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Wprowadzenie 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków na temat leśnych stref buforowych, 

przedstawionych w pełnym raporcie pt.: „Dobre praktyki gospodarowania w leśnych strefach 

buforowych na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych w regionie Morza Bałtyckiego” („Good 

practices for forest buffers to improve surface water quality in the Baltic Sea region”) przygotowanym 

przez Ring et al. (2018) i przetłumaczonym na języki narodowe poszczególnych krajów regionu Morza 

Bałtyckiego. Obydwa raporty zostały sporządzone w ramach projektu WAMBAF (Water Management in 

Baltic Forests/Gospodarka wodna w lasach nadbałtyckich), finansowanego z programu Unii Europejskiej 

Interreg Region Morza Bałtyckiego (czas trwania projektu: od 1 marca 2016 r. do 29 lutego 2019 r.). 

Projekt WAMBAF powstał w celu rozwiązania problemów związanych z działalnością leśną w odniesieniu 

do jakości wód. Projekt kładzie szczególny nacisk na jakość wód powierzchniowych oraz eksport 

substancji odżywczych, zawiesin ciał stałych i rtęci. Leśne strefy buforowe mogą stanowić cenne siedliska 

lądowe, będące siedliskiem ważnych gatunków fauny i flory. Niniejszy raport koncentruje się jednakże 

głównie na tym, w jaki sposób leśne strefy buforowe, oraz gospodarowanie nimi, mogą być 

wykorzystywane w celu ochrony jakości wód powierzchniowych. Niektóre fragmenty raportu pokrywają 

się z raportem autorstwa Ring et al. (2018), jednak opracowanie nie zawiera referencji. Pełna wersja 

raportu wraz z listą referencji dostępna jest pod poniższym adresem: 

Ring, E., Andersson, E., Armolaitis, K., Eklöf, K., Finér, L., Gil, W., Glazko, Z., Janek, M., Lībiete, Z., Lode, E., 

Małek, S. oraz Piirainen, S. 2018. Good practices for forest buffers to improve surface water quality in the 

Baltic Sea region/Dobre praktyki w zakresie leśnych stref buforowych na rzecz poprawy jakości wód 

powierzchniowych w regionie Morza Bałtyckiego. Skogforsk Arbetsrapport no. 995-2018, 59 pp. 

https://www.skogforsk.se/english/news/2018/good-practices-for-forest-buffers-to-improve-surface-

water-quality-in-the-baltic-sea-region/ 

 

Eva Ring, Skogforsk (Forestry Research Institute of Sweden), Szwecja 

Elisabet Andersson, Swedish Forest Agency, Szwecja 

Kęstutis Armolaitis, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC), Litwa 

Karin Eklöf, Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja 

Leena Finér, Natural Resources Institute Finland (Luke), Finlandia 

Wojciech Gil, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska  
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Zbignev Glazko, Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, Litwa 

Magdalena Janek, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska 

Zane Lībiete, Latvian State Forest Research Institute Silava, Łotwa 

Elve Lode, Institute of Ecology, School of Natural Sciences and Health, Tallinn University, Estonia 

Stanisław Małek, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska 

Sirpa Piirainen, Natural Resources Institute Finland (Luke), Finlandia  

Terminologia 

Terminologia stosowana w raporcie: 

Strefa nadbrzeżna oznacza obszar przyległy do zbiornika wodnego, obejmujący jego brzeg, który ma 

wpływ na ekologię, hydrologię lub strukturę chemiczną tego zbiornika. Wielkość strefy nadbrzeżnej 

wzdłuż zbiornika wodnego może być różna, jak również może różnić się w zależności od typu zbiornika. 

Las nadbrzeżny oznacza las rosnący w strefie nadbrzeżnej. 

Leśna strefa buforowa to pas leśny przylegający do zbiornika wodnego, pozostawiony w celu jego 

ochrony (ryc. 1). 

Obszar drenażu oznacza miejsce, gdzie woda gruntowa wypływa z gruntu poprzez wyciekające źródło lub 

do strumienia lub jeziora. 

Zlewisko to obszar, z którego woda wpływa do zbiornika wody powierzchniowej. 
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Ryc. 1. Leśna strefa buforowa wzdłuż niewielkiego strumienia w północnej części Szwecji wraz z obszarem 
zrębu po lewej stronie. Fot.: Eva Ring. 
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1. Zalecenia w skrócie  

Lasy oraz zbiorniki wodne w krajach regionu Morza Bałtyckiego charakteryzują się dużą różnorodnością, 

dlatego prezentowane poniżej zalecenia należy odnieść i dostosować do warunków lokalnych. Przed 

wdrożeniem jakichkolwiek środków lub praktyk proponowanych w niniejszym raporcie, należy upewnić 

się, że są one zgodne z prawem krajowym, innymi przepisami oraz systemami certyfikacji lasów. 

Planowanie działalności leśnej w odniesieniu do wód  

• Uwzględniaj zarówno krótko- jak i długoterminową perspektywę oddziaływania działań 

gospodarczych, w celu uniknięcia krótkoterminowych negatywnych efektów oraz 

długoterminowego zabezpieczenia ochrony wód. 

