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Abstract: The paper presents the meaning of afforestation in the Kłodzko Poviat economy. The Kłodzko Poviat is 

located in the Central Sudety Mountains, in the Stołowe and Bystrzyckie Mountains mezoregion. An advantage of 

the Kłodzko Poviat is high percentage of forests in the whole area, which is around 42.2%. This located Kłodzko 

between the most forested areas in Poland (the average for Poland is 28%). The overall area of Kłodzko Poviat is 

164337 ha, out of which 70474 ha is taken by forests. 

An important task is to rationalize the post-arable lands by their afforestation. These lands are too weak to be 

productive in agriculture. This will lead to the increase of the percentage of the forests in the area. Furthermore, it 

will allow: strengthening of the valuable natural areas and structures, counteracting the soil degradation processes, 

the improvement of the recreational function, the increase in wood production, utilization of the polluted and 

degraded soils, including those damaged by floods. Data used in the paper was obtain in the Agency for 

Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) in Kłodzko.  
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Wstęp 

 

Powiat kłodzki położony jest w paśmie górskim Sudetów Środkowych, w mezoregionie Gór Stołowych i 

Gór Bystrzyckich, o bardzo dużym zróżnicowaniu pod względem krajobrazowym i fizjograficznym. 

Krajobraz Sudetów kształtowała burzliwa przeszłość geologiczna, mająca wpływ na obecny wygląd 

malowniczych Gór Bystrzyckich, Orlickich, Stołowych, Sowich, Bardzkich czy też Masywu Śnieżnika. 

Ziemia Kłodzka to pojęcie bardziej historyczne niż geograficzne. Odnosi się ono do obszaru położonego 

na pograniczu Sudetów Środkowych i Wschodnich, odwadnianego przez Nysę Kłodzką i jej dopływy, 
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którego centrum stanowi rozległe śródgórskie obniżenie Kotliny Kłodzkiej. Teren ten, choć przynależy 

do różnych pasm górskich, stanowi historyczną całość i pokrywa się z ustanowionym w 1459 r. przez 

cesarza Ferdynanda II hrabstwem kłodzkim, będącym krainą przejściową między Czechami na 

południu i Śląskiem na północy. Na indywidualność tego terenu wpłynęło niewątpliwie ukształtowanie 

powierzchni. Płaskie i faliste tereny wzdłuż Nysy Kłodzkiej, od dawna zasiedlone i użytkowane rolniczo, 

otoczone są wysokimi pasmami górskimi, w kilku tylko miejscach przeciętymi przełomowymi dolinami 

rzecznymi lub przełęczami, które umożliwiały komunikację (Migoń 1996). 

Powiat kłodzki charakterystycznym kształtem przypominającym czworokąt wcina się w obszar Republiki 

Czeskiej. Wyodrębnia się on fizjograficznie i funkcjonalnie z pozostałej części województwa 

dolnośląskiego, jako jego największy powiat o powierzchni 1642 km2, zamieszkiwany przez 180 tys. 

mieszkańców i obejmujący czternaście gmin. Powiat kłodzki otoczony jest górami stanowiącymi 

naturalną przegrodę. Część środkową zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami 

Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od 

wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi. Szczytami Gór po południowej, 

zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z Republiką Czeską o długości 190 km. 

Zalesianie gruntów rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa ma na celu powiększenie obszarów 

leśnych, utrzymanie oraz wzmocnienie ich ekologicznej stabilności poprzez zmniejszenie fragmentacji 

kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych. Potrzeby zalesieniowe Polski szacowane w 

Krajowym Programie Zwiększania Lesistości z 2003 roku, przyjętym do realizacji uchwałą Rady 

Ministrów, określają docelowy poziom lesistości kraju planowany na poziomie 30% powierzchni w 

perspektywie 2020 r. Z KPZL wynika, że w Polsce ma miejsce nadmierne użytkowanie gruntów o małej 

przydatności rolniczej i podatnych na zagrożenia np. erozją lub zanieczyszczeniem wód. Dlatego 

uznaje się za zasadne wspieranie procesu zalesiania gruntów własności prywatnej i komunalnej, a 

następnie zapewnienie właściwej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach ich rozwoju. 

