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Polskie lasy trzeba chronić,
a nie traktować je jak paliwo

Polityka klimatycznaUnii Europejskiejmusi być spójna ze zobowią-
zaniami i celami jakieWspólnota stawia sobie wdziedzinie ochrony
bioróżnorodności. Stanowczo domagamy się, aby spalanie biomasy
leśnej zostało usunięte z listy źródeł energii odnawialnej w Dyrek-
tywie o Odnawialnej Energii (Renewable Energy Directive). Lasy
trzeba chronić, a nie promować traktowania ich jako źródła energii
wykorzystywanej do osiągnięcia celów klimatycznych.

W Polsce znajdziemy jedne z najlepiej zachowanych lasów w Europie, w większości
(około 75%) zarządzanych przez państwową instytucję – Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe.Niestety, obecniewiele znajcenniejszych, naturalnych lasów
w naszym kraju jest poważnie zagrożonych przez splot niesprzyjających czynników,
m.in. rosnącąpresję ekonomiczną na lasy, wadliweprzepisy prawa, lobbing ze strony
grup interesówzwiązanych zLasami Państwowymi orazsłaby obywatelski ipaństwo-
wy nadzór nad gospodarką leśną.

Polski system prawny nie zapewnia obywatelom sprawiedliwego udziału w zarzą-
dzaniu lasami. Nawet jeśli Plany Urządzania Lasu (PUL) łamią krajowe i Europejskie
regulacje, obywatele nie mają żadnych możliwości zaskarżania ich przed sądem.
Toniesłychane, że wdemokratycznej wspólnocie jaką jestUE, zapewniającej ludziom
wolnośćwypowiedzi, praktycznie wszystkiepro-środowiskowe postulaty zmiany funk-
cjonowania gospodarki leśnej są odrzucane przez władze, a tzw. „konsultacje spo-
łeczne” PUL są czystą fikcją. Co więcej, Polskie prawo wyłącza tzw. „racjonalną go-
spodarkę leśną” spodobowiązku przestrzegania zakazówdotyczących ścisłej ochrony
gatunkowej. Zarówno brak możliwości pozywania do sądu decyzji wydawanych przez
Lasy Państwowe, jak i zwolnienie leśnictwa z obowiązku przestrzegania przepisów
ścisłej ochrony gatunkowej, były przedmiotem interwencji Komisji Europejskiej, która
ostatecznie w dniu 3.12.2020 r. skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości. Prowadzi to do sytuacji wktórej jedne z najcenniejszych lasówwPolsce,
np. znajdujące się wKarpatach, Puszczy Boreckiej i Białowieskiej ulegają stopniowej
degradacji z powodu ciągłego wyrębu a strona społeczna nie ma żadnych narzędzi,
aby się temu przeciwstawić. Jednym z głównych powodów wzmożonej presji na lasy
naturalne jest ponad dwukrotnywzrost ilości pozyskiwanego wPolsce drewnawcią-
gu ostatnich 30 lat. Zwiększony popyt na drewno energetyczne dodatkowo wzmoc-
niłby ten negatywny trend.
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Obecnie wdrażane strategie na szczeblu Wspólnoty (Europejski Zielony Ład, Europej-
ska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r., Europejska Strategia Leśna po 2020 r.)
dają nadzieję, że wreszcie bezcenne naturalne lasy w Polsce będą należycie chronio-
ne. Planom objęcia ścisłą ochroną 10% lądowej powierzchni kraju, w tymwszystkich
lasów pierwotnych i starodrzewów, sprzeciwia się jednak silne lobby leśne, które
bezpodstawnie twierdzi, że ich realizacja spowoduje zmniejszenie pozyskania drewna
w Polsce o 40%. Ten argument ma nastawić przemysł drzewny przeciwko kluczowym
celom ochrony bioróżnorodności UE, jakimi jest m.in. zdecydowana ochrona lasów.
Dlatego niezwykle ważne jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby ogra-
niczyć zapotrzebowanie na drewno i tym samym zmniejszyć presję ekonomiczną
wywieraną na polskie lasy.