• Ochraniaj wody powierzchniowe każdego rodzaju. Źródła, niewielkie strumienie oraz rzeki bardziej 

odczuwają skutki działalności leśnej niż duże rzeki i jeziora. 

• Określ, czy na terenie oddziału leśnego lub na terenie do niego przylegającym znajdują się wody 

powierzchniowe. 

• Planuj działalność leśną z dużym wyprzedzeniem w stosunku do operacji w terenie. Przed 

rozpoczęciem działań, przeprowadź inspekcję w terenie. Uwzględniaj fakt, że wielkość leśnych 

cieków wodnych może różnić się w zależności od pory roku i pogody. 

• Przed rozpoczęciem operacji, wyjaśnij operatorom maszyn zagadnienia gospodarowania leśnymi 

strefami buforowymi, na przykład poprzez dostarczenie im pisemnych instrukcji i map. 

• Informuj operatorów maszyn, jak postępować, gdy warunki na miejscu staną się nieodpowiednie 

do prowadzenia lub kontynuowania pozyskania i zrywki, na przykład, jeżeli nośność gruntu zostanie 

obniżona z powodu opadów. 

Wyznaczanie i gospodarowanie leśnymi strefami buforowymi  

• Aby ograniczyć zwiększony eksport substancji odżywczych, zawiesin ciał stałych oraz rtęci do wód 

powierzchniowych, wyznacz leśne strefy buforowe wzdłuż źródeł, niewielkich strumieni, rzek i 

jezior. 

• Dostosuj szerokość strefy buforowej do warunków lokalnych takich jak typ gleby, topografia, 

roślinność oraz obszary drenażu. 

• Zapobiegaj uszkodzeniom pokrywy glebowej znajdującej się w sąsiedztwie wód powierzchniowych, 

szczególnie w obszarach drenażu, w celu uniknięcia zwiększonej erozji oraz eksportu zawiesin ciał 
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stałych i rtęci z gleby. Dlatego, staraj się pozostawiać lub tworzyć odporne na działanie wiatru leśne 

strefy buforowe, a w ich obrębie, ogranicz do minimum ruch terenowy i unikaj przygotowywania 

gleby, kopania rowów melioracyjnych, naprawczych działań odwadniających oraz karczowania. 

• Jeżeli nie da się uniknąć ruchu pojazdów w strefie nadbrzeżnej, do ochrony gleby mogą być 

wykorzystywane pozostałości po wyrębie, jednak nie należy ich składować w tej strefie. 

• W strefie nadbrzeżnej nie stosuj nawozów, pestycydów lub innych środków chemicznych. 

Skład gatunkowy drzew oraz struktura leśnych stref buforowych 

• Staraj się pozostawiać lub tworzyć wielowarstwowe oraz różnowiekowe leśne strefy 

buforowe, co jest ogólnie uważane za korzystne dla ich funkcjonalności. 

• Promuj drzewa liściaste w pobliżu strumieni leśnych. Ściółka z drzew liściastych stanowi ważne 

źródło składników odżywczych dla organizmów wodnych, szczególnie w strumieniach. 

• Pozostawiaj w strefie buforowej drzewa w różnym wieku, aby zabezpieczyć ciągłość 

dostarczania do strumieni dużych elementów martwego drewna, o długim czasie rozkładu. 

Takich elementów mogą dostarczać zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste. 

• Jeśli to konieczne, kształtuj skład gatunkowy drzewostanu oraz jego strukturę wiekową w 

leśnej strefie buforowej podczas czyszczeń i trzebieży. 

 

Ryc. 2. Każdy rodzaj wód powierzchniowych wymaga ochrony, również niewielkie strumienie. Fot.: rzeka 
Zalvīte, środkowa Łotwa, Zane Lībiete. 
 

2. Leśnictwo a jakość wód w regionie Morza Bałtyckiego  
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Eksport azotu (N) i fosforu (P) z terenów leśnych jest ogólnie niewielki. Podwyższone wskaźniki eksportu 

pojawiają się zazwyczaj po pozyskaniu i nawożeniu. Może to zwiększać eutrofizację ekosystemów wodnych 

położonych poniżej. Utrzymywanie sieci rowów melioracyjnych oraz inne działania związane z 

odwadnianiem lasów zwiększają eksport zawiesin ciał stałych do wód powierzchniowych. Ponadto, 

operacje przygotowania podłoża powodują ekspozycję gleby mineralnej i organicznej, co może prowadzić 

do zwiększonej erozji oraz eksportu zawiesin ciał stałych. Podobne efekty mogą mieć miejsce w przypadku, 

kiedy maszyny leśne przemieszczają się zbyt blisko wód powierzchniowych. Mogą one powodować 

tworzenie kolein, gdzie zbiera się woda, co w konsekwencji powoduje transport zawiesin ciał stałych 

bezpośrednio do pobliskich strumieni i jezior (ryc. 3). Zwiększony napływ zawiesin ciał stałych i późniejsza 

sedymentacja mogą niszczyć organizmy wodne będące filtratorami oraz organizmy żyjące w korytach 

strumieni, jak również wpływać niekorzystnie lub niszczyć siedliska. Ponadto, nasilony eksport zawiesin 

ciał stałych może zwiększać ładunek substancji odżywczych oraz śladowych ilości metali niebezpiecznych 

powiązanych z cząstkami gleby mineralnej lub organicznej. Wykryto, że operacje leśne powodują 

zwiększenie ładunków rtęci (Hg) oraz metylortęci w wodach powierzchniowych poprzez zwiększanie 

produkcji metylortęci oraz mobilizację rtęci z gleby. 

