
Chrońmy lasy 
 

Odwiedzasz las i nagle, zamiast doświadczyć spokoju ducha i zielonego relaksu, widzisz scenę 

jak z horroru, a po chwili czujesz zakłopotanie, żal lub gniew?  

Dziś przeżycie negatywnych emocji w leśnych zakątkach jest nawet łatwiejsze  

niż kiedyś, bo na świecie przybywa odpadów. Wciąż są osoby, które beztrosko rozrzucają je 

gdzie tylko się da. Czynią tak nie tylko turyści, ale także lokalni mieszkańcy, którzy regularnie 

śmiecą spacerując po lesie i, co szczególnie naganne, wyrzucają do lasu plastikowe butelki, 

makulaturę, stare meble, a także sprzęt AGD i RTV tworząc nielegalne wysypiska śmieci.  

Pozostawione w lasach odpady niekorzystnie wpływają na roślinność  

i liczebność zwierząt, a ich rozkład w naturze trwa często wiele lat: bioodpady – 2 do 3 tyg., 

papier – ok. 0,5 roku, niedopałek papierosa - do ok. 5 lat, guma  

do żucia – do ok. 5 lat, drewno – 10-15 lat, opona - 80-100 lat, puszki aluminiowe lub stalowe 

- 50 – 100 lat, woreczek/reklamówka foliowa - 300 lat, plastik - 100 - 1000 lat, a szkło nie 

rozkłada się wcale.  

Właśnie odpady szklane, mimo że nie mają bezpośredniego wpływu biologicznego, od lat są 

jednym z największych problemów w lasach.  

Podczas długotrwałych upałów, kiedy wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 28%, 

ekstremalnie wzrasta jej podatność na zapalenie. Niewinnie leżąca szklana butelka lub 

tłuczeń szklany mogą zadziałać jak soczewka, wywołując ogromny pożar, który błyskawicznie 

zacznie niszczyć roślinność i zabijać mieszkańców lasu: owady, pisklęta, ptaki, młode zające, 

sarny, lisy i inne mniejsze zwierzęta, które nie zdążą szybko opuścić zagrożonego gniazda, 

legowiska lub nory. Informacji o zniszczonych pożarami lasach nie sposób policzyć. 

Warto wspomnieć, że zaśmiecanie lasów jest karalne, a najniższy jej wymiar to grzywna w 

wysokości  500 zł. Kwota może jednak wzrosnąć o dodatkowe zero i wynieść aż 5 tys. zł. 

Mimo to wiele osób przekonanych o swojej bezkarności wykorzystuje lasy, jako prywatne 

śmietniki, do których wywożą także popiół  

z palenisk pieców CO. Na szczęście świadomość ekologiczna wzrasta z roku  

na rok i nie brakuje ludzi zaangażowanych społecznie. Mnożą się obywatelskie  

i szkolne akcje sprzątania środowiska naturalnego, które wspierają pracę służb komunalnych. 

Warto więc, wybierając się do lasu, zabrać ze sobą biodegradowalną torbę, w którą w razie 

potrzeby możemy zebrać kilka niepożądanych w lesie przedmiotów, porzuconych przez 

nieodpowiedzialne osoby i zgodnie z zasadami segregowania umieścić je później w 

pojemnikach  

na odpady. Wsparta przez nas leśna przyroda odwdzięczy się nam sama,  

jak zawsze – pięknem zieleni i szumem drzew przeplatanych odgłosami leśnego życia.  

 


