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  L as to niezwykle ważny element ota-
czającego nas świata, który towarzy-
szy człowiekowi od momentu jego 

pojawienia się na Ziemi. W Polsce każdego 
roku sadzi się około 500 milionów drzew. Dla-
tego też powierzchnia lasów, mimo ciągłego 
pozyskiwania drewna, cały czas rośnie. Zaj-
mują one już blisko jedną trzecią powierzchni 
naszego kraju.

Mnogość funkcji, które pełnią lasy jest 
bardzo duża, dlatego dla jasności podzielo-
no je na dwie grupy – funkcje produkcyjne  
i pozaprodukcyjne. W sferze produkcyjnej 
lasy dostarczają drewna, owoców, ziół, grzy-
bów, żywicy oraz są siedliskiem życia dzikich 
zwierząt. Poza tym, lasy pełnią ważne funk-
cje pozaprodukcyjne. Kształtują i wpływają 
na warunki środowiska przyrodniczego.

 Lasy wytwarzają około 26,6 mld ton tlenu, 
czyli ponad połowę rocznego zapotrzebo-
wania wszystkich ludzi i zwierząt na Ziemi. 
Nie bez powodu nazywa się je „zielonymi 
płucami”, ponieważ jedną z funkcji drzew 
jest oczyszczanie powietrza z dwutlenku 
węgla, metali ciężkich i pyłów oraz produko-
wanie tlenu. Ponadto lasy są rezerwuarem 
bioróżnorodności, zapobiegają erozji gleby, 
retencjonują wodę, utrzymują odpowiednią 
wilgotność gleby i powietrza, chronią przed 
powodziami i wiatrem.

CO SZKODZI LASOM
Mimo iż tak wiele zawdzięczamy lasom, 

jednak nie wszyscy odpowiednio dbają  
o leśne ekosystemy. Znaczącym problemem 
związanym z kondycją lasów jest ich zaśmie-
canie. Każdy ma wpływ na to, jak wygląda 
nasze najbliższe otoczenie, również okolicz-
ne lasy. Dlatego ważne jest, by samemu dbać 
o ich czystość i nie wyrzucać w nieprzezna-
czonych do tego miejscach odpadów. Niektó-
re rodzaje śmieci stanowią bowiem oprócz 
zagrożenia ekologicznego również pożarowe.

Kolejnym, poważnym zagrożeniem dla 
lasów są pożary, wywołane często ludzką 
beztroską i bezmyślnością. Ogień niszczy 
całą roślinność, zabijając i pozbawiając 
domu zwierzęta, zostawiając za sobą spa-
loną ziemię, na której jeszcze długo nic nie 
urośnie. Podczas pożaru wydzielane są tok-
syczne dymy i substancje, które dodatkowo 
zanieczyszczają środowisko. Zachowujmy 
się rozsądnie i nie pozostawiajmy kawałków 
szkła w lesie, nie wyrzucajmy niedopałków, 
a także nie rozpalajmy ognisk w niedozwolo-
nych miejscach.

Do degradacji lasów przyczyniają się także, 
przeogromne zanieczyszczenie powietrza, 

które powoduje, że nasze „zielone płuca” 
mają coraz większy problem z oddychaniem. 
A przecież z 1 hektara drzew pochodzi tyle 
tlenu, ile potrzebuje 45 osób. Ta sama ilość 
drzew pochłania rocznie taką ilość dwutlenku 
węgla, jaką wytwarzają samochody przejeż-
dżające ponad 100 tys. kilometrów. Dlatego 
jeśli chcemy korzystać z dobrodziejstw la-
sów, to musimy zadbać o jakość powietrza 
postępując odpowiedzialnie we własnym 
domu. Dbajmy stan techniczny naszych po-
jazdów, kupując piec wybierajmy urządzenia 
możliwie nowoczesne, a jako paliwa do nich 
nie używajmy odpadów.

Istotnym działaniem, które może ko-
rzystnie wpłynąć na zasoby leśne, jest tak-
że odpowiednie segregowanie odpadów.  
W ten sposób przyczyniamy się do ochrony 
drzew przed wycięciem, ponieważ produkcja 
tony papieru wymaga ścięcia aż 17 drzew. 
Dobrym rozwiązaniem jest również ogra-
niczenie wykorzystania papieru, chociażby 
poprzez zastąpienie tradycyjnej korespon-
dencji tą elektroniczną oraz niedrukowanie 
e-maili. Te niewielkie działania, realizowane 
powszechnie, pozwolą uratować tysiące 
drzew rocznie. 

Warto też zapoznać się bliżej ze znaka-
mi, jakie widnieją na niektórych produktach 
powstałych z drewna: meblach, książkach 
czy opakowaniach. Jeśli zauważmy na nich 
np. symbol FSC®, oznacza to, że powstały 
z drewna certyfikowanego, pochodzącego  
z lasów zarządzanych odpowiedzialnie, gdzie 
m. in. chroniona jest flora i fauna, a pozy-
skiwanie zasobów leśnych nie przekracza 
poziomu, po którym ich odnowienie byłoby 
niemożliwe.

Pamiętajmy, że polskie lasy są naszym 
wspólnym dobrem i bogactwem, o które mu-
simy dbać, aby przyszłe pokolenia mogły się 
cieszyć jego naturalnym pięknem.

 
Źródło:

www.lasy.gov.pl
„Las dobre sąsiedztwo”  

– Lasy Państwowe
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