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Zagospodarowanie lasów nadbrzeżnych na rzecz dobrej 
jakości wody w regionie Morza Bałtyckiego – aktualna 
wiedza, metody oraz potrzeby rozwojowe  

 
1. Wprowadzenie  

Dokument został przygotowany przez członków zespołu projektowego oraz 
zaproszonych ekspertów zewnętrznych. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 
2016 r. do 28 lutego 2019 r. i jest finansowany z funduszy europejskich z programu 
Interreg dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań w 
zakresie szkodliwego wpływu działalności leśnej na jakość wód.  

Projekt szczególny nacisk kładzie na jakość świeżej wody z uwzględnieniem eksportu 
substancji pokarmowych, zawartości zawiesin i rtęci. Projekt WAMBAF koncentruje się 
na trzech głównych aspektach mających znaczący wpływ na jakość wody:  

• lasy nadbrzeżne,  
• leśna gospodarka wodna  
• działalność bobrów. 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach 
projektu w 2016 r. mających na celu ocenę: 

• aktualnej wiedzy o tym, w jaki sposób użytkowanie lasów oraz gospodarowanie 
strefami nadbrzeżnymi przekłada się na eksport substancji pokarmowych, 
zawartość zawiesin i rtęci,  

• efektywności leśnych stref buforowych w utrzymywaniu jakości 
odprowadzanych wód,  

• narzędzi i metod aktualnie stosowanych w planowaniu stref nadbrzeżnych,  
• aktualnej legislacji, standardów certyfikacji oraz wytycznych dotyczących stref 

nadbrzeżnych w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego.  

Materiały zostały zebrane na podstawie literatury oraz w kontaktach z ekspertami w 
Estonii, Finlandii, Łotwie, Litwie, Polsce i Szwecji. 

W niniejszym dokumencie, termin zbiornik wodny odnosi się do następujących 
akwenów:  

• jeziora i stawy  
• rzeki 
• strumienie 
• potoki.  
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2. Terminologia stosowana w dokumencie  

Strefa nadbrzeżna jest definiowana jako obszar w pobliżu zbiornika wodnego, 
łącznie z brzegiem, która ma wpływ na ekologię, hydrologię lub strukturę 
chemiczną tego zbiornika wodnego. Wielkość strefy nadbrzeżnej wzdłuż zbiornika 
wodnego może być różna, jak również może różnić się w zależności od zbiornika 
wodnego.  

Las nadbrzeżny oznacza las rosnący w strefie nadbrzeżnej.  

Leśna strefa buforowa to pas leśny przylegający do zbiornika wodnego pozostawiony 
w celu ochrony (ryc. 1). 

Zlewnia to obszar, z którego woda wpływa do odbirnika (rzeka, jezioro, morze).  

Termin użytkowanie lasów obejmuje cięcie rębne, cięcie zupełne i cięcie 
odnowieniowe, a termin trzebież lasu oznacza redukcję zagęszczenia drzew na 
powierzchni.  

Termin przygotowanie gleby odnosi się do mechanicznego przygotowania gleby, które 
jest wykonywane po pozyskaniu, np. poprzez wyorywanie bruzd lub bronowanie lub 
innymi metodami. 

  

3. Lasy nadbrzeżne w Regionie Morza Bałtyckiego  

Szwecja i Finlandia posiadają największe obszary leśne oraz największe użytkowane 
obszary leśne, jak również największą długość brzegów rzek, strumieni oraz jezior 
wśród krajów Regionu Morza Bałtyckiego. 
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Ryc. 1. Lasy nadbrzeżne oraz leśne strefy buforowe  w Finlandii. Fot.: Luke/Erkki Oksanen. 

 

Tabela 1. Całkowita powierzchnia leśna, powierzchnia cięć rębnych (odnowieniowa)), liczba 
jezior >1 ha, całkowita długość rzek i strumieni oraz średnia długość strumienia w przeliczeniu 
na hektar powierzchni leśnej w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. 