 

Ryc. 3. Koleiny zwiększają ryzyko erozji oraz eksportu zawiesin ciał stałych i rtęci. Fot.: Eva Ring. 
 

3. Zagospodarowanie leśnych stref buforowych pod kątem redukcji 
nadmiernego eksportu azotu (N), fosforu (P), zawiesin ciał stałych oraz rtęci 
(Hg) 
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Negatywny wpływ działalności leśnej na jakość wód można powstrzymywać lub łagodzić za pomocą 

leśnych stref buforowych zawierających roślinność, która pobiera substancje odżywcze oraz umożliwia 

sedymentację oraz infiltrację zawiesin ciał stałych (tabela 1). Aby ograniczyć eksport zawiesin ciał stałych, 

leśne strefy buforowe powinny być chronione przed uszkodzeniami gleby powodowanymi przez taką 

działalność jak: przejazdy pojazdów i maszyn, przygotowanie gleby czy karczowanie. Aby zapewnić 

funkcjonalność leśnej strefy buforowej w każdych warunkach hydrologicznych, należy uwzględniać 

zwiększanie długości i szerokości strumieni w okresach wysokich przepływów. 

 

Luki w wiedzy na temat szerokości leśnej strefy buforowej, jaka jest wymagana w celu zatrzymania 

nadmiernych ładunków substancji odżywczych, zawiesin ciał stałych oraz rtęci w regionie Morza 

Bałtyckiego, uniemożliwiają dostarczenie szczegółowych rekomendacji odnośnie ich szerokości. 

Wymagana szerokość zależy od pierwiastka, który jest rozpatrywany, pożądanej funkcji strefy, jak również 

od charakterystyki terenu. W celu zatrzymania substancji odżywczych oraz zawiesin ciał stałych, leśne 

strefy buforowe odgrywają ważniejszą rolę wzdłuż cieków wodnych niż wokół jezior i mórz, do których 

główny lądowy ładunek jest transportowany rzekami, a w mniejszym stopniu dostaje się z przylegających 

gleb. 

Tabela 1. Proponowane środki przeciwdziałania, które mogą ograniczyć nadmierny eksport azotu, fosforu, 
zawiesin ciał stałych oraz rtęci powodowany działalnością leśną. Zakłada się, że wymienione leśne strefy buforowe 
obejmują wszystkie obszary drenażu w pobliżu wód powierzchniowych. 

Pierwiastek Operacje leśne 
potencjalnie 
zwiększające 
eksport  

Możliwy 
mechanizm 
redukcyjny  

Proponowane środki przeciwdziałające 

Azot i fosfor 
(rozpuszczone) 

Pozyskanie i 
zrywka, 
przygotowanie 
gleby1 oraz 
nazwożenie 

Pobieranie 
substancji 
odżywczych przez 
roślinność oraz 
ulatnianie się 
(tylko azot) 

Popieraj i pozostawiaj żywotne drzewa oraz 
rośliny runa w leśnej strefie buforowej. 

  Niedodawanie 
substancji 
odżywczych na 
obszarach 
wrażliwych  

Stosuj nawozy jedynie poza leśną strefą 
buforową, jak również z dala od innych 
obszarów o wysokiej łączności hydrologicznej z 
wodami powierzchniowymi. Stosuj nawozy 
wyłącznie w okresie wegetacyjnym, poza 
okresami z wzmożonymi opadami. Składuj 
pozostałości po wyrębie poza leśną strefą 
buforową, jeżeli nie służą do zabezpieczania 
gruntu. 
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Zawiesiny ciał 
stałych2 

Pozyskanie i 
zrywka, przejazdy 
maszyn 
stosowanych w 
leśnictwie, 
przygotowanie 
gleby, karczowanie, 
tworzenie rowów 
melioracyjnych oraz 
ich utrzymanie 

Sedymentacja 
oraz infiltracja w 
obrębie leśnej 
strefy buforowej 

Przeciwdziałaj eksportowi zawiesin ciał stałych 
z przylegających obszarów zrębów zupełnych 
oraz obszarów odwadniania: Wytyczaj 
odpowiedniej wielkości obszar spływu 
powierzchniowego, gdzie mogą osadzać się 
zerodowane cząstki glebowe i może odbywać 
się infiltracja. Utrzymuj pokrywę roślinną oraz 
przeciwdziałaj ubijaniu (zagęszczaniu) i 
żłobieniu gleby na obszarze spływu 
powierzchniowego. Przeciwdziałaj 
sedymentacji w obszarach drenażu w pobliżu 
wód powierzchniowych oraz w obszarach, 
które mogą ulec zalaniu przy wysokim 
poziomie wód w strumieniach. 