Środkiem, mogącym zmniejszyć presję na lasy naturalne w Polsce, jest zniesienie
dopłat iwszelkich innychzachęt finansowychdo spalaniabiomasy leśnejwelektrow-
niach i ciepłowniach. Dowodem na to, że polski rząd poważnie rozważa dramatyczny
wzrost wykorzystaniabiomasy leśnej jakoźródła energii, jest wejście, wpaździerniku
2020 r. nowelizacji ustawy oodnawialnych źródłach energii. Rozszerzyła onadefinicję
drewna energetycznego umożliwiając pozyskanie z lasów martwych i rozkładających
się drzew i spalanie ich na potrzeby produkcji energii. Przypominamy, że usuwanie
drzew zaatakowanychprzez kornikibyło jednymzpretekstów do nielegalnego wyrębu
w Puszczy Białowieskiej w 2017 r. Kiedyś bezwartościowe, z ekonomicznego punktu
widzenia, drewno zyskało obecnie wartość handlową jako paliwo, co może doprowa-
dzić do nowej fali masowych wycinek w całym kraju.

Nowa definicja „drewna energetycznego” została rzekomo wprowadzona w celu re-
kompensaty strat poniesionych przez Lasy Państwowe w Polsce w wyniku pandemii
COVID-19. Szacujesię, żewwyniku prostej zmianydefinicji, 2milionymetrów sześcien-
nych drewna (~ 5,6 TWh) może zostać zakwalifikowane jako biomasa leśna. Chociaż
wprowadzone przepisy mająmieć charakter przejściowy (od 1.10.2020 do 31.12.2021),
to istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną przedłużone, jeśli Lasy Państwowe uznają
że im się to opłaca. Jest to jeszcze bardziej niepokojące w świetle polskiej polityki
klimatyczno-energetycznej. Zgodnie zKrajowym Planemna RzeczEnergii iKlimatu na
lata 2021–2030 (KPEiK), Polska planuje zwiększyć ogólne zużycie bioenergii o 45%
wlatach 2020–2030 (z11,1 TWhdo 15,5 TWh), osiągając 16,1TWhw2040 r.Prognozu -
je się wzrost wykorzystania biomasy o 21% (z 9,6 TWhdo 11,6 TWh). Jednak te liczby
są niedoszacowane, ponieważ patrząc tylko na dane dotyczące wytwarzania energii
elektrycznej z biomasy, wzrost będzie znacznie większy i może osiągnąć nawet 66%.

Biomasa leśna– częstodrewno zwycinki lasów,wtymzcennych starodrzewów– ma
zastąpić wistniejących elektrociepłowniachwęgiel, pomagającwosiągnięciu wyzna-
czonych celówOZEwsektorze grzewczym/chłodniczym. Obecnie zakłada sięw latach
2020–2030 wzrost udziału OZE w tych sektorach (OZE) na 1,1% rocznie (osiągając
28,4% w 2030 roku).

Niedawne opracowanie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej doty-
czące wykorzystania biomasy leśnej w UE wykazało, że prawie wszystkie scenariu-
sze wykorzystania tego paliwa (23 z 24 scenariuszy ocenionych w ramach badania)



prowadzą do negatywnych skutków dla bioróżnorodności i klimatu. Świat nauki wie-
lokrotnie wypowiadał sięprzeciwko spalaniubiomasy leśnej, przykłademjest list 800
naukowców wysłany do Parlamentu Europejskiego w 2018 r. Patrząc przez pryzmat
wiedzy naukowej widać, że produkcja biomasy leśnej w Polsce jest drogą donikąd,
zarówno w kwestii klimatu jak i bioróżnorodności, dlatego ostatnie wydarzenia doty-
czące rozwoju jej produkcji są niezwykle niepokojące.

Spalanie biomasy leśnej zwiększa również zanieczyszczenie powietrza. Według naj-
nowszychbadańPolskiegoAlarmuSmogowego (PAS),wPolsce roczniespalasięnawet
9mln tondrewna opałowego.Według najnowszego raportu Environmental Investiga-
tion Agency dotyczącego jakości powietrza, Polska jest lideremwUE podwzględem
zanieczyszczenia powietrza pyłem oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem, którego
jednym zgłównych źródeł jest spalanie drewna. Ten trend należy odwrócić. Poprawa
izolacji termicznej domów w połączeniu z ogrzewaniem opartym na technologiach
niskoemisyjnych, a nie dopłaty do spalania biomasy, powinny stać się priorytetem.

W związku z powyższym należy natychmiast wycofać z polityki UE spalanie biomasy
leśnej.
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