Kraj Powierzchnia 
lasów, mln haa 
(% 
powierzchni 
całkowitej) 

Powierzchnia 
cięć rębnych w 
2010 r, haa 

Liczba 
jezior > 1 
hag 

Całkowita 
długość rzek i 
strumieni na 
powierzchni 
leśnej, km  

Średnia 
długość 
strumienia w 
przeliczeniu 
na hektar 
powierzchni 
leśnej, m ha-1 

Estonia 2,23 (53) 23 800 2 804b 8 489c 3,8 

Finlandia 22,2 (73) 140 000 56 000 b 53 510d 2,4 

Łotwa  3,36 (54) 35 500 2 256 b 16 875e 5,0 

Litwa 2,18 (35) 15 800 2 377f 12 678g 5,8 

Polska  9,44 (31) 48 400 7 081h b.d. b.d. 

Szwecja 28,1 (68) 172 400 95 700b 313 453d 11 

Łącznie 67,51 435 900 166 218 >405 005  
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a Ocena Światowych Zasobów Leśnych 2015 przygotowana przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rozwoju — FAO; http://www.fao.org/forest-resources-
assessment/current-assessment/en/. 
b Ring i in. 2016 (nadesłany artykuł)  
c Źródło: Estońska Agencja Środowiskowa (KAUR), odpowiedź na zapytanie z dnia 16 
października 2014 r.  
d Gundersen i in. 2010 
e Wartość szacunkowa obliczona na podst. map topograficznych 
f Jablonskis i Jurgelenaite 2007 

g Taminskas i in. 2011 
h Choiński 2006 
b.d.= drak danych  
 

W krajach Regionu Morza Bałtyckiego obszary leśne stanowią 68 milionów hektarów, 
z czego rocznie użytkowaniu jest poddawane 0,65% (tabela 1). 

Oszacowano, że leśna strefa buforowa o szerokości 10 m. wzdłuż wszystkich linii 
brzegowych pokryłaby 2,5% oraz 1,1% powierzchni gruntów leśnych odpowiednio w 
tych dwóch krajach (Gundersen i in. 2010). Lasy nadbrzeżne wpływają na ekologię 
zbiorników wodnych dostarczając ściółkę i obumarłe drzewa do ekosystemu wodnego, 
regulując nasłonecznienie oraz wpływając na środowisko fizyczne poprzez np. 
stabilizację brzegu oraz regulację przepływu wód (ryc. 2). W strefach nadbrzeżnych, 
częściowo dzięki szczególnym panującym w tych lasach warunkom 
mikroklimatycznym i hydrochemicznym, mogą znajdować się kluczowe siedliska 
różnorodnych gatunków.  

Leśne strefy buforowe przylegające do obszarów wycinki ograniczają dopływ zawiesin 
ciał stałych oraz rozpuszczonych substancji pokarmowych do zbiorników wodnych, 
jak również pomagają w utrzymaniu bioróżnorodności oraz krajobrazu po 
przeprowadzeniu operacji leśnych (ryc. 3). 

W wielu krajach regionu Morza Bałtyckiego leśne strefy buforowe są również 
wykorzystywane w celu zmniejszenia dopływu  ładunków substancji pokarmowych i 
osadów z pól uprawnych i obszarów osuszania lasów. Ponieważ lasy nadbrzeżne 
zajmują dość duży w krajach regionu Morza Bałtyckiego, wiedza o ich 
zagospodarowaniu na rzecz dobrej jakości wody jest niezwykle ważna. 
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Ryc. 2. Obumarłe drzewa w strumieniu w Finlandii. Fot.: Sirpa Piirainen 

 

4. Zagospodarowanie lasów nadbrzeżnych na rzecz dobrej jakości wody w 

działaniach z zakresu pozyskania lasu  

Użytkowanie lasów  może zwiększyć eksport substancji pokarmowych, zawiesin ciał 
stałych oraz metali takich jak rtęć, do zbiorników wodnych. Wypłukiwanie azotu i 
fosforu zwiększa eutrofizację zbiorników wodnych, a transport zawiesin ciał stałych 
zmienia kolor wody oraz zakres penetracji promieni słonecznych. Sedymentacja 
cząstek stałych ma negatywny wpływ na siedliska i organizmy wodne. Wzrost 
poziomu rtęci może prowadzić do bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, co w 
dalszej kolejności może powodować efekty neurotoksyczne u dzikich zwierząt i ludzi. 

