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BÓR BAGIENNY

PTAKI JEZIORA NELIWA

EKOSYSTEM JEZIORNY

Œcie¿ka „Nad Neliw¹” znajduje siê na po³uniowym brzegu jeziora Neliwa. Swój pocz¹tek ma w lesie 
 przy szosie z Rybna do Kostkowa (Ostaszewa). Naj³atwiej 

dojechaæ tu samochodem lub poci¹giem do stacji kolejowej PKP w Rybnie, a st¹d pieszo poln¹ drog¹ 
wzd³u¿ torów (1,5 km) do szosy Rybno – Kostkowo.

150 metrów za przejazdem kolejowym,

D³ugoœæ trasy wynosi 3 km, a przewidywany czas przejœcia ok. 2 godz.
Œcie¿ka oznakowana jest kolorem zielonym. Wyruszaj¹c na ni¹ warto zabraæ lornetkê, lupê, aparat 

fotograficzny lub kamerê video, a tak¿e przewodniki do rozpoznawania roœlin i zwierz¹t.

Na œcie¿ce dydaktycznej uczestnicy wycieczki mog¹ zapoznaæ siê z powstawaniem jezior 
i funkcjonowaniem ekosystemu jeziornego, gatunkami ssaków i ptaków ¿yj¹cych nad jeziorem Naliwa 
i w jego pobli¿u, zasadami gospodarki leœnej, ciekawym zbiorowiskiem leœnym – borem bagiennym.

Na wêdrówkê opisan¹ tras¹ warto wybraæ siê w ró¿nych porach roku, aby przeœledziæ zmiany 
zachodz¹ce w przyrodzie. Szczególn¹ por¹ jest wiosna, kiedy przyroda budzi siê do ¿ycia. £atwo wtedy 
zobaczyæ zwierzêta, które s¹ bardzo aktywne, gdy¿ jest to dla wielu z nich czas godów.

Na œcie¿ce obowi¹zuje: zachowanie ciszy, oraz zakaz zbierania i zrywania okazów roœlin, p³oszenia 
i od³awiania zwierz¹t, wzniecania ognia, zaœmiecania terenu (w lesie nie ma koszy, dlatego œmieci 
zabieramy ze sob¹).