Zalesienia te muszą być dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych i krajobrazowych zgodnie 

z krajowymi wymogami w sprawie uporządkowania przestrzeni rolno-leśnej. 

Zalesianie gruntów rolnych w latach 2004-2006 odbywało się w ramach Planu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (PROW). Wnioski o przyznanie płatności na zalesienia gruntów rolnych składane były w 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która była jedną z dwóch agencji płatniczych (obok 

Agencji Rynku Rolnego). 

Zgodnie z założeniami reformy polityki wobec obszarów wiejskich od 2007 r. wsparcie rozwoju 

obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFFROW). W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 nastąpiło połączenie 

dotychczasowych instrumentów finansowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 

Rozwój Obszarów Wiejskich” (SPO). Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż 

rolne jest działaniem 2.3 w ramach osi drugiej PROW „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów 

wiejskich”. 

Dane dotyczące zalesień gruntów rolnych w powiecie kłodzkim, w ramach unijnych programów rozwoju 

obszarów wiejskich uzyskano w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kłodzku. 
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Historia gospodarcza a stan lasów w powiecie kłodzkim  

 

Tereny wymienionych pasm górskich porośnięte są lasami, które pojawiły się w holocenie. W piętrze 

pogórza, znacznie przekształconym przez człowieka, dawne lasy zostały zamienione na użytki rolne. 

Naturalnymi zbiorowiskami leśnymi na tych wysokościach są: grąd środkowoeuropejski, nadrzeczna 

olszyna górska, w mniejszym stopniu suboceaniczny bór świeży. Początkowo w reglu dolnym 

dominowały: żyzna i kwaśna buczyna, jaworzyna górska i dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy. Lasy 

regla górnego to przede wszystkim świerczyna obszaru sudecko-hercyńskiego. Obecnie zarówno w 

reglu dolnym, jak i górnym dominują jednogatunkowe świerczyny (Czarnecka 2003). 

Dzisiejszy obraz przyrody Ziemi Kłodzkiej to wynik wielowiekowej aktywności ludzkiej w tym rejonie. 

Charakterystycznym dla Sudetów było pojawienie się przemysłu przed rozwojem rolnictwa i pasterstwa, 

dla których warunki nie były najlepsze. Był to przede wszystkim brak piętra hal z łąkami górskimi, 

nadającymi się do wypasu. Już w XIV w. swoiste kryzysy ekologiczne wiązały się tu z działalnością 

wielu małych hut, które potrzebowały ogromnych ilości drewna, a gospodarka ta prowadziła do wylesień 

najbliższych okolic. Od drugiej połowy XV w. obok rozkwitu górnictwa rozwijało się także hutnictwo i 

szklarstwo. Ówczesny przemysł potrzebował ogromnych ilości drewna. Do wytopu metali i szkła 

używano węgla drzewnego, który wyrabiali tutejsi węglarze. Surowca dostarczali im drwale wycinający 

naturalne lasy sudeckie. Intensywny wyrąb przesuwał się szybko w coraz wyższe partie gór. 

W XVIII w. następował dalszy rozwój przemysłu drzewnego, dla którego bazą surowcową były ciągle 

jeszcze rozległe kompleksy leśne. W końcu XVIII w. istniało tu kilkanaście papierni. W Dusznikach 

Zdroju znajduje się młyn papierniczy z 1605 r., który był ważnym źródłem utrzymania dla miasta do 

końca XVIII w. Obecnie mieści się w nim atrakcyjne Muzeum Papiernictwa. Drewno było także nadal 

źródłem energii dla przemysłu szklarskiego. 

Najdotkliwsze jednak rany zadano sudeckiej przyrodzie dopiero na przestrzeni ostatnich 150 lat. 