Od 1983 r. w krajach regionu Morza Bałtyckiego zrealizowano 23 projekty badawcze, w 
ramach których badano wpływ zagospodarowania lasów nadbrzeżnych na ładunki 
pierwiastków w zbiornikach wodnych powstałe w wyniku prowadzenia operacji 
leśnych takich jak cięcia rębne, przygotowanie gleby oraz trzebież. Ponadto, dwa 
projekty badawcze koncentrowały się na zdolności leśnych stref buforowych do 
retencji azotu i fosforu. Z tych 25 opracowań, osiem opublikowanych było w Finlandii, 
osiem w Szwecji, a jedno w Polsce opublikowanych było w jęz. angielskim. Osiem 
kolejnych opracowań (trzy z Finlandii, jedno z Łotwy, dwa z Litwy  i dwa z Polski) jest 
dostępnych w językach narodowych.  
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Opracowania dotyczyły 39 zlewisk oraz 29 powierzchni badawczych. W 15 projektach 
badano wpływ leśnej strefy buforowej na ilość substancji pokarmowych, zawiesin oraz 
rtęci odprowadzanych do zbiorników wodnych po przeprowadzeniu operacji leśnych, a 
osiem opracowań dotyczyło również operacji leśnych związanych z przygotowaniem 
gleby. Jednakże, tylko w trzech przypadkach porównywano wpływ pozyskania drewna 
wraz z pozostawieniem oraz bez pozostawienia leśnej strefy buforowej, na ładunki 
pierwiastków. Ponadto,w jednym doświadczeniu na przykładzie dwóch strumieni 
badano czy operacje trzebieży oraz różnorodność gatunków drzew w leśnych strefach 
buforowych mają wpływ na jakość wody. W Polsce badano efekty ponownego 
zalesienia po obumarciu lasu. 

W 17 badaniach, obszary były monitorowane przed przystąpieniem do prac, a w 
przypadku 13 z nich monitorowanie wstępne trwało dłużej niż rok. W przypadku 16 
badań monitorowanie po zakończeniu prac kontynuowane było przez okres dłuższy 
niż trzy lata.  

Najczęściej monitorowanymi parametrami były: azotany (17 badań), amony (16 
badań), fosforan (13 badań), całkowita zawartość azotu (12 badań), całkowita 
zawartość fosforu (11 badań), potas (8 badań), magnez oraz całkowita zawartość węgla 
organicznego (oba parametry w siedmiu badaniach). Zawiesiny ciał stałych były 
monitorowane w 7 badaniach. Rtęć metylowa była badana jedynie w dwóch badaniach, 
z których oba wykonywane były w obrębie jednego stanowiska w Szwecji (Sørensen i 
in. 2009, Eklöf i in. 2014).  

Tabela 2. Szacunkowe podstawowe wartości azotu, fosforu oraz zawiesin ciał stałych z 
obszarów leśnych oraz nadmiarowe ładunki z obszarów cięć rębnych w oparciu o dane z 
Finlandii i Szwecji. Wartości są obliczane wg formuły kg ha-1 w okresie 10 lat. Efekt cięć zwykle 
trwają ok 10 lat (Finér i in. 2010, Launiainen i in. 2014). 

 
Azot Fosfor  Zawiesiny 

ciał stałych 
Wycinka, torfowisko  26a 0,64a b.p. 

Wycinka, obszary o 
glebach mineralne  

3,4b 0,32b 16c 

Wartość ładunku 
podstawowego 

(Background load) 

13d 0,5d 51d 

a liczba zlewisk=13 (Lundin 1999, Nieminen 2004), brak pozostawionych stref buforowych 
b liczba zlewisk=8 (Haapanen i in. 2006, Löfgren i in. 2009, Mattsson i in. 2006a, Mattsson i in. 2006b, 
Palviainen i in. 2014), pozostawione strefy buforowe 
c liczba zlewisk=7 (Ahtiainen i Huttunen 1999, Löfgren i in. 2009, Palviainen i in. 2014), pozostawione 
strefy buforowe 
d liczba zlewisk=42 (Kortelainen i in. 2006, Mattsson i in. 2003) 
b.p.=brak pomiaru  
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Według badań przeprowadzonych w Finlandii i Szwecji, wycinka zwiększa ładunki 
azotu, fosforu i zawiesin ciał stałych w zbiornikach wodnych (Tabela 2). Ładunki 
pochodzące ze zlewisk, w których dominują torfowiska są wyższe niż pochodzące ze 
zlewisk zdominowanych przez gleby mineralne (tabela 2). Wzrost jest najwyższy w 
ciągu pierwszych lat i zazwyczaj obniża się do poziomów bliskich warunkom 
początkowym po około 10 latach od przeprowadzenia pozyskania. 

