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1. WPROWADZENIE 

Monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodz cych w nim zmian jest 

nieodzownym warunkiem racjonalnego formu owania, realizacji i oceny funkcjonowania 

polityki le nej Pa stwa przez organy decyzyjne. Dotychczas gromadzone informacje o lasach 

s  zró nicowane pod wzgl dem aktualno ci, zakresu i dok adno ci, przede wszystkim w 

zale no ci od form w asno ci lasu, i cz sto nie s  porównywalne ani wystarczaj ce dla wy ej

przytoczonych celów. Konieczno  posiadania aktualnych, porównywalnych i mo liwie 

kompletnych informacji o stanie lasu wymog a opracowanie metodyki wielkoobszarowej 

inwentaryzacji stanu lasu (WISL) – inwentaryzacji maj cej stanowi  podstawowe ród o

danych o lasach i zachodz cych w nich zmianach oraz po rednich i bezpo rednich dzia aniach

cz owieka na obszarach le nych w skali kraju i regionów. 

 Potrzeba prowadzenia wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasu zosta a zapisana 

w ustawie z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity D.U. Nr 56, poz. 679 z 2000 r.). 

Zapisy o potrzebie oceny i kontroli stanu lasu znalaz y swój wyraz równie  w ustawie  z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (tekst jednolity D.U. Nr 112, poz. 982 z 

2002 r.).

Wykonywanie inwentaryzacji wielkoobszarowej jest równie  warunkiem uczestnictwa 

Polski, odpowiedniego do wielko ci jej zasobów, w procesach mi dzynarodowych

dotycz cych lasów i le nictwa. Ogólne zasady trwa ego i zrównowa onego rozwoju 

zakre lone podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. zosta y rozwini te i 

sprecyzowane poprzez liczne organizacje i porozumienia o zasi gu wiatowym i regionalnym.  

Dla Polski, z racji jej po o enia najwa niejszym forum mi dzynarodowym w 

odniesieniu do le nictwa jest Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie. Jednym z 

podstawowych celów tego forum jest prze o enie ogólnych postulatów dotycz cych trwa ego

i zrównowa onego rozwoju le nictwa na wska niki stanu lasów i zalecenia prowadzenia 

gospodarki le nej. Pocz wszy od 2. spotkania ministrów odpowiedzialnych za le nictwo,

które odby o si  w Helsinkach w 1993 r., trwa dobór wska ników do monitorowania trwa ego 

i zrównowa onego rozwoju le nictwa. Wska niki te tworzone s  w obr bie sze ciu kryteriów, 

powszechnie znanych i zaakceptowanych w skali wiatowej. Kryteria te s  nast puj ce:

- utrzymanie i odpowiednie wzmacnianie zasobów le nych i ich udzia u w globalnym 

obiegu w gla,

- utrzymanie zdrowotno ci i witalno ci ekosystemów le nych,
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- utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów (u ytków drzewnych i 

niedrzewnych),

- zachowanie, ochrona i odpowiednie wzmacnianie ró norodno ci biologicznej w 

ekosystemach le nych,

- utrzymanie i odpowiednie wzmocnienie funkcji ochronnych lasów (szczególnie w 

stosunku do gleb i wód), 

- utrzymanie innych funkcji spo eczno-ekonomicznych lasu. 

Obecny zestaw wska ników nawi zuj cych do tych kryteriów zosta  zatwierdzony na 

4. konferencji ministrów w Wiedniu w 2003 roku, przy czym ka dy kraj zachowa  prawo do 

dostosowania wska ników trwa ego i zrównowa onego rozwoju do lokalnych warunków 

przyrodniczych i gospodarczych. Do prowadzenia trwa ej i zrównowa onej gospodarki 

niezb dne s  odpowiednie dane dotycz ce stanu lasu i gospodarki le nej, najlepiej 

pochodz ce ze róde  niezale nych od wykonawcy zada  w lasach. Informacji takich mo e

dostarcza  wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu, której wyniki umo liwi  okre lenie 

szeregu wska ników i ocen. Wykaz wska ników, które b d  podstaw  analizy zakresu 

danych zbieranych w ramach wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu nale y traktowa

jako jedn  z mo liwych wersji. 

 Dzia ania Instytutu Badawczego Le nictwa (IBL) na rzecz okresowych, 

wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasu uzyska y merytoryczne i finansowe wsparcie 

Departamentu Le nictwa Ministerstwa rodowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów 

Pa stwowych. Metodyka wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (WISL) zosta a

opracowana w Instytucie Badawczym Le nictwa, z uwzgl dnieniem wyników bada

krajowych i wiatowych z tego zakresu. Wykorzystano w niej równie  osi gni cia

naukowców uniwersyteckich wydzia ów le nych w Krakowie i Poznaniu oraz Szko y

G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a tak e do wiadczenia zebrane podczas 

wykonywania wielkopowierzchniowych inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego 

lasów wykonywanych w latach 1983 – 2001.

 Inwentaryzacja w Polsce w swoim podstawowym kszta cie nawi zuje do metod 

stosowanych w inwentaryzacjach lasów Austrii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii i Stanów 