Rabunkowa gospodarka leśna doprowadziła do wytrzebienia naturalnych drzewostanów Puszczy 

Sudeckiej. Zwiększone zapotrzebowanie na drewno w Europie Zachodniej, a później także i Środkowej, 

doprowadziło do wyrębu lasów mieszanych. Wprowadzane były na coraz to większą skalę gatunki 

iglaste, co doprowadziło do powstania monokultur świerkowych, których na terenie powiatu kłodzkiego 

występuje około 75-80%. Niemieccy leśnicy konsekwentnie na miejsce lasów mieszanych wprowadzili 

sadzone „pod sznurek” świerczyny, sprowadzając nasiona często aż z Alp. Genotyp sprawdzający się 

w Alpach, zupełnie nie pasował jednak do warunków sudeckich (co okazało się niestety post factum). 

Działania te miały na celu maksymalizację produkcji drewna z jednostki powierzchni. W latach 1850-

1950 udział świerczyn wzrósł do ponad 80%, jednocześnie udział jodły w drzewostanie spadł z 17% do 

0,01%, a buka z 23% do 2,5% (Czarnecka 2003). 

W miejsce wielogatunkowych i różnowiekowych drzewostanów, tworzących naturalne ekosystemy 

leśne o wysokich zdolnościach samoregulacyjnych, powstały nowe, sztuczne zbiorowiska o małej 

stabilności. Charakteryzują się one dużą podatnością na ataki szkodników, małą odpornością na 

zanieczyszczenia, zaburzeniami w krążeniu wody i mineralnych składników odżywczych. 

Po II wojnie światowej, poza narzekaniem na błędy Niemców nie zrobiono zbyt wiele, aby je naprawić. 

W konsekwencji świerk nadal stanowi 80% składu gatunkowego lasów kłodzkich. Czasami uważa się to 

za sukces, bo po Niemcach odziedziczono 90%. Do błędów przeszłości dołożył się boleśnie rozkwit 

gospodarki komunistycznej z jej forsowną industrializacją. Transportowane kilometrami przeważającym 

w regionie wiatrem z sektora zachodniego, trucizny z Dolnego Śląska, Czechosłowacji i Niemieckiej 
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Republiki Demokratycznej spowodowały pod koniec lat 70. pojawienie się na masową skalę szkodników 

drzew. Nastąpiło zamieranie drzewostanów powyżej 800 m, zanik jodły i wycofanie wielu gatunków 

porostów. Zanieczyszczone pyłami, związkami siarki i azotu powietrze było przenoszone z Kotliny 

Jeleniogórskiej, elektrowni Turów i Hirschfelde (była NRD) oraz zakładów przemysłu chemicznego i 

paliwowo-energetycznego, zlokalizowanych w dawnej Czechosłowacji, blisko granicy z Polską. Związki 

siarki i azotu wraz z parą wodną w powietrzu odpowiedzialne są za powstawanie kwaśnych deszczy. 

Klęskę ekologiczną ogłoszono wówczas oficjalnie miedzy innymi w rejonie Śnieżnika. Jej skutki 

widoczne są do dziś, głównie w postaci zamierania drzewostanu w Masywie Śnieżnika, niektórych 

rejonach Gór Sowich czy Złotych. Na szczęście sytuacja nie wygląda tu tak dramatycznie jak w 

Sudetach Zachodnich. W powiecie kłodzkim zamieranie lasów miało charakter wyspowy. Upadek 

lokalnego przemysłu poza wysokim bezrobociem ma tę jasną stronę, że natura wyraźnie odżyła (Motak 

2000). 

Lasy monokulturowe są obecnie na etapie przebudowy, jest to jednak proces wieloletni, w którym w 

miejsce usuwanych starodrzewi rębniami zupełnymi i częściowymi wprowadzane są drzewostany o 

zmieszanej strukturze gatunkowej w uzależnieniu od typów siedliskowych i gospodarczych przyszłych 

lasów. 