Trzy z przeanalizowanych opracowań zawierały oszacowania skuteczności leśnych 
stref buforowych w retencji azotu, a dwa badania zawierały oszacowania, w jaki 
sposób leśne strefy buforowe wpływają na poziomy fosforu oraz zawiesin ciał stałych, 
które wpływają do zbiorników wodnych po pozyskaniu przeprowadzonym na glebach 
mineralnych (Ahtiainen i Huttunen 1999, Jacks i Norrström 2004, Löfgren i in. 2010). 
Szerokość analizowanych stref buforowych wahała się od 5 m do 30 m, rodzaj gleby od 
gleb mineralnych do torfowisk, a czas trwania badań wynosił od dwóch do trzech lat. 
Efektywność leśnych stref buforowych w retencji azotu wahała się od 15 do 73% 
napływu, natomiast w przypadku fosforu i zawiesin ciał stałych retencja wyniosła 0% 
w jednym opracowaniu oraz 96% i 43% odpowiednio w kolejnych.  

Efektywność zależała od ilości odprowadzonej wody oraz cieków wodnych  w leśnej 
strefie buforowej. W jednym z opracowań wykazano, że azotany mogą być wypłukane 
do wód podziemnych już na obszarze cięć rębnych i dlatego nie może być zatrzymany 
przez ekosystem mikrobiologiczny i roślinny w strefie buforowej (Kokkonen i in. 
2006). Stwierdzono również, że uformowanie preferencyjnych tras przepływu przez 
strefę buforową zmniejsza retencję pierwiastków (Väänänen 2008).  

W innym badaniu wykazano, że zwiększenie stanu wód gruntowych oraz wzrost 
deficytu tlenu w obszarze z przewagą torfowisk zwiększa odprowadzanie fosforu 
(Sallantaus i in. 1998).  

Ponadto, według badań przeprowadzonych przez Högboma i in. (2002) na dwóch 
strumieniach, trzebież oraz skład gatunkowy leśnej strefy buforowej nie mają wpływu 
na jakość wody w pierwszych latach po przeprowadzeniu trzebieży. Jednocześnie 
pomiary wykonane na stanowisku w Szwecji wykazały, że badana leśna strefa 
buforowa nie miała wpływu na odpływ rtęci (Sørensen i in. 2009). 
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Potrzeba dalszych badań i rozwoju  

W krajach regionu Morza Bałtyckiego wiedza naukowa dotycząca efektywności stref 
lasów nadbrzeżnych/leśnych stref buforowych w retencji ładunku pierwiastków jest 
ograniczona i częściowo dostępna wyłącznie w językach narodowych. Publikacje w 
języku angielskim pochodzą głównie z Finlandii i Szwecji i mogą nie mieć pełnego 
zastosowania w innych krajach, z uwagi na przykład, na różnice klimatyczne, czy też 
różnice w składzie gatunkowym drzewostanów lub typach gleb.  

Doświadczenia były prowadzone wyłącznie na glebach mineralnych, a potrzebne są 
również takie badania, które dotyczyłyby leśnych stref buforowych w pobliżu 
obszarów cięć rębnych na torfowiskach. Ponadto, opublikowane badania obejmowały 
krótki czas. Często nie było okresu wzorcowego, a okres po zakończeniu działań 
wynosił od 3 do 5 lat, co jest okresem zbyt krótkim by precyzyjnie oszacować czas 
trwania nadmiernego odprowadzania pierwiastków w związku z działalnością leśną.  

 

Ryc. 3. Niezagospodarowana leśna strefa buforowa o szer. 10 m. na Łotwie. Fot.: Zane Libiete. 

 

Większość opracowań dotyczyła badania poziomów azotu i fosforu, jednak potrzeba 
więcej badań w celu oszacowania odprowadzania i retencji ciał stałych, węgla, 
kationów, matali ciężkich w tym rtęci w następstwie operacji leśnych. Ponadto, 
istnieje potrzeba dalszych badań nad związkiem pomiędzy działaniami leśnymi a 
poziomami substancji toksycznych w biocenozie. 

