Lasy pokrywają ⅓ lądów na ziemi, Gdyby zniknęły wszystkie lasy, życie na
ziemi nie mogłoby normalnie funkcjonować.
Dlatego leśnicy dbają o to, żeby powierzchnia lasów w Polsce stale się
powiększała. W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została
zwiększona z 21 % w roku 1945 do niemal 30 % obecnie.
Lasy są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i hamują zmiany
klimatu wiążąc w swoich komórkach dwutlenek węgla, zapobiegają erozji
gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza, chronią przed
powodziami.
Dla ponad 1,6 miliarda ludzi na ziemi są one miejscem życia i źródłem
utrzymania, dają schronienie, dostarczają budulca, karmią i zapewniają
substancje lecznicze.
Tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość będą w stanie
skutecznie ją chronić.
W przyrodzie wszyscy są ważni i potrzebni, nie ma gatunków, które są
nieistotne. Jeśli z sieci powiązań wypadnie choć jeden gatunek całość zaczyna
się rwać i przestaje prawidłowo funkcjonować.
Sosna (jej drewno zjada kornik)
Kornik (jest zjadany przez dzięcioła)
Dzięcioł (w zrobionej przez niego dziupli mieszka wiewiórka)
Wiewiórka (zjada żołędzie spadające z dębu)
Dąb (jego liście zjada gąsienica)
Gąsienica (zjada ją sikorka)
Sikorka (poluje na nią kuna)
Kuna (poluje na nią lis)

Lis (ma norę pod korzeniami buka)
Buk (potrzebuje grzybów żeby lepiej rosnąć)
Grzyby (zjada je ślimak)
Ślimak (zjada go żaba)
Żaba (zjada ją zaskroniec)
Zaskroniec (poluje na niego jastrząb)
Jastrząb (ma gniazdo na czubku świerka)
Świerk (mysz żywi się jego szyszkami)
Mysz (poluje na nią sowa)
Sowa (poluje na ryjówkę)
Ryjówka (zjada dżdżownice)
Dżdżownica (spulchnia ziemię, dzięki temu lepiej rośnie jarzębina)
Jarzębina (pszczoły zapylają jej kwiaty)
Pszczoła (z zapylonych kwiatów powstały owoce, które zjada drozd)
Drozd (rozsiewa nasiona, z których wyrastają młode pędy jarzębiny)
Młoda jarzębina (zjada ją sarna)
Sarna (poluje na nią wilk)
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Szkodniki owadzie
Szkodniki pierwotne – atakujące drzewa zdrowe poprzez zjadanie liści i igieł:
brudnica mniszka, barczatka sosnówka, zawisak borowiec.
Szkodniki wtórne – atakujące drzewa w wyniku wcześniejszego osłabienia
przez różne czynniki: susze, przymrozki, pożary, (np. korniki, przypłaszczek
granatek)

Kornik drukarz atakuje świerki. Jest to mały owad o długości do 5 mm,
ciemnobrązowy z czterema kolcami na spodzie każdej z pokryw. Atakuje
drzewa osłabione w wyniku zanieczyszczeń powietrza czy suszy oraz drzewa
starsze, rozpoczynające naturalny proces zamierania. Jest groźnym szkodnikiem
lasów gospodarczych, ponieważ przy masowym występowaniu (tzw. gradacji)
atakuje również drzewa zdrowe, nie wykazujące oznak osłabienia –
doprowadzając do ich zamierania. Z drzew zaatakowanych przez kornika
drukarza odpadają łuski kory, podczas gdy korona jest nadal zielona. Z pnia
wysypują się trocinki, a w dalszym etapie igliwie rudzieje i przedwcześnie
opada.

Kornik ostrozębny atakuje sosny. Niewielki, bo zaledwie 3,5 mm chrząszcz
zasiedla osłabione w wyniku czynników zewnętrznych drzewa, grube gałęzie,
leżące nieuprzątnięte obumarłe drzewa (złomy, wywroty) czy drewno w
tartakach. Żerowisko zakłada zawsze pod cienką, żółtą korowiną. Na skutek
żerowania widoczne jest przebarwianie igieł, które początkowo bladozielone
szybko stają się rude, a kora nad żerowiskiem pęka i odstaje. Charakterystyczna
jest również sinizna pojawiająca się na drewnie (smugi i plamy różnej wielkości,
kształtu i barwy: od szarej do czarnej).
Szkodliwa działalność owadów: drzewa z objawami zamierania (rude korony,
odpadająca kora, uszkodzone na drzewach liście: wygryziona blaszka liściowa,
wydrążone korytarze).
Ssaki wyrządzające szkody w lasach:
Jeleń - powoduje szkody w młodych drzewostanach. W wyniku zgryzania
uszkodzeniu ulegają pędy wierzchołkowe siewek i sadzonek wraz
z liśćmi i pączkami
Łoś - zgryzanie (zjadanie) lub ogryzanie małych drzewek, wydeptywanie
sadzonek, wyrywanie lub wykopywanie drzewek, zdzieranie kory z młodych
drzewek w trakcie wycierania scypułu czyli usuwania z poroża okrywającej go
delikatnie owłosionej skóry (czemchanie), obdzieranie zębami kory z drzew
(spałowanie);

Zając - zgryzanie (zjadanie) lub ogryzanie małych drzewek, obdzieranie kory z
drzew;
Dzik - szukając owadów, żołędzi, kłączy roślin i grzybów, przekopuje ziemię
ryjem; takie szkody są szczególnie dotkliwie na uprawach rolnych roślin
bulwiastych (buchtowanie);
Bóbr - jego działalność polega na ścinaniu drzew, często rosnących w pobliżu
cieku wodnego. Obalone drzewa służą bobrom do budowania tam; spiętrzona
woda często tworzy rozlewiska, zalewając tereny leśne i utrudniając tym samym
dojazd do nich; straty z roku na rok są coraz większe, a wynikają z szybkiego
tempa rozmnażania się tego osobnika.
Zwierzęta to również nasi sprzymierzeńcy. Dzięcioły, zwane chirurgami drzew obecność dzięcioła na drzewie i charakterystyczne stukanie w pień świadczy o
obecności szkodników, dzięcioły bowiem żywią się larwami korników, potrafią
również znaleźć w koronach drzew gąsienice i poczwarki motyli czy mszyc.
Także inne ptaki, dziki i jeże zjadają szkodliwe owady, pomagają w ten sposób
leśnikom w walce ze szkodnikami.
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