  Zapobieganie 
zwiększonej erozji 
z samej leśnej 
strefy buforowej  

Przeciwdziałaj erozji i eksportowi ciał stałych z 
samej leśnej strefy buforowej. Unikaj ubijania i 
żłobienia gleby w strefie buforowej tj. 
ograniczaj do minimum ruch pojazdów oraz 
wykorzystuj środki ochrony gruntu na miękkim 
podłożu. Jeżeli przeprawa przez strumień jest 
konieczna, zbuduj most lub zainstaluj 
przeprawę przenośną. Nie stosuj 
przygotowania gleby ani karczowania w 
obrębie strefy buforowej. Pozostawiaj odporne 
na działanie wiatru drzewostany w leśnych 
strefach buforowych. Zwracaj szczególną 
uwagę na gleby z łatwością ulegające erozji. 

Rtęć Pozyskanie i 
zrywka, 
uszkodzenie gleby3 

Formowanie 
biodostępnej 
metylortęci (Hg 
methylation) nie 
jest zwiększone 

Unikaj spiętrzania wód (damming). Nie 
przejeżdżaj w poprzek strumieni (bez 
korzystania z mostu) oraz nie pozostawiaj 
pozostałości zrębowych w strumieniach. Unikaj 
uszkodzeń gleby w leśnej strefie buforowej, 
szczególnie na obszarach z warstwą torfu. 
Dlatego w obrębie bufora, unikaj (lub ogranicz 
do minimum) ruch pojazdów, przygotowania 
gleby oraz karczowania, jak również 
pozostawiaj odporne na wiatr drzewostany w 
leśnych strefach buforowych. 

  Mobilizacja rtęci z 
gleby do wód 
powierzchniowych 
nie jest 
zwiększona  

Unikaj (lub ogranicz do minimum) ruch 
pojazdów w leśnej strefie buforowej: woda 
zbierająca się w koleinach może transportować 
rtęć uwolnioną w bardziej odległych obszarach 
do wód powierzchniowych. 

1 Brak jest badań traktujących oddzielnie wpływ zrębów zupełnych i przygotowania gleby na zjawisko wypłukiwania składników 
odżywczych itp. w zlewniach. Wyniki dwóch badań nad wodami gruntowymi wskazują, że wypłukiwanie azotu spod głównej części 
strefy korzeniowej może wzrastać w wyniku tych działań, podczas gdy wpływ na wypłukiwanie fosforanów jest nieistotny. 
2 Zawiesiny ciał stałych mogą zawierać fosfor i azot. 
3 Związek z poszczególnymi operacjami leśnymi okazuje się bardziej złożony niż w przypadku eksportu azotu, fosforu i zawiesin 
ciał stałych. 
 



  

 

 

 11  

4. Leśne strefy buforowe a ochrona organizmów wodnych  

Poza funkcją zatrzymywania substancji odżywczych oraz zawiesin ciał stałych, leśne strefy buforowe mogą 

pełnić inne ważne funkcje, szczególnie wzdłuż źródeł, niewielkich strumieni i rzek (tabela 2). Leśne strefy 

buforowe wzdłuż większych rzek i jezior pełnią podobne funkcje jak w przypadku mniejszych cieków 

wodnych, jednak ich wpływ jest inny. Na przykład, leśne strefy buforowe mogą całkowicie zacieniać 

niewielkie strumienie, podczas gdy zacienienie wzdłuż dużych rzek i jezior obejmuje jedynie strefę w 

bliskiej odległości od linii brzegowej. Ponadto, obszar pozyskania w obrębie zlewiska strumienia może mieć 

na niego wpływ na całej długości, podczas gdy obszar pozyskania tej samej wielkości w obrębie zlewiska 

dużej rzeki ma jedynie wpływ na niewielką część jej długości. 

Tabela 2. Funkcje leśnych stref buforowych wzdłuż niewielkich i średniej wielkości strumieni wraz z przykładami, 
w jaki sposób można te funkcje promować. Niniejszy raport nie zawiera rozważań na temat wartości 
krajobrazowych. 

Funkcja  Proponowane gospodarowanie 

Ochrona siedlisk wodnych i 
lądowych 

Wytyczaj leśną strefę buforową w taki sposób, aby ważne siedliska były do niej 
włączone i chronione. Wielowarstwowa i różnowiekowa leśna strefa buforowa jest 
często uważana za korzystną ze względu na swoją funkcjonalność. Unikaj 
jakiegokolwiek uszkadzania gleby w obrębie leśnej strefy buforowej w wyniku 
przejazdu maszyn leśnych, przygotowania podłoża, wykonywania rowów, prac 
utrzymaniowych oraz karczowania. Podejmuj próby pozostawiania leśnych stref 
buforowych odpornych na działanie wiatrów. 

Zaopatrzenie organizmów 
wodnych w pożywienie (np. 
opadłe liście, owady) 

Promuj drzewa liściaste w drzewostanach iglastych w pobliżu wód 
powierzchniowych. 

Zapewnienie zacienienia  Pozostawiaj drzewa, krzewy oraz inną roślinność, która z czasem może zapewnić 
cień. W razie potrzeby, wiek drzew oraz strukturę okapu można modyfikować 
podczas cięć pielęgnacyjnych. 