Tablice opisuj¹ce poszczególne przystanki zosta³y umieszczone w otoczeniu budynku gimnazjum 
w Rybnie.
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Rybno, tak jak czêœæ Welskiego Parku 
Krajobrazowego le¿y na obszarze Garbiu 
Lubawskiego, który wyró¿nia siê spoœród s¹siedn-
ich obszarów du¿ymi wysokoœciami bezwzglêdn-
ymi przekraczaj¹cymi 200 m.n.p.m. z kulminacj¹ 
Góry Dylewskiej 312 m.n.p.m. Teren ukszta³-
towa³o zlodowacenie ba³tyckie trwaj¹ce tu ok. 
22-17 tyœ. lat temu. Lodowiec dotar³ tutaj 
z pó³nocy dochodz¹c do linii Lidzbark, Ma³a 
Turza, Rapaty, Ruszkowo, Kownatki, stanowi¹cej 
tu jego wschodni¹ granicê zasiêgu. Nasuniêty 
l¹dolód skandynawski pozostawi³ po sobie szereg 
form geomorfologicznych (powierzchnia ziemi), 
okreœlanych mianem moreny dennej, moreny 
czo³owej, równin sandrowych i rynien podlod-
owcowych. Jednak g³ównym wyznacznikiem 
zasiêgu ostatniego zlodowacenia w Polsce s¹ lic-
zne, znajduj¹ce siê na jego terenie jeziora. 
Jeziornoœæ jest g³ówn¹ cech¹ m³odoglacjalnego 
krajobrazu. Zlodowacenie ba³tyckie objê³o g³ó-
wnie Polskê pó³nocn¹ i dlatego wiêkszoœæ jezior 
(95% ogó³u powierzchni) zgrupowana jest 
w³aœnie w Polsce pó³nocnej. Czêsto tworz¹ one  
pojezierza. Jeziora na terenie Welskiego Parku 
Krajobrazowego le¿¹ w pasie Pojezierzy 
Po³udniowoba³tyckich. Pojezierze to jest du¿¹ 
jednostk¹ fizjograficzn¹, dlatego w jego ramach 
wyodrêbnia siê szereg mniejszych pojezierzy. 
Okoliczne jeziora znajduj¹ siê na Pojezierzu 
Dobrzyñsko-Che³miñskim. Powsta³y one w okres-
ie ostatniego zlodowacenia, wiêc nale¿¹ do pod-
lodowcowych i najczêœciej s¹ typu rynnowego. 
Rynny podlodowcowe (subglacjalne) bardzo 
wyraŸnie zaznaczaj¹ siê w krajobrazie. Kszta³t im 
nada³y wody p³yn¹ce z topniej¹cego lodowca, jak 
i znajduj¹ce siê w rynnach masy lodu. Prawie 
wszystkie przebiegaj¹ z pó³nocnego zachodu na 
po³udniowy wschód, prostopadle do prze-
biegaj¹cej tu krawêdzi czo³a lodowca. 
W rzeŸbie Welskiego Parku Krajobrazowego 
wyraŸnie zaznaczaj¹ siê rynny jezior: Rumian, 
Tarczyñskiego, Gr¹dy, Lidzbarskiego i Kie³piñ-
skiego. Zwykle s¹ one w¹skie (od 0,5 do 1,5 km), 
d³ugie (od 5 do 8 km) i g³êbokie, czêsto 
z wyraŸnymi progami i wyniesieniami. Formy te 
pod wzglêdem krajobrazowym nale¿¹ do naj-
bardziej wartoœciowych i atrakcyjnych.

Znajduj¹ce siê przed nami Jezioro Neliwa 
nieco ró¿ni siê od okolicznych, du¿ych rynno-
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Przystanek nr 1

wych jezior g³ównie tym, ¿e jest stosunkowo nie-
wielkie i p³ytkie. Po³o¿one jest na wysokoœci 152 
m.n.p.m. Bezpoœrednie otoczenie jeziora sta-
nowi¹: lasy (76%) oraz ³¹ki i tereny podmok³e 
i zabagnione (16%). Jego wody nie s¹ wyko-
rzystywane rekreacyjnie i mieszcz¹ siê w II klasie 
czystoœci.

Nastêpny przystanek znajduje siê kilkadzie-
si¹t metrów dalej.

Widok na j. NeliwaWidok na j. Neliwa



Przystanek nr 2

Jezioro Neliwa nale¿y do jezior p³ytkich. 

Prawie ca³e opanowane jest przez roœlinnoœæ 

wodn¹. W strefie przybrze¿nej widaæ pas 

szuwarów, które tworz¹: trzcina, pa³ka szero-

kolistna, skrzyp bagienny i tatarak. Drugi pas 

roœlinnoœci wysuniêty w g³¹b jeziora buduj¹ 

roœliny o liœciach wynurzonych lub p³ywaj¹cych 

po powierzchni wody. Do nich nale¿¹: gr¹¿el 

¿ó³ty, rdestnica i osoka aleosowata, która 

opanowa³a du¿e powierzchnie jeziora. G³êbsze 

miejsca jeziora porastaj¹ ramienice (glony 

z gromady zielenic) tworz¹ce przepiêkne 

podwodne ³¹ki.

Wed³ug geologicznej miary czasu jeziora nie 

s¹ tworami trwa³ymi. W toku rozwoju obserwuje 

siê ich starzenie. Odk³adaj¹ca siê rokrocznie 

warstwa osadów dennych z rozk³adaj¹cymi siê 

organizmami roœlinnymi i zwierzêcymi sp³yca znacznie jezioro. W miejscach p³ytkich tworz¹ siê 

rozleg³e zbiorowiska roœlin o liœciach p³ywaj¹cych. Jezioro Neliwa znajduje sie w koñcowej, naturalnej 

fazie swojego ¿ycia. Zapewne ju¿ nied³ugo przekszta³ci siê w torfowisko niskie, które poroœnie las 

olszowy bêd¹cy ostatnim etapem sukcesji roœlinnoœci na torfowiskach niskich.

