CO DAJĄ NAM LASY?
USŁUGI EKOSYSTEMOWE
LASÓW EUROPY
Usługi ekosystemowe: bezpośredni i niebezpośredni wpływ
naturalnych ekosystemów na dobrobyt człowieka.
Lasy stanowią 40% terytorium Europy, zapewniając rozmaite usługi
ekosystemowe, które pozytywnie wpływają na środowisko i szeroko pojęty
dobrobyt człowieka.
Lasy Unii Europejskiej stanowią 5% lasów na całym świecie. 60% z nich jest
własnością prywatną. Od 60 lat europejskie lasy nieustannie zwiększają
swoją powierzchnię, pokrywając obecnie ok. 160 mln hektarów.
W Polsce lasy zajmują 9,4 mln hektarów, czyli 29,5% terytorium kraju.
Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ok. 80% powierzchni
zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zgodnie
z europejskim trendem również w Polsce powierzchnia lasów stopniowo rośnie.
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EKOSYSTEMY LEŚNE
Ekosystemy leśne mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność, działalność
gospodarczą i kulturalną, zdrowie. Zapewniają dom wielu gatunkom chronionym
przez prawo ochrony środowiska UE, a w ramach sieci Natura 2000 ochronie
podlega ok. ¼ lasów UE.
Dzięki bioróżnorodności, czyli zróżnicowaniu genetycznemu i bogactwie
gatunków, lasy przeprowadzają procesy biologiczne, a także wytwarzają
materiały i struktury, które są dla nas bardzo ważne.

USŁUGI EKOSYSTEMOWE LASÓW UE
Obieg substancji pokarmowych:
Lasy zapewniają obieg substancji
organicznych, które są na nowo
wchłaniane przez glebę.
Czyste powietrze:
Drzewa filtrują powietrze,
usuwając drobne
zanieczyszczenia.

Materiały:
Drewno jest wartościowym
materiałem o szerokim
zastosowaniu.
Paliwo:
Biomasa drzewna
stanowi 5,6% energii
odnawialnej UE.

Obieg wody:
Lasy filtrują i regulują obieg
wody, zapobiegając
powodziom i erozji gleby.
Sekwestracja dwutlenku
węgla:
Każdego roku lasy UE usuwają
430 mln ton CO2 z atmosfery.

Kultura:
Lasy mają głęboko
zakorzenioną wartość
kulturalną i artystyczną.

Turystyka:
Lasy zapewniają możliwości
rekreacyjno-turystyczne,
wspierając lokalną gospodarkę.

Regulowanie klimatu:
Parowanie i odbijanie
promieni słonecznych w
lasach ochładza powietrze.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ LEŚNĄ
Aby lasy nadal zapewniały usługi ekosystemowe oraz pozostały odporne na
pożary i szkodniki, niezbędny jest zrównoważony sposób zarządzania
gospodarką leśną.
Działania realizujące cele leśnej strategii UE, takie jak ochrona bioróżnorodności i
środowiska, wsparcie sektorów związanych z leśnictwem, przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym, są dofinansowywane w ramach programów rozwoju
obszarów wiejskich wspólnej polityki rolnej UE.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POŻARU
W 2017 r. lasy zostały szczególnie dotknięte pożarami. UE straciła około miliona
hektarów lasów, prawie dwa razy więcej niż zwykle.

Portugalia
500 000 ha

Włochy
140 000 ha

Hiszpania
130 000 ha

Polska (dla porównania)
1 451 ha

W latach 2014-2020 prawie 1,7 mld euro wydatków publicznych zostanie
przeznaczonych na działania prewencyjne, a 700 mln euro na odnowę lasów.

Źródła: Forest Europe, CEPF, Eurostat, Komisja
Europejska, Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe

Akcja współﬁnansowana ze środków
Komisji Europejskiej