Zaopatrzenie cieków 
wodnych w martwe drewno 
o dużych rozmiarach 

Pozostawiaj w leśnej strefie buforowej drzewa w różnym wieku w celu 
zapewnienia ciągłości dostarczania do strumieni dużych elementów martwego 
drewna o długim okresie rozkładu (uwaga: nie obejmuje to pozostawiania resztek 
po pozyskaniu). Zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste mogą dostarczać tego typu 
martwe drewno. Należy jednak unikać gromadzenia dużych ilości martwego 
drewna powodujących tworzenie zapór. 

Ochrona gleby w 
sąsiedztwie wód 
powierzchniowych 

Podejmuj próby tworzenia leśnych stref buforowych odpornych na działanie 
wiatrów a w obrębie stref unikaj przemieszczania się maszyn leśnych, 
przygotowania gleby, wykonywania rowów, prac utrzymaniowych oraz 
karczowania. 

Stabilizacja brzegów 
strumieni   

Podejmuj próby tworzenia leśnych stref buforowych odpornych na działanie 
wiatru. 

 

5. Praktyczne wdrożenie dobrych praktyk dla leśnych stref buforowych  
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5.1 Sporządzenie mapy lokalizacji wód powierzchniowych  

Aby podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony wód, konieczne jest poznanie lokalizacji wód 

powierzchniowych, jednakże należy mieć również świadomość, że informacje te mogą być niekompletne. 

W lasach strefy borealnej, wielkość sieci strumieni może znacząco różnić się w zależności od pory roku (ryc. 

4). W okresach wysokich przepływów, długość i szerokość niewielkich strumieni może wzrastać, a do stałej 

sieci strumieni mogą być przyłączane nowe obszary. Jakiekolwiek uszkadzanie gleby w obrębie 

tymczasowo przyłączonych obszarów może w negatywny sposób wpływać na stałe strumienie i źródła. 

Wizja lokalna w terenie przeznaczonym do przeprowadzenia zabiegów gospodarczych lub pozyskania 

drewna dostarcza cennych informacji i jest zdecydowanie zalecana. 

 

Kartograficzne mapy głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych (depth-to-water/DTW-

maps) są przydatnym narzędziem do lokalizacji obszarów podmokłych i strumieni (ryc. 4). Mapy te 

generowane są z cyfrowych modeli ukształtowania terenu w oparciu o wysokiej rozdzielczości skany 

ukształtowania wykonane w technologii LiDAR, i przedstawiają głębokość występowania hipotetycznej 

powierzchni wód gruntowych. Zatem, im bliżej znajduje się poziom wód gruntowych do powierzchni 

gruntu, tym bardziej podmokła jest gleba. 
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Ryc. 4. Mapy głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych (depth-to-water maps) sieci 
strumienia na terenie Zlewiska Krycklan, północna Szwecja, podczas wysokiego przepływu (po lewej) oraz 
niskiego przepływu (po prawej). Opracowanie: William Lidberg 

5.2 Określenie celów  

Określenie dla leśnych stref buforowych jasnych i długoterminowych celów oraz ich funkcjonalności może 

przyczynić się do zwiększenia korzyści, jakie zapewniają. Cele stanowią podstawę gospodarowania leśnymi 

strefami buforowymi. Jedną z opcji dostosowania zagospodarowania leśnych stref buforowych jest 

zarządzanie nimi jako osobnymi oddziałami leśnymi. 

5.3 Stała lub zmienna szerokość strefy buforowej  

Leśne strefy buforowe o stałej szerokości są popularne w wielu częściach świata. Tworzenie leśnych stref 

buforowych o zmiennych szerokościach, obejmujących obszary drenażu wód gruntowych, może stanowić 

sposób na koncentrację aspektów środowiskowych na obszarach, gdzie można uzyskać największe 

korzyści. Strefy buforowe o stałej szerokości są również efektywne, jeżeli obejmują wszystkie istotne 

obszary, takie jak stałe obszary drenażu oraz cenne siedliska. 
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Leśne strefy buforowe o stałej szerokości są łatwiejsze do wdrożenia niż strefy buforowe o zmiennej 

szerokości, ponieważ wzdłuż całego zbiornika wodnego zdefiniowana jest taka sama szerokość. W 

przypadku stref buforowych o zmiennej szerokości, ich granice muszą być specyficznie wytyczone na całej 

długości. Można tego dokonać w terenie poprzez interpretację topografii oraz czynników 

odzwierciedlających warunki wód gruntowych, takie jak występujące gatunki drzew oraz zróżnicowanie 

warstwowe drzewostanu lub pokrywa torfowców (Sphagnum spp.). Leśne strefy buforowe można również 

wytyczać przy użyciu map DTW (ryc. 4). W regionach górskich, pozostawiając leśne strefy buforowe, należy 

brać pod uwagę strefę klimatyczno-roślinną. 

5.4 Przewidywanie i zapobieganie negatywnym skutkom  

Uwzględnianie cech środowiska podczas planowania obejmuje przewidywanie możliwych negatywnych 

efektów oraz wdrażanie odpowiednich środków ograniczających ryzyko. Jednakże, operacje leśne są 

prowadzone w środowisku dynamicznym, gdzie warunki lokalne mogą zmieniać się gwałtownie z powodu 

zmieniającej się pogody. Opady deszczu mogą gwałtownie zmniejszać nośność gleby i zwiększać obszar 

podmokłego podłoża. Ponadto, należy pamiętać o sezonowej zmienności (ryc. 4). Na przykład, koleiny po 

kołach pojazdu utworzone podczas warunków niskiego przepływu mogą nie mieć wpływu na transport 

osadów w tym czasie, jednak w trakcie opadów deszczu oraz topnienia śniegu, zachodząca w nich erozja 

może zwiększyć odprowadzanie osadów do pobliskich wód powierzchniowych. Zatem planowanie musi 

uwzględniać perspektywę zarówno krótko- jak i długoterminową. 