Na proces starzenia mo¿e wp³ywaæ dzia³alnoœæ cz³owieka przejawiaj¹ca siê w bardzo gwa³townym 

przyspieszeniu procesów decyduj¹cych o wzroœcie ¿yznoœci jezior. Du¿a iloœæ biogenów, czyli 

substancji od¿ywczych (N-azot, P-fosfor, K-potas) jest po¿ywk¹ dla masowo rozwijaj¹cego siê 

fitoplanktonu (g³ównie glonów) co powoduje zakwity wody. Woda traci przezroczystoœæ i staje siê mêtna 

i zielona. S¹ to objawy nienaturalnej eutrofizacji, a jej konsekwencj¹ jest œniêcie bezkrêgowców 

wodnych i ryb na skutek ubytku tlenu zu¿ytego na procesy rozk³adu masy obumieraj¹cych glonów.

Wed³ug trofii, czyli ¿yznoœci jezioro Neliwa 

nale¿y do jezior mezotroficznych bêd¹cych 

poœredni¹ form¹ pomiêdzy bardzo ¿yznymi 

jeziorami eutroficznymi, a ubogimi w sk³adniki 

pokarmowe jeziorami oligotroficznymi. Woda 

jest tu czysta, przezroczysta, a promienie 

s³oneczne docieraj¹ do dna. Nie obserwuje siê 

zakwitów glonów tak jak w jeziorach 

eutroficznych (np. Gr¹dy, Tarczyñskie). Szeroki 

pas szuwarów, trzcin i torfowisk wokó³ jeziora jest 

swego rodzaju biologicznym filtrem pe³ni¹cym 

rolê naturalnej oczyszczalni.

Ekosystem jeziora Neliwa nie jest zak³ócony 

nadmiern¹ dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Charakte-

ryzuje siê on ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ œwiata 

roœlin i zwierz¹t. Najbogatsz¹ i najbardziej 

zró¿nicowan¹ jest strefa przybrze¿na.

EKOSYSTEM JEZIORA NELIWAEKOSYSTEM JEZIORA NELIWA

Osoka aloesowa (Stratiotes aloides).Osoka aloesowa (Stratiotes aloides).

Grzybienie bia³e (Nymphaea alba L).Grzybienie bia³e (Nymphaea alba L).



Istotnym elementem funkcjonowania jeziora 
jest sposób mieszania wód, czyli natleniania. 
Jezioro Neliwa jest jeziorem polimiktycznym, 
którego wody mieszane s¹ przez masy powietrza 
wielokrotnie w ci¹gu roku.

W przysz³oœci projektuje siê tu utworzyæ 
rezerwat limnologiczno – krajobrazowy.

Do nastêpnego przystanku idziemy wysokim 
brzegiem jeziora wœród drzewostanu, w którym 
dominuj¹ lipa drobnolistna, klon pospolity 
i d¹b szypu³kowy tworz¹c dosyæ rzadko spoty-
kany gr¹d zboczowy nazywany lasem klonowo – 
lipowym. Mo¿na tu spotkaæ wiele chronionych 
i rzadkich gatunków roœlin np.: wawrzynka 
wilcze³yko, pierwiosnkê lekarsk¹, konwaliê 
majow¹, kopytnika pospolitego, ³uskiewnika 
ró¿owego.

Nastêpny przystanek z platform¹ widokow¹ 
usytuowany jest na zboczu, z którego widaæ 
pó³nocno – zachodni brzeg jeziora Neliwa.