 



  

 

 

 9 04/07/2018 

Ponadto, stosunkowo niewielka jest wiedza na temat wpływu typu gleby w leśnej 
strefie buforowej oraz składu gatunkowego drzewostanu na hydrologię i procesy 
chemiczne. Tego typu wiedza mogłaby poprawić sposoby gospodarowania lasami 
nadbrzeżnymi oraz status ekologiczny zbiorników wodnych. Brak jest również wiedzy 
odnośnie tego, w jaki sposób zagospodarowanie leśnych stref buforowych (no. poprzez 
trzebież lub cięcie selektywne) wpływa na ich zdolność do retencji lub na ekosystem 
wodny.  

Nie ma również wystarczającej wiedzy na temat wpływu zalewania w strefach 
nadbrzeżnych np. w wyniku tam bobrowych, na retencję lub odprowadzanie 
pierwiastków. W porównaniu z obszarem cięć rębnych, wykazano, że las nadbrzeżny 
lub strefa buforowa będzie w stanie zachować więcej azotu, fosforu, oraz zawiesin ciał 
stałych (Palviainen i in. 2014)  

Jednakże, maksymalne zwiększanie ochrony wód poprzez poszerzanie leśnych stref 
buforowych w znacznym stopniu zmniejsza obszar, który może być wykorzystywany 
do produkcji leśnej w krajach charakteryzujących się dużą powierzchnią lasów 
nadbrzeżnych. Znalezienie równowagi pomiędzy ochroną wód a leśnictwem jest jedną 
z kluczowych kwestii, które wymagają rozwiązania. Dalsze badania powinny 
koncentrować się na tym, w jaki sposób inne usługi ekosystemowe można włączyć do 
zagospodarowania stref nadbrzeżnych (ryc. 4).  

 

Ryc 4. Las łęgowy na Łotwie. Fot.: Juris Zarins. 
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5. Planowanie i prezentowanie sposobów zagospodarowania lasów 

nadbrzeżnych na rzecz dobrej jakości wody  

W Finlandii dostępnych jest pięć narzędzi do planowania stref nadbrzeżnych. Cztery 
narzędzia, w tym mapy, zostały zidentyfikowane w Szwecji, a dwa narzędzia do 
planowania stref nadbrzeżnych są dostępne na Łotwie. Dane pochodzące z lotniczego 
skanowania laserowego oraz cyfrowe modele terenu o dużej rozdzielczości zostały 
wykorzystane do opracowania map szlaków wód powierzchniowych dla całej Finlandii 
(http://www.metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat) oraz map wilgotności gleby dla całej 
Szwecji (http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-
bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Laserskanning/). Mapy te są obecnie dalej rozwijane 
celem dalszego ulepszenia narzędzi planowania. Są dostępne bezpłatnie w obu krajach 
w językach narodowych, jednak w Finlandii, do korzystania z nich potrzebne jest 
oprogramowanie GIS. Mapy są powszechnie używane jako narzędzia planowania przez 
firmy i duże zrzeszenia właścicieli lasów. W Finlandii mapy były tworzone za pomocą 
narzędzia RLG, które jest oprogramowaniem hydrologicznym. Oprogramowanie 
zostało opublikowane w jęz. angielskim, jest komercyjnie dostępne i może być 
również używane do tworzenia map dla innych krajów (www.eia.fi). 

Model FEMMA, opracowany do celów naukowych w Finlandii, może być 
wykorzystywany do sprawdzania, jak efektywnie strefy buforowe o różnej wielkości 
i/lub sposobach gospodarowania redukują odpływ substancji pokarmowych do 
zbiorników wodnych (Laurén i in. 2007).  

Bezpłatne narzędzie KUHA (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut) jest 
wykorzystywane w Finlandii do kalkulacji rocznych nadmiarowych ładunków 
powstałych w wyniku różnych operacji w obszarze leśnym, jak również do oceny ich 
wpływu na planowanie stref buforowych. Nadwyżki wartości ładunków obliczone z 
wykorzystaniem narzędzia KUHA mają zastosowanie wyłącznie w Finlandii.  