 

W przypadku szczególnie wrażliwych terenów, obszarów lub zbiorników wodnych, podczas wytyczania 

stref buforowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby uniknąć nieprzewidzianego negatywnego 

oddziaływania, na przykład, silnych opadów deszczu lub nieoczekiwanie niskiej nośności gleby. W takich 

sytuacjach, zalecamy wytyczanie szerszych niż jest zwykle wymagane leśnych stref buforowych, w celu 

zapewnienia pożądanej funkcjonalności. 

 

Ponadto, negatywnych skutków dla środowiska można uniknąć dostarczając jasne instrukcje operatorom 

maszyn na temat tego, jak postępować w przypadku, gdy warunki w terenie staną się nieodpowiednie do 

prowadzenia lub kontynuowania operacji leśnych. Posiadanie ogólnej polityki dla całej firmy leśnej, w 
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zakresie na przykład powstawania kolein podczas prac leśnych, może wspierać proces podejmowania 

decyzji przy przekazywaniu instrukcji personelowi terenowemu w trudnych sytuacjach. 

5.5 Procedura planowania w przypadku indywidualnego oddziału leśnego  

Operacje leśne są zazwyczaj planowane na poziomie oddziału leśnego. Aby usprawnić planowanie dla 

poszczególnych oddziałów leśnych, warto rozpocząć je na poziomie przedsiębiorstwa od:  

1) wyszukania wymagań ochrony środowiska określonych w przepisach, normach certyfikacji lasów, 

(jeżeli mają zastosowanie) oraz wytycznych dla leśnych stref buforowych, oraz  

2) określenia krótko- i długoterminowych celów jednostki odnośnie pozostawiania leśnych stref 

buforowych. 

Przyjmując do wiadomości, że wiele czynników, poza jakością wód powierzchniowych, należy uwzględnić 

przy planowaniu pozyskania i zrywki, na przykład zyskowność, logistykę, jak również ochronę 

bioróżnorodności lądowej oraz pozostałości kulturowych, proponujemy następującą procedurę 

planowania leśnej strefy buforowej: 

1. Rozpocznij planowanie w biurze: 

a) Czy oddział leśny obejmuje wody powierzchniowe? 

- Jeśli tak, jakiego rodzaju ochrony wymagają wody powierzchniowe? 

- W jaki sposób wytyczyć leśną strefę buforową, aby spełnić założenia takiej ochrony? 

- W jaki sposób prowadzić prace pozyskaniowe, aby zapewnić ochronę? 

b) Nanieś na mapę cechy charakterystyczne przy użyciu dostępnych map, narzędzi planowania 

oraz innych informacji dotyczących, na przykład, składu gatunkowego drzewostanu, siedlisk, typu 

gleby, nachylenia stoku. 

2. Przeprowadź inspekcję w terenie w warunkach bez pokrywy śnieżnej w celu sprawdzenia składu 

gatunkowego drzewostanu oraz struktury wiekowej lasu nadbrzeżnego, jak również miejsc lub 

obszarów wrażliwych lub problematycznych. Podczas zbierania danych w terenie, korzystaj z 

GPS/GIS. Oznacz granicę leśnej strefy buforowej w terenie, na przykład przy użyciu taśmy 

znakującej, jak również na mapach. 

3. Przekaż operatorom maszyn oraz innym osobom wykonującym operacje pozyskania informację na 

temat tego, w jaki sposób tworzyć i gospodarować leśną strefą buforową. 
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4. Zapisz szczegóły wytyczenia leśnej strefy buforowej dla celów przyszłych operacji, na przykład na 

mapach cyfrowych, wraz z zaleceniami dotyczącymi gospodarowania strefą buforową. 

5. Uzupełnij i przeanalizuj wyniki oraz przekaż informację zwrotną zaangażowanemu w prace 

personelowi. 

6. Narzędzia planowania 

Planowanie jest kluczem do udanych prac leśnych, w tym wyznaczania leśnych stref buforowych i ich 

zagospodarowania. Poniżej, prezentujemy niektóre narzędzia, które mogą być przydatne przy planowaniu 

leśnych stref buforowych. 

6.1 Plan na rzecz rozwoju zasobów wodnych  

Prosty model opracowany w Szwecji dotyczący planowania zasobów wodnych, „Plan for Water”, może być 

również przydatny przy planowaniu leśnych stref buforowych. Model zawiera pięć następujących pytań: 

1. Jakie szczególne cechy krajobrazu oraz środowiska lokalnego należy wziąć pod uwagę? 

Pytanie dotyczy takich czynników jak topografia, strefa klimatyczno-roślinna w obszarach górskich, 

stopień nachylenia terenu, typy gleby, podatność na erozję, sieć wód powierzchniowych oraz ich 

dynamika (np. częstotliwość zalewania), skład gatunkowy organizmów wodnych i lądowych, jak 

również cechy charakterystyczne lasu nadbrzeżnego (rosnącego w strefie buforowej). Inne 

czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę to zakwaszenie, eutrofizacja, ładunki metali śladowych oraz 

przepisy dotyczące obszarów chronionych, na przykład Natura 2000. 

