pierwsza publikacja tego typu 

prezentuje wskaźniki jakościowe, 
dotyczące m.in. regulacji prawnych 

i funkcjonowania instytucji.
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