EKOSYSTEM JEZIORA NELIWAEKOSYSTEM JEZIORA NELIWA

Szuwar z pa³k¹ szerokolistn¹ nad j. NeliwaSzuwar z pa³k¹ szerokolistn¹ nad j. Neliwa

Widok na zarastaj¹ce j. NeliwaWidok na zarastaj¹ce j. Neliwa



Przystanek nr 3

Z platformy mo¿na zaobserwowaæ wiele 
gniazduj¹cych i przelatuj¹cych tu ptaków. 
Wystarczy lornetka i odrobina cierpliwoœci.

Pobrze¿e wód stanowi bardzo korzystne 
warunki ¿yciowe dla wielu ptaków, których 
rozwój zwi¹zany jest z œrodowiskiem wodnym, 
g³ównie poprzez znajduj¹c¹ siê tu bogat¹ bazê 
pokarmow¹.

Jezioro Neliwa le¿y w obrêbie terytorium 
³owieckiego b³otniaka stawowego, dlatego 
mo¿na zaobserwowaæ, jak kr¹¿y on tu wolnym 
i nieco chwiejnym lotem w poszukiwaniu 
zdobyczy.  

Z du¿ych ptaków ³atwo zobaczyæ stoj¹c¹ 
w wodzie czaplê siw¹ (w locie jest ona krótsza 
z powodu „esowato” wygiêtej szyi).

Przybrze¿ne szuwary to miejsce gnie¿d¿enia 
siê ptaków, takich jak: perkoz dwuczuby, ³abêdŸ 
niemy, kaczka krzy¿ówka, ³yska, rybitwy: czarna 
i zwyczajna, trzciniak, wodnik.

PTAKI JEZIORA NELIWAPTAKI JEZIORA NELIWA

Inne gatunki ptaków gnie¿d¿¹ siê w lesie 
i zapewne us³yszysz je podczas wêdrówki. S¹ to: 
pierwiosnek, piecuszek, strzy¿yk, œwiergotek, 
kos,  dziêcio³ du¿y,  pokrzewka  i  wiele  innych.

Do nastêpnego przystanku, którym jest 
œródleœne torfowisko idziemy drog¹ oddzia³ow¹ 
kieruj¹c siê oznakowaniem.

Mewy œmieszki (Larus ridibundus L).Mewy œmieszki (Larus ridibundus L).

£abêdŸ niemy (Cyngus olor L).£abêdŸ niemy (Cyngus olor L).
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Znajdujemy siê nad brzegiem œródleœnego zag³êbienia. W s³oneczne dni mo¿na poczuæ tu 
specyficzny zapach jaki wydaje roœlina o nazwie bagno zwyczajne. Wytworzy³o siê w tym miejscu 
torfowisko wysokie. Zasilane jest przez ubogie w sk³adniki mineralne wody opadowe i dlatego 
torfowisko to jest ubogie w sk³adniki od¿ywcze i silnie zakwaszone. W takich warunkach mog¹ rosn¹æ 
i rozwijaæ siê tylko niektóre gatunki roœlin. Spoœród drzew rosn¹ tu: sosna pospolita, brzoza 
brodawkowata, zaœ w warstwie krzewów: bagno zwyczajne i borówka bagienna. Taki uk³ad gatunków 
tworzy specyficzny zespó³ roœlinny okreœlany borem bagiennym. W warstwie zielnej rosn¹ tutaj 
we³nianka pochwowata, ¿urawina b³otna i modrzewnica zwyczajna, zaœ dobrze rozwiniêt¹ warstwê 
mszyst¹ tworz¹ mchy torfowce. Bór bagienny stanowi koñcowe stadium sukcesji torfowisk wysokich.