W Szwecji wykorzystywane jest narzędzie wspomagające o nazwie Blue 
Targeting/NPK+ (http://www.wwf.se/vart-arbete/vatmarkersotvatten/ 1129173-
levande-skogsvatten). Służy ono do szacowania wartości bioróżnorodności cieków 
wodnych i ich wrażliwości na zmiany. W przyszłości, jego zastosowanie zostanie 
rozszerzone na inne rodzaje zbiorników wodnych o innych cechach 
charakterystycznych niż w warunkach szwedzkich. Szwedzkie narzędzie do 
planowania w obszarach leśnych, Heureka Forestry Decision Support System, 
obejmuje cały proces wspierania decyzji, od inwentaryzacji danych do narzędzi 
wykorzystujących techniki podejmowania decyzji, z uwzględnieniem wielu kryteriów 
celem wyboru optymalnej alternatywy planu 
(http://heurekaslu.org/wiki/Heureka_Wiki). 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut
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Na Łotwie, do oceny wpływu pozyskania drewna na ładunki w zbiornikach wodnych 
jest wykorzystywane narzędzie do planowania sposobów gospodarki w dorzeczu 
Gauja/Koiva (którego 9% znajduje się w Estonii).  

Prezentowanie tych działań, w terenie lub w środowisku wirtualnym, stanowi 
efektywny sposób zdobywania wiedzy na temat planowania gospodarki leśnej oraz 
zrozumienia, w jaki sposób gospodarka leśna wpływa na jakość wody. Stałe stanowiska 
demonstracyjne założone zostały jedynie w Szwecji i na Łotwie. Stanowiska w Szwecji 
oraz stanowisko na Łotwie pokazują, w jaki sposób leśne strefy buforowe wpływają na 
jakość wody po cięciu rębnym na przylegającym obszarze odnowieniowym. Ponadto, 
stanowiska w Szwecji przedstawiają różne opcje zagospodarowania lasów w strefach 
nadbrzeżnych. W pozostałych krajach ustanawia się jedynie tymczasowe obszary 
pokazowe.  

 

Potrzeba opracowania narzędzi oraz ustanowienia stanowisk pokazowych  

W celu poprawy jakości map cyfrowych oraz narzędzi planowania, konieczna jest 
dostępność danych ze skanowania laserowego oraz cyfrowych modeli terenu dla 
wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego. Dane ze skanowania laserowego nie są 
obecnie powszechnie dostępne. Ponadto, niezbędne są podręczniki pozwalające 
interpretować mapy.  Dostępne mapy i narzędzia są w głównej mierze opracowywane 
dla celów krajowych i w językach narodowych. Zatem, aby mogły być wykorzystywane 
w innych krajach regionu Morza Bałtyckiego, potrzebne są tłumaczenia. 

Ryc. 5. Las nadbrzeżny w Polsce. Fot.: Wojciech Gil. 
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Narzędzia obejmują również cechy specyficzne dla poszczególnych krajów, takie jak 
wartości ładunków nadmiarowych, które powinny być zaktualizowane za pomocą 
odpowiednich danych z każdego kraju tak, aby narzędzia miały szersze zastosowanie. 
Ważną kwestią dla opracowania planów ochrony wód w krajach regionu Morza 
Bałtyckiego jest wdrożenie najlepszych dostępnych narzędzi planowania takich jak 
mapy, Blue Targeting/NPK+. Lestander i in. (2015) wykazał, że narzędzia planowania 
leżą u podstaw postępu w ochronie wód. Ważne jest również, aby dostępne były 
również narzędzia służące do różnych celów, np.: narzędzi modelowych do badań oraz 
prostszych narzędzi, map, kalkulatorów do celów użytkowych. 

Do chwili obecnej, wrażliwość zbiornika wodnego na wpływ operacji leśnych może być 
wyłącznie szacowana za pomocą jednego narzędzia Blue Targeting/NKP+ do 
gospodarowania lasami nadbrzeżnymi. Z drugiej strony, kalkulację ładunków 
uwzględniają jedynie narzędzia FEMMA oraz KUHA. Ważne, aby również zwrócić 
uwagę, że żadne z narzędzi planowania nie obejmuje ładunków pochodzących z 
innego użytkowania terenu. Wyznaczenie skali zlewiska oraz źródła ładunku 
pierwiastków może poprawić planowanie środków ochrony wód. 