 

Stan lasów powiatu kłodzkiego 

 

Mocną stroną powiatu kłodzkiego jest to, iż mimo tak wielu niekorzystnych przemian, lesistość wynosi 

około 42,7% powierzchni, co stawia go w czołówce w skali kraju (lesistość Polski to 29%). Powierzchnia 

ogólna powiatu kłodzkiego wynosi 164337 ha, z czego lasy zajmują powierzchnię 71753 ha 

(Województwo Dolnośląskie… 2008). Są to lasy różnych właścicieli i zarządców: 

- Skarbu Państwa: 67011 ha, do których należą lasy w zarządzie Lasów Państwowych (61110 ha), w 

zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych (101 ha), administrowane przez Park Narodowy Gór Stołowych 

(5753 ha) oraz lasy Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste (47 ha), 

- lasy komunalne: 2699 ha, stanowiące własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych będących 

własnością wszystkich lub części mieszkańców wsi, spółdzielni produkcji rolniczej i innych osób 

prawnych. 

 

Najwyższym stopniem lesistości charakteryzują się gminy: Stronie Śląskie (75,6%), Szczytna (62,7%) i 

Lądek Zdrój (50,7%). Udział lasów jest mniejszy w gminach, w których silniej rozwinęły się inne kierunki 

wykorzystania ziemi, głównie rolnictwo: Kłodzko – gmina wiejska (23,9%), Międzylesie (31,9%) i 

Radków (35%). Największe powierzchnie lasy prywatne zajmują na obszarze gmin Bystrzyca Kłodzka 

(560 ha), Międzylesie (357 ha) i gminy wiejskiej Kłodzko (288 ha). Według danych z planów 

gospodarczych na lata 2000-2009 z poszczególnych nadleśnictw lasy powiatu kłodzkiego zaliczone 

zostały w większości do I (najniższej) i II strefy zagrożenia przemysłowego oraz niewielka powierzchnia 

do III strefy, tj. największego zagrożenia przemysłowego. Ogółem powierzchnia administrowana przez 

nadleśnictwa lasów w I strefie zagrożenia przemysłowego waha się w granicach 33636 ha, w II strefie 

25139 i w III strefie największego zagrożenia przemysłowego 661 ha. W strefach, przede wszystkim I, 

uwzględnione są również kategorie ochronności, jak: lasy glebochronne na stromych stokach, lasy 

wodochronne, lasy uszkodzone przez przemysł, lasy w granicach administracyjnych miast jako lasy 

masowego wypoczynku, lasy stanowiące drzewostany nasienne i lasy uzdrowiskowo-klimatyczne. Na 
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podstawie dokonanych inwentaryzacji stanu zdrowotnego lasów powiatu kłodzkiego przez Biura 

Urządzenia Lasów, przy aktualizacji planów urządzenia z 1990 r., można stwierdzić, iż ich stan 

zdrowotny wykazuje stałą tendencję do poprawy. Kluczem do stałego polepszania się ich stanu 

zdrowotnego jest dalsze zmniejszanie zanieczyszczeń, w tym transgranicznych. 

Las jako element krajobrazu wpływa na środowisko przyrodnicze, a także na stosunki społeczne i 

ekonomiczne. Kształtuje on między innymi uwarunkowania typu naturalnego takie jak rzeźba terenu czy 

gleba oraz uwarunkowania antropogeniczne wyrażające potrzeby człowieka i stopień rozwoju. 

Wzajemne przenikanie tych uwarunkowań jest najkorzystniejszym rozwiązaniem w celu stworzenia 

właściwych planów i strategii gospodarowania lasami. W ostatnich latach obserwuje się znaczne 

zwiększenie zainteresowania turystów Ziemią Kłodzką. Pojawiają się nowe schroniska, szlaki 

turystyczne, udostępniono także strefy przygraniczne. W wielu opracowaniach strategicznych 

dotyczących przyszłości gospodarczej regionu wymienia się turystykę jako szansę jego dynamicznego 

rozwoju, przy upadającej, w szczególności, działalności rolniczej. Realizacja takich planów będzie 

wymagała znacznego poszerzenia oferty turystycznej także terenów leśnych. Niewątpliwie nasilenie 

ruchu turystycznego na tych obszarach spowoduje ich większą penetrację przez turystów. W związku z 

tym lasy będą zmuszone do utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym istniejącej infrastruktury 

turystycznej oraz dążyć do jej rozbudowy w zakresie zapewniającym dostateczną obsługę tego ruchu. 