Na torfowisku widoczny jest czynny proces torfotwórczy prowadz¹cy do powstania torfu. 
G³ównym warunkiem naturalnego gromadzenia siê torfu jest œrodowisko przesycone wod¹. Obumar³e 
szcz¹tki roœlinne (g³ównie torfowce) trafiaj¹ pod wodê, zostaj¹ odciête od dostêpu powietrza. Deficyt 
tlenu ogranicza proces ich rozk³adu (spalanie) i przyczynia siê do ich gromadzenia. Proces torfotwórczy 
mo¿e trwaæ nieprzerwanie nawet tysi¹ce lat.

Rokrocznie do wierzchniej warstwy torfowiska trafiaj¹ kolejne porcje obumar³ych roœlin 
przekszta³caj¹cych siê w torf. Przyrost masy torfowej magazynuj¹cej coraz to wiêksze iloœci wód 
wywo³uje sta³e ich podnoszenie. Nazwa torfowiska wysokiego pochodzi od specyficznego mechanizmu 
wzrostu, który prowadzi do wypiêtrzania siê 
œrodkowej czêœci w formie wypuk³ej kopu³y. 
Najwy¿ej po³o¿ony punkt tej kopu³y mo¿e byæ 
wyniesiony na kilka metrów ponad podmok³e, 
brze¿ne partie torfowiska.

Id¹c do nastêpnego przystanku warto zwróciæ 
uwagê na otaczaj¹cy nas las koreœlany wg 
terminologii leœnej jako las mieszany œwie¿y zaœ 
wg terminologii  botanicznej (fitosocjologicznej) 
jako gr¹d.

Przystanek nr 4
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Czapla siwa (Ardea cinerea L).Czapla siwa (Ardea cinerea L).

Rosiczka okr¹g³olistna
na „poduszce” z mchów torfowców.
Rosiczka okr¹g³olistna
na „poduszce” z mchów torfowców.



¯ycie mieszkañców tego lasu jest  
w znacznym stopniu uzale¿nione od pór roku. 
W œrodku zimy las wydaje siê opustosza³y, 
natomiast od wiosny do jesieni têtni ¿yciem. 
W ci¹gu ca³ego roku masz szansê zauwa¿yæ œlady 
¿ycia leœnych zwierz¹t. Odgrywaj¹ one bardzo 
wa¿n¹ rolê.

S¹ wœród nich owady roœlino¿erne i mog¹ 
wyrz¹dzaæ szkody w lasach. S¹ te¿ takie, które 
prowadz¹ paso¿ytniczy tryb ¿ycia (np. g¹sie-
niczniki) i drapie¿ny (np. mrówki). Te nale¿¹ do 

naturalnych sprzymierzeñców leœników w walce 
ze szkodnikami. Zapewne dostrzeg³eœ kopulaste 
mrowiska, w których ¿yj¹ spo³eczeñstwa 
mrówek. Mrówki ¿ywi¹ siê g³ównie owadami. 
Oprócz tego chêtnie zjadaj¹ nasiona roœlin 
przyczyniaj¹c siê do ich rozsiewania. Pokarmem 
ich jest tak¿e spadŸ, czyli s³odka wydzielina 
mszyc. Stwierdzono, ¿e obecnoœæ mrówek w lesie 
zwiêksza o 50% plon miodu spadziowego 
pszczó³.

Wœród mieszkañców lasu s¹ liczni przed-
stawiciele p³azów (¿aby, ropuchy) i gadów 
(jaszczurki, ¿mije, zaskroñce). Zwierzêta te s¹ 
obecnie zagro¿one z wielu powodów; przede 
wszystkim przez osuszanie terenów potrzebnych 
do sk³adania jaj, a tak¿e przez sieæ dróg 
przecinaj¹c¹ obszary leœne. ¯yje tu nasz jedyny 
jadowity gad – ¿mija zygzakowata. Dla lasu jest to 

Przystanek nr 5
ZWIERZÊTA LASUZWIERZÊTA LASU

zwierzê bardzo po¿yteczne, ¿ywi siê drobnymi 
ssakami pomagaj¹c tym samym utrzymaæ ich 
liczebnoœæ w równowadze.