2. Jaki jest rodzaj zbiornika wodnego? 

Tymczasowe lub stałe źródło lub strumień, potok, jezioro, staw lub inny zbiornik. 

3. Jakie są cele?  

Na przykład, zmniejszenie ilości zawiesin ciał stałych oraz substancji odżywczych, utrzymanie lub 

poprawa statusu jakości wody zdefiniowanego w Ramowej Dyrektywie Wodnej UE 

(2000/60/WE), utrzymanie siedlisk, wartości krajobrazowych i rekreacyjnych, zachowanie 

bioróżnorodności. 

4. Który czynnik ma największe znaczenie dla osiągnięcia celów? 

Typ gleby (uleganie erozji), topografia lokalna, poziomy wód gruntowych, uszkadzanie gleby, 
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rozmiar gospodarowanego obszaru leśnego w porównaniu do strefy nadbrzeżnej, 

charakterystyka lasu nadbrzeżnego, na przykład skład gatunkowy drzew. 

5. W jaki sposób można osiągnąć cele? 

W skali lokalnej, długoterminowe planowanie operacji leśnych może być skuteczną strategią, 

przy czym w szerszej skali przestrzennej leśnictwo musi być również rozpatrywane w kontekście 

innych form użytkowania gruntu. 

6.2 Mapy głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych (depth-to-water maps) 

Wiedza o tym, gdzie/jak głęboko znajdują się wody powierzchniowe, jest niezbędna przy planowaniu i 

realizacji środków ochrony wód. Mapy głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych (depth-

to-water/DTW-maps) stanowią użyteczne narzędzie do lokalizacji obszarów podmokłych i strumieni (ryc. 

4). 

6.3 Systemowe projektowanie sieci szlaków zrywkowych  

Metody systemowego projektowania sieci szlaków zrywkowych zostały opracowane w Szwecji w celu 

przeciwdziałania uszkodzeniom gleb w wyniku przejazdów terenowych w ramach operacji związanych z 

pozyskiwaniem drewna. Podstawowym założeniem jest rozpoczynanie operacji związanych z 

pozyskiwaniem drewna od przygotowania głównych dróg wywozu i wytyczenie ich w oddziale leśnym w 

obszarach o najwyższej nośności gleby. Drogi takie są utwardzane w niezbędnym zakresie za pomocą 

pozostałości po pozyskaniu, a następnie wykorzystywane są do transportu największej masy drewna do 

miejsc składowania. 

6.4 Systemy klasyfikacji terenu  

Systemy klasyfikacji terenu pod kątem prac leśnych mogą wspierać planowanie działań zapobiegających 

nadmiernemu eksportowi zawiesin ciał stałych w wyniku przejazdów terenowych. Klasyfikacja tego typu 

pozwala zidentyfikować obszary wrażliwe lub oddziały leśne wymagające ochrony gruntów, na przykład 

poprzez wykorzystanie pozostałości po pozyskaniu, mostów z pni drzew (corduroy bridges) lub 

przenośnych podkładów. 

6.5 Narzędzie Blue Targeting/NPK+ 
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“Blue Targeting/NPK+” jest narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji w zakresie 

szacowania bioróżnorodności strumieni oraz ich podatności na zmiany, które może być przydatne przy 

planowaniu leśnych stref buforowych. 

7. Gospodarowanie lasami nadbrzeżnymi oraz leśnymi strefami buforowymi  

Leśne strefy buforowe mogą być węższe lub szersze od strefy lasów nadbrzeżnych, w zależności od tego, 

jak zostały wytyczone. Jednakże, z perspektywy ochrony wód, leśne strefy buforowe powinny raczej 

obejmować całą strefę nadbrzeżną, ponieważ strefa ta ma wpływ na ekologię, hydrologię oraz jakość wody 

w zbiorniku wodnym. Charakterystyki lasów nadbrzeżnych mogą się znacząco różnić w zależności od strefy 

wegetacyjnej, topografii, jak również klimatu, ponadto ma na nie wpływ gospodarka leśna w przeszłości. 

Strefy lasów nadbrzeżnych/leśne strefy buforowe mogą być zagospodarowane w taki sposób, aby 

promować cechy charakterystyczne dla lasów niezagospodarowanych i w ten sposób poprawiać ich 

wartość z punktu widzenia ochrony przyrody. Ponadto, aby zapobiegać lub ograniczać nadmierny eksport 

substancji odżywczych, zawiesin ciał stałych oraz rtęci, ważne jest, aby chronić glebę w leśnej strefie 

buforowej przed fizycznym uszkadzaniem. W tym kontekście, prezentujemy następujące opcje 

gospodarowania lasami nadbrzeżnymi oraz leśnymi strefami buforowymi: 

1. Wielowarstwowe i różnowiekowe leśne strefy buforowe są często uważane za korzystne ze 

względu na ich funkcjonalność. Zatem, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, skład gatunkowy, 

wiek oraz strukturę okapu drzewostanu można modyfikować podczas cięć pielęgnacyjnych w celu 

promowania wielowarstwowych i różnowiekowych leśnych stref buforowych. 