 

Zalesianie gruntów rolnych 

 

Istotnym zadaniem do zrealizowania zarówno przez służby leśne jak i w ramach indywidualnej 

gospodarki rolnej jest uproduktywnienie gruntów porolnych poprzez ich zalesienie. Są to grunty, które 

ze względów ekonomicznych są nieopłacalne w produkcji rolnej. Przyczyni się to do powiększenia 

lesistości powiatu i poprawy struktury gatunkowej lasów. Pozwoli to między innymi na: wzmocnienie 

obszarów i struktur cennych przyrodniczo, przeciwdziałanie procesom degradacji powierzchni ziemi, 

poprawę warunków topoklimatycznych, poprawę jakości życia ludności w tym rozwój rekreacji, wzrost 

produkcji drewna, zagospodarowanie gleb skażonych i zdegradowanych, w tym po powodziach. 

W tym też kierunku idą działania Nadleśnictw poprzez wieloletnią współpracę z Agencją Nieruchomości 

Rolnych, która przekazała i nadal przekazuje Nadleśnictwom znaczne ilości gruntów porolnych do 

zalesienia. Powierzchnia tych gruntów łącznie za lata 1998-2002 obejmowała 706 ha, głownie na 

obszarze gmin Kłodzko, Radków i Nowa Ruda. Są to tereny, gdzie w przeszłości Państwowe 

Gospodarstwa Rolne posiadały największą ilość gruntów rolnych. 

W ostatnich latach na terenie powiatu kłodzkiego narasta problem odłogowania części gruntów, 

zarówno państwowych jak i prywatnych. Obserwuje się na nich rozwój niekontrolowanej sukcesji roślin 

drzewiastych i krzewiastych. Wynika z tego, iż nadmiernie użytkuje się grunty rolnicze o niskich 

możliwościach produkcji biologicznej, czyli grunty marginalne i takie, na których prowadzenie produkcji 

rolniczej jest mało opłacalne. Zaliczyć tu również należy ekosystemy łąkowo-pastwiskowe, służące do 

hodowli zwierząt, która ze względu na małą opłacalność wygasła. W efekcie pozostały do 

zagospodarowania rozległe obszary, między innymi pod zalesienia. Taką możliwość stworzyła ustawa o 

zalesieniu gruntów rolnych uchwalona przez Sejm w 2001 roku z mocą od 1 stycznia 2002 r. Do końca 

2003 r., do Starostwa Kłodzkiego wpłynęło ponad 200 wniosków na zalesienie gruntów o powierzchni 

ponad 900 ha. Są to właściciele gruntów, które spełniają warunki ustawy, a więc są: gruntami klasy VIz, 

VI i V; gruntami położonymi na stoku o średnim nachyleniu powyżej 15º; gruntami zdegradowanymi w 
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rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty te musiały być przewidziane do 

zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Właściciel po zalesieniu gruntu 

miał prawo do ekwiwalentu na prowadzenie uprawy leśnej w wysokości 150 zł na 1 ha. 

W okresie 2004-2006, po akcesji Polski do Unii Europejskiej, polskie rolnictwo było wspierane środkami 

Wspólnej Polityki Rolnej poprzez programy: SAPARD (2000-2006), Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) i Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 

oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” (SPO). W ramach tych programów kierowane były również środki na 

zalesienia obszarów rolniczych. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki 

Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument ten określa cele i zasady 

wsparcia działań w zakresie tej problematyki. PROW jest końcowym elementem procesu 

programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez 

Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowuje się dokument strategiczny, 

określający silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie Wspólnoty, wspólne dla wszystkich 

krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki służące do mierzenia postępu w osiąganiu 

unijnych priorytetów. 

W oparciu o strategię UE opracowywana jest strategia krajowa rozwoju obszarów wiejskich, która 

przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane 

są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (jak ma 

miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest kilka różnych programów dla poszczególnych regionów, 

jednolitych pod względem problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. 

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 obejmuje cztery osie: 

 Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 

 Oś 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; 

 Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 

 Oś 4 – Leader. 