W Finlandii jedynie właściciele dużych obszarów leśnych korzystają z narzędzi 
planowania w skali zlewiska, a narzędzia te wymagają dalszej rozbudowy, aby mogły 
być dostępne dla innych użytkowników. Ponadto, planowanie ogranicza luki w wiedzy 
na temat wydajności różnego rodzaju stref nadbrzeżnych w zatrzymywaniu 
pierwiastków. Inne funkcje stref nadbrzeżnych, takie jak ochrona gatunków lądowych 
i siedlisk, jak również krajobrazu, powinny być zintegrowane z istniejącymi 
narzędziami planowania, które również powinny uwzględniać efektywność kosztową.  

Osoby zajmujące się gospodarką leśną i środowiskową należy przeszkolić z zakresu 
korzystania  z najlepszych praktyk i narzędzi planowania. Ponadto, kraje regionu 
Morza Bałtyckiego powinny rozważyć potrzebę ustanowienia nowych obszarów 
demonstracyjnych, które mogłyby służyć do prezentacji różnych sposobów 
gospodarowania lasami łęgowymi oraz monitorowania efektywności stref 
nadbrzeżnych w retencji pierwiastków i zachowaniu siedlisk wodnych we właściwym 
stanie. 
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6. Zagospodarowanie lasów nadbrzeżnych w legislacji oraz systemach 

certyfikacji  

Legislacja  

Większość krajów w regionie Morza Bałtyckiego jest członkami Unii Europejskiej i 
wdrożyło w swoich legislacjach krajowych Ramową Dyrektywę Wodną UE (2000/60/EC) 
oraz jej dyrektywy pochodne. Ramowa Dyrektywa Wodna ma na celu wypracowanie 
wysokiego statusu ekologicznego wszystkich wód w UE oraz ustanawia standardy 
jakości dla substancji niebezpiecznych w wodach. Gospodarka stref nadbrzeżnych nie 
jest wyszczególniona w Dyrektywie.  

Celem ustaw krajowych jest ochrona jakości wód oraz siedlisk w strefach wodnych i 
nadbrzeżnych. Wiele krajów regionu Morza Bałtyckiego ogranicza lub nawet zabrania 
jakichkolwiek działań z zakresu gospodarki leśnej  w strefach nadbrzeżnych. Regulacje 
odnośnie szerokości stref różnią się w zależności od kraju.   

W systemie prawnym Estonii, szerokości stref nadbrzeżnych są ustalone, a 
dozwolonew nich działania wymienione zostały w Ustawie o Ochronie Przyrody 
(1.7.2015) oraz w Ustawie Wodnej (18.1.2016). Przepisy zależą od obszaru zlewiska oraz 
rodzaju zbiornika wodnego, na jaki mają wpływ. W Finlandii strefy nadbrzeżne nie są 
objęte ustawami krajowymi, a na mocy Ustawy Leśnej (1093/1996) chronione są 
wyłącznie strefy nadbrzeżne w których zlokalizowane są kluczowe siedliska lądowe.  

Na Łotwie strefy nadbrzeżne objęte są Ustawą o Strefach Chronionych (Aizsargjoslu 
likums 5.2.1997), a na Litwie Ustawą o Obszarach Chronionych (No. I-301, 1993), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska (No. 540, 2001) oraz Uchwałami Rządu (Nr 
343, 1992 oraz Nr 1171, 2001). W obu krajach wymagana szerokość stref zależy od 
długości strumienia lub rzeki.  