Na brzegu lasu ³atwo zauwa¿yæ uwijaj¹ce siê 
sójki, bêd¹ce „pomocnikami” leœników. Jesieni¹ 
zakopuj¹ w ziemi ¿o³êdzie, bukiew jako zapasy 
zimowe, dziêki temu u³atwiaj¹ naturalne 
odnawianie siê lasu.

Spoœród ssaków ¿yj¹ tu przedstawiciele wielu 
rzêdów. Owado¿erne je¿e, krety, ryjówki 
pomagaj¹ utrzymaæ liczebnoœæ owadów 
w równowadze. Podobn¹ rolê pe³ni¹ nietoperze, 
których przedstawiciel borowiec wielki kryje siê 

Wiewiórka (Scirus vulgaris L).Wiewiórka (Scirus vulgaris L).

G¹sienica zawisaka (Hyloicus Sp.).G¹sienica zawisaka (Hyloicus Sp.).



w dziuplach wysokich drzew.
Du¿e ssaki roœlino¿erne, takie jak: jeleñ, 

sarna, te¿ musz¹ wystêpowaæ w okreœlonej iloœci. 
Ich liczebnoœæ œciœle zale¿y od bazy pokarmowej. 
Czêsto wyrz¹dzaj¹ du¿e szkody w uprawach 
leœnych przez zgryzanie p¹czków i m³odych 
pêdów drzew (tzw. spa³owanie). Dzieje siê tak, 
gdy nie mog¹ znaleŸæ odpowiednich, ³atwo 
strawnych pêdów innych roœlin. Mo¿e uda ci siê 
znaleŸæ zrzucone poro¿e jelenia? Poro¿e to, 
zwane „wieñcem” traci on w lutym-marcu, 
a latem odrasta ono ponownie i jest w pe³ni 
wykszta³cone i stwardnia³e na czas godów, czyli 
we wrzeœniu.

Wa¿n¹ rolê w lesie pe³ni¹ dziki, ssaki ¿yj¹ce 
gromadnie (tylko stare samce, zwane odyñcami, 
chodz¹ samotnie). „Buchtuj¹c”, czyli ryj¹c 
w ziemi w poszukiwaniu korzeni, bulw, grzybów, 
myszy, owadów, dziki powoduj¹ spulchnianie œció³ki i rozsiewanie nasion.

S¹ tu te¿ liczni przedstawiciele ssaków drapie¿nych: ³asice, kuny, tchórze, lisy. Spotkaæ mo¿na 
jenota, ma³o znanego ssaka z rodziny psowatych, który przywêdrowa³ z Azji.

ZWIERZÊTA LASUZWIERZÊTA LASU

¯mija zygzakowata, forma czarna
(Ripera berus L).
¯mija zygzakowata, forma czarna
(Ripera berus L).

Gacek brunatny (Plecotus auritus L).Gacek brunatny (Plecotus auritus L).



Lasy polskie s¹ nara¿one na szkodliwe 
dzia³anie wielu czynników zarówno biotycznych 
(o¿ywionych) jak i abiotycznych (nieo¿ywio-
nych). Znacz¹cy wp³yw na stan lasów ma 
dzia³alnoœæ cz³owieka. Konieczne jast wiêc 
œledzenie ich zdrowotnoœci oraz podejmowanie 
w razie potrzeby w³aœciwego dzia³ania 
ochronnego. Podstaw¹ tego dzia³ania s¹ 
obserwacje owadów takich jak: brudnica 
mniszka, barczatka sosnówka, poproch cetyniak, 
strzygonia chojnówka, borecznik szeliniak itp. 
Obserwuje siê je wykorzystuj¹c np. pu³apki 
zawieraj¹ce œrodek wabi¹cy (feromon, 
kairomon). Z problemem masowego wystê-
powania owadów leœnicy borykaj¹ siê ju¿ od 
pocz¹tku XX wieku. Na stan zdrowotny lasów 
wp³ywaj¹ tak¿e zanieczyszczenia atmosfery: 
popio³ami, tlenkami siarki, azotu i innymi gazami. 
Leœnicy monitoruj¹ te emisje, wskazuj¹ 
sprawców, jednoczeœnie przyczyniaj¹c siê do 
zmian technologii produkcyjnych uwzglêdnia-
j¹cych wymogi ochrony œrodowiska.