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne jest działaniem 2.3 w ramach osi 

drugiej „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”. Dopłaty do leśnego zagospodarowania 

gruntów uprawianych rolniczo dotyczą: 

1. założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie); 

2. pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna); 

3. utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa). 

Warunkiem uzyskania pomocy jest spełnienie następujących wymogów: 

1. zalesienia mogą być wykonywane na gruntach rolnych użytkowanych jako grunty orne oraz 

sady, położonych poza granicami obszarów Natura 2000; 

2. zalesienia mogą być wykonywane na odłogowanych gruntach rolniczych, w szczególności z 

samosiewem drzew rodzimych gatunków lasotwórczych; 

3. zalesienia muszą mieć miejsce na gruntach przewidzianych do zalesienia w opracowaniach 

planistycznych dla gminy (planie zagospodarowania przestrzennego lub studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego); 

4. zachowane zostaną wymogi ochrony przeciwpożarowej wynikające z ustawy o lasach; 

5. minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,5 ha, przy minimalnej szerokości działki 20 m, z 

wyjątkiem gruntów graniczących z lasem. W przypadku wniosku składanego przez grupę 
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rolników łączna powierzchnia zakwalifikowana do zalesienia musi wynosić 2 ha w jednym 

obrysie; 

6. maksymalna powierzchnia gruntu do zalesienia zgłaszana w okresie programowania 2007-

2013 przez jednego producenta rolnego nie może być większa niż 20 ha; 

7. wykorzystania do zalesień jedynie rodzimych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z 

przepisami o leśnym materiale rozmnożeniowym. 

 

Ponieważ specyfiką Polski jest duże rozdrobnienie własności gruntów użytkowanych rolniczo, zarówno 

w odniesieniu do powierzchni, jak i szerokości działek rolnych, proponuje się możliwość odstąpienia od 

jednego z tych wymogów (punkt 5), w ściśle określonej sytuacji. Wysokość kwoty wsparcia jest 

zróżnicowana w zależności od proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze nasadzanego 

drzewostanu, wykonywania grodzenia całości lub części uprawy w celu zabezpieczenia sadzonek przed 

zwierzyną oraz ukształtowania terenu. Przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 12º koszty 

zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji. 

Pomoc nie może być przyznana rolnikom, którzy uzyskali renty strukturalne; na zalesianie gruntów 

położonych w granicach obszarów Natura 2000; na plantacje choinek świątecznych oraz na plantacje 

drzew szybko rosnących. Wsparcie na zalesienie oraz premia pielęgnacyjna i zalesieniowa są 

finansowane w całości ze środków UE oraz krajowych w stosunku 80%-UE i 20% środki krajowe. 

Powiat kłodzki na rozległych obszarach objęty jest siecią Natura 2000, która nakłada obowiązek 

zachowania wartości przyrodniczych będących podstawą wytypowania. Na podstawie Dyrektywy 

Siedliskowej wyznaczone zostały Specjalne Obszary Ochrony (SOO): Góry Stołowe, Grodczyn i 

Homole koło Dusznik-Zdroju, Piekielna Dolina koło Polanicy-Zdroju, Torfowisko pod Zieleńcem, Kościół 

w Konradowie, Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa, Góry Orlickie, Dzika Orlica, Góry Bardzkie, 

Czarne Urwisko koło Lutyni, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, Sztolnia w Młotach, Biała Lądecka, Pasmo 

Krowiarki, Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika. Wyznaczony Dyrektywą Ptasią Obszar Specjalnej Ochrony 

(OSO) objął Góry Stołowe (Strategia… 2008). W świetle PROW tereny te nie mogą być objęte 

wsparciem unijnym w zakresie zalesiania obszarów porolnych. 