2. W strefach nadbrzeżnych zapewniony jest często większy udział drzew liściastych w drzewostanach 

iglastych, niż na terenie lasów produkcyjnych/gospodarczych. 

3. W leśnych strefach buforowych nie sadzi się drzew dla celów produkcyjnych. 

4. Tam, gdzie duże elementy martwego drewna są w strumieniach nieliczne lub jest ich brak, w celu 

zwiększenia różnorodności siedliska można do strumieni wrzucać pojedyncze kłody. 

5. Wszelkie pozyskiwanie drewna w lesie nadbrzeżnym powinno odbywać się z wykorzystaniem 

selekcyjnych metod pozyskiwania drewna w taki sposób, aby utrzymywać ciągłość pokrywy leśnej 

wzdłuż wody powierzchniowej. Zwracaj uwagę na ryzyko związane z działaniem wiatru. 

6. Próbuj zapobiec nadmiernemu powalaniu drzew w wyniku działania wiatru poprzez 

przygotowywanie ich w strefie buforowej do wytrzymywania silnych podmuchów. Bardziej 
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intensywna trzebież w strefach buforowych niż w drzewostanach przylegających może wzmocnić 

system korzeniowy drzew i zwiększyć ich odporność na oddziaływanie wiatru. Na terenach 

wystawionych na działanie wiatru, szersza strefa buforowa może łagodzić nadmierne powalanie 

drzew w pobliżu wód. Inną opcją mogłoby być pozostawianie wysokich pni zamiast niektórych 

drzew najbardziej wrażliwych na działanie wiatru. 

7. Ogranicz do minimum przejazdy terenowe w lesie w pobliżu wód powierzchniowych. Podczas 

wycinki, harwester może wykorzystywać pełny wysięg żurawia, aby umieszczać pozyskane drewno 

z dala od wody. Można również rozważyć wykonywanie cięć gniazdowych lub pasowych.  

8. Jeżeli maszyny leśne muszą wjeżdżać na tereny w pobliżu wód powierzchniowych, podejmij 

działania, aby zapobiec tworzeniu kolein oraz ubijaniu podłoża, na przykład poprzez stosowanie 

pozostałości po pozyskaniu do ochrony gruntu oraz prowadzenie pozyskania, gdy gleba jest sucha 

lub zamarznięta. Ponadto, przy zrywce drewna z obszarów wrażliwych w pobliżu wód, mniejsze 

będzie oddziaływanie negatywne na glebę, jeżeli forwarder wjedzie na teren wrażliwy 

niezaładowany, a następnie rozpocznie ładowanie z obszaru wrażliwego w kierunku głównej drogi 

wywozowej lub miejsca wyładunku. 

9. Jeżeli niezbędna jest przeprawa przez strumień, określ odpowiednią lokalizację i, o ile to możliwe, 

zbuduj stałą drogę (skid road) oraz most przez strumień. Alternatywą może być zbudowanie 

tymczasowego mostu lub wykorzystywanie mostu przenośnego (ryc. 5). 

10. Nie stosuj nawożenia w lasach nadbrzeżnych. 

11. Nie stosuj pestycydów ani innych środków chemicznych w strefie nadbrzeżnej. 

12. Nie wykonuj przygotowania gleby ani karczowania w strefie nadbrzeżnej. 

13. Nie pozostawiaj ani nie składuj pozostałości po pozyskaniu w strefie nadbrzeżnej, za wyjątkiem 

sytuacji, kiedy są one wykorzystywane do zabezpieczenia gruntu przed uszkodzeniem. 
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Ryc. 5. Przykład mostu tymczasowego. Fot.: Eva Ring. 
 

 

8. Więcej informacji na temat projektu WAMBAF 

Więcej informacji na temat projektu WAMBAF: 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/ 

 

Informacje na temat metody Blue targeting: 

Henrikson, L. 2018. Blue targeting – Manual. How to do Blue targeting for best management practice (BMP) 

for forestry along small streams (Blue targeting – Podręcznik. W jaki sposób korzystać z metody blue 

targeting w celu osiągniecia najlepszej praktyki zarządzania (BMP) w leśnictwie wzdłuż niewielkich 

strumieni).  Swedish Forest Agency, EU Interreg project Water Management in Baltic Forests, WAMBAF. 

 

Dobre praktyki w zakresie utrzymania sieci rowów melioracyjnych: 

Finér, L., Čiuldienė, D., Lībiete, Z. Lode, E., Nieminen, M., Pierzgalski, E., Ring, E., Strand, L & Sikström, U. 

2018. WAMBAF – Good Practices for Ditch Network Maintenance to Protect Water Quality in the Baltic 

Sea Region (WAMBAF – Dobre praktyki w zakresie zarządzania siecią rowów melioracyjnych w celu 

ochrony jakości wód w regionie Morza Bałtyckiego). Natural Resources and bioeconomy studies 25/2018. 

Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsinki. 35 pp. 