Œmiertelne zagro¿enie dla lasów to po¿ary. 
Ich przyczyn¹ s¹ najczêœciej ludzie. W 1992 roku, 
w ci¹gu 6 dni w rejonie KuŸni Raciborskiej 
sp³onê³o oko³o 9000 ha lasu, spali³o siê wiele 
wozów stra¿ackich.

Aby zminimalizowaæ ryzyko powstania ognia 
s³u¿ba leœna patroluje lasy z l¹du i powietrza, 
prowadzi akcjê uœwiadamiaj¹c¹.

Œrodowisko leœne wymaga tak¿e ochrony 
przed turystami powoduj¹cymi zaœmiecanie, 
wydeptywanie roœlin, okaleczanie drzew, 
p³oszenie zwierz¹t, ha³as, nadmiern¹ eksplo-
atacjê p³odów runa leœnego (szczególnie 
uci¹¿liwa jest turystyka samochodowa). Jednym 
ze sposobów ochrony lasu przed niezorga-
nizowan¹ turystyk¹ s¹ œcie¿ki przyrodnicze, które 
ukierunkowuj¹ („kanalizuj¹”) ruch turystyczny 
i ucz¹ w³aœciwego zachowania siê w lesie.

Przystanek nr 6
OCHRONA LASUOCHRONA LASU

Brzoza brodawkowa (Betula verrucosa).Brzoza brodawkowa (Betula verrucosa).
Kornik drukarz

(Ips typographus)
Brudnica mniszka

(Lymantria monacha)



 Mianem gospodarki leœnej okreœla siê dzia³ania leœników maj¹ce za zadanie zwiêkszenie stabilnoœci 
lasów, powiêkszania ich powierzchni oraz dostarczania dla ludnoœci surowca drzewnego, pozyski-
wanego w sposób racjonalny. Pozyskiwanie drewna w ci¹gu roku nie mo¿e przekroczyæ 50% przyrostu 
rocznego.

Stabilnoœæ osi¹ga siê przez urozmaicenie sk³adu gatunkowego jednolitych drzewostanów 
sosnowych i œwierkowych, poprzez wprowadzenie podszytów liœciastych, ograniczenie do minimum 
ciêæ zrêbowych na rzecz ciêæ przerêbowych, w których inicjuje siê odnowienie naturalne.

Stabilnoœæ lasu zwiêksza siê prowadz¹c trzebie¿e, czyli ciêcia maj¹ce za zadanie zwiêkszenie 
powierzchni ¿yciowych najzdrowszym drzewom. Dziêki takim zabiegom las odporny jest na dzia³anie 
owadów, wiatrów czy œniegu.

Od II wojny œwiatowej przyby³o nam lasów, z 21% do prawie 28% powierzchni kraju. Dziêki 
„Krajowemu Programowi Zwiêkszania Lesistoœci” w 2020 roku lasów bêdzie 30%, a w 2050 roku 34%. 
Zalesiane s¹ grunty ze wzglêdu na nisk¹ ¿yznoœæ gleb, lub konfiguracjê terenu uniemo¿liwiaj¹c¹ 
produkcjê roln¹.

Gospodarka leœna zwiêksza rolê lasu jako czynnika retencyjnego (ograniczaj¹cego powstawanie 
powodzi) i czynnika klimatotwórczego. Las prowadzi siê równie¿ w celu eliminowania szkód 
powodowanych przez erozjê wodn¹ i wietrzn¹ zalesiaj¹c strome zbocza i wydmy œródl¹dowe.

Przystanek nr 7
GOSPODARKA LEŒNA

Las mieszany.Las mieszany.
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