Dane dotyczące zalesień gruntów rolnych w powiecie kłodzkim, w ramach unijnych programów rozwoju 

obszarów wiejskich uzyskano w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kłodzku. W okresie 

2004-2006 w trakcie realizacji programów SAPARD (2000-2006), Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) i Sektorowego Programu Operacyjnego pozytywnie zostało rozpatrzonych 8 wniosków o 

dopłaty do zalesień w 2005 r. i 5 wniosków w roku 2006. Od 2007 r. realizowany jest Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW), w którym wnioski o dopłaty liczone są w odniesieniu do działek rolnych, a 

nie do ilości składających je osób. W 2007 r. złożono wnioski o zalesienie 9 działek rolnych, natomiast 

w roku 2008 nie było żadnego pozytywnie rozpatrzonego wniosku. 

W latach 2005-2007 pozytywnie rozpatrzono wnioski o zalesienie 132,44 ha gruntów rolnych na terenie 

powiatu kłodzkiego. W tym zalesienie drzewami iglastymi obejmuje 45,27 ha, a drzewami liściastymi 

87,17 ha. Większość premii pielęgnacyjnych (ok. 80%) będzie wypłacana dla upraw leśnych bez użycia 

repelentów. Repelenty (łac. repelle – straszyć) to organizmy żywe, środki chemiczne lub urządzenia 

odstraszające niepożądane w danym miejscu organizmy. Ich wykorzystywanie powoduje zwiększenie 

nakładów na prace pielęgnacyjne. 

Strukturę bonitacyjną gleb zalesionych w powiecie kłodzkim w latach 2005-2007 prezentuje Ryc.1. 

Unijnym wsparciem w największym stopniu objęte zostały gleby klas bonitacyjnych IVb (46,44 ha) i 



Grykień S. 

 

220 

 

klasy V (44,62 ha). W ramach klasy IVa zalesionych zostało 29,26 ha gruntów porolnych. Najsłabsza 

klasa bonitacyjna VI (w tym VI pod zalesienie) obejmuje tylko 5,14 ha, klasa IIIb – 6,31 ha, a klasa IIIa – 

0,67 ha. Zalesienia nie objęły najlepszych klas bonitacyjnych I i II, których udział w powiecie kłodzkim 

jest niewielki. 

 

 
Ryc. 1. Bonitacja gleb zalesionych w powiecie kłodzkim w latach 2005-2007 w ramach PROW. 

Fig. 1. Bonitation of forested soils in the Kłodzko poviat in 2005-2007 under  the PROW. 

 

Wnioski 

 

Zalesienia są główną formą zagospodarowania gruntów rolnych niskiej jakości. Gospodarka leśna jest 

terytorialnie i funkcjonalnie powiązana z gospodarką wiejską. Dlatego realizacja programu zalesień 

przyczyni się obok zwiększenia lesistości powiatu do tworzenia gospodarstw rolno-leśnych. Powinny 

one sprzyjać nowej w polskich warunkach dwuzadaniowości właścicieli i zmniejszeniu w przyszłości 

ryzyka utrzymania tych gospodarstw. Praca zalesieniowa, a następnie pielęgnacyjna może stać się 

istotnym, dodatkowym źródłem dochodu rolników. 

Powiat kłodzki należy do najsilniej zalesionych w kraju. Jednak w efekcie historii gospodarczej regionu 

ukształtowała się bardzo niekorzystna struktura drzewostanu, w której ponad 80% stanowi świerk. 

Dlatego za korzystne należy uznać działania zmierzające do obniżenia przesuniętej zbyt wysoko 

granicy rolno-leśnej oraz poprawy stanu gatunkowego lasów kłodzkich. 

Zalesienia gruntów rolnych w powiecie kłodzkim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wie jskich 

miały stosunkowo niewielki zasięg. Duża część powiatu objęta jest siecią Natura 2000, która nakłada 

obowiązek zachowania wartości przyrodniczych. W świetle ustaleń zawartych w PROW tereny te nie 

mogą być objęte wsparciem w zakresie zalesiania obszarów porolnych. Ponadto wielu rolników 

skorzystało ze wsparcia finansowego w okresie wcześniejszym, gdy w 2002 roku weszła w życie 

ustawa o zalesieniu gruntów rolnych. 

Pozytywnym aspektem zalesień w powiecie kłodzkim jest powolna zmiana struktury gatunkowej lasów, 

wzrost udziału drzew liściastych oraz innych niż świerk gatunków drzew iglastych. 
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