W Polsce lasy nadbrzeżne są objęte Ustawą o Lasach (28.9.1991), która wyszczególnia 
funkcje ochronne lasów, jednak nie podaje dokładnych szerokości (ryc. 5). Z kolei w 
Rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej znajduje się zapis, że na 
brzegach zbiorników wodnych i cieków, w odległości 10 metrów od linii 
brzegowej, należy pozostawiać: zwalone pnie drzew, podszyt, duże kamienie w 
celu ułatwienia zwierzętom dostępu do wody oraz migracji zwierząt. W Szwecji 
strefy ochronne objęte są Ustawą o Leśnictwie (1979/429) oraz Kodeksem Ochrony 
Środowiska (Miljöbalken 1998/808). Określone szerokości stref nadbrzeżnych są 
zalecane w przypadku niektórych operacji (nawożenie azotem oraz stosowanie popiołu 
drzewnego), jednak z reguły właściciele lasów mogą decydować o szerokości w 
przypadku większości operacji, pod warunkiem zachowania wymaganej ochrony.   
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Certyfikacja lasów  

W krajach regionu Morza Bałtyckiego stosowane są dwa systemy certyfikacji PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) oraz FSC (The Forest Stewardship 
Council) (tabela 3). Oba systemy wdrażane są zgodnie z krajowymi normami 
opracowywanymi w każdym kraju. Zatem treść norm jest różna w zależności od kraju. 

Oba systemy certyfikacji wymagają przestrzegania stosownych przepisów krajowych. 
Ogólnie, jeżeli regulacje są zawarte w aktach prawnych, nie są już rozwijane w 
standardach certyfikacji i odwrotnie. Niektóre regulacje lub szczegóły mogą być ujęte 
w standardach certyfikacji, jeżeli nie określa ich ustawa krajowa.  

W niektórych krajach, szczegółowe przepisy są zawarte w normach certyfikacyjnych. 
Jest to np. rekomendowana liczba drzew, które należy pozostawić nieścięte (PEFC w 
Finlandii), szerokość stref nadbrzeżnych w przypadku różnych operacji lub rodzajów 
zbiorników wodnych (FSC w Finlandii), jak również działania zabronione w strefie 
nadbrzeżnej i strefie buforowej (PEFC oraz FSC w Finlandii i Szwecji). W Finlandii, 
normy PEFC i FSC różnią się znacząco, na przykład definiują inne wymagania 
odnośnie szerokości leśnych stref buforowych. Zatem, w Finlandii, minimalny poziom 
ochrony wód zależy od wyboru systemu certyfikacji przez właściciela obszaru leśnego. 

 

Tabela 3. Obszar oraz proporcje obszarów leśnych z certyfikatami FSC oraz PEFC w różnych 
krajach regionu Morza Bałtyckiego. Lasy mogą posiadać certyfikaty obu systemów. 

Kraj Powierzchnia lasów  
z certyfikatem FSC  
mln ha (% powierzchni leśnej)1 

Powierzchnia lasów  
z certyfikatem PEFC  
mln ha (% powierzchni leśnej)2 

Estonia 1,26 (57%) 1,13 (51%) 

Finlandia 1,31 (6%) 16,5 (74%) 

Łotwa 1,30 (39%) 1,68 (50%) 

Litwa 1,09 (50%) 0 (0%) 

Polska  6,94 (74%) 7,28 (77%) 

Szwecja 12,3 (44%) 11,5 (41%) 

1 https://ic.fsc.org, dane z listopada 2016 
2 http://www.pefc.org, dane z września 2016 
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Wytyczne  

Istnieją również dobrowolne wytyczne dotyczące zagospodarowania lasów w strefach 
nadbrzeżnych  na Łotwie, w Finlandii i Szwecji. W Finlandii wytyczne te obejmują te 
same szczegóły jak w przypadku norm PEFC oraz FSC, jednak są mniej restrykcyjne 
niż wymagania normy FSC.  

Na Łotwie i w Szwecji wytyczne zawierają instrukcje dotyczące gospodarowania 
strefami nadbrzeżnymi mające na celu zwiększenie ich funkcji na rzecz ochrony wód i 
przyrody. Istnieje ewidentna potrzeba opracowania wytycznych odnośnie 
gospodarowania strefami nadbrzeżnymi dla różnych rodzajów zbiorników wodnych i 
typów lasów. Jednakże, opracowanie takich wytycznych wymaga szerszych badań w 
celu uzupełnienia ważnych luk w wiedzy, wspomnianych powyżej. 

 

7. Więcej informacji  

Strony projektu WAMBAF:  
http://www.skogsstyrelsen.se/en/AUTHORITY/International-activities/WAMBAF/  
https://www.interreg-
baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/Cooperation_priorities/P2_Natu
ral_resources/R011_Water_management_in_Baltic_forests.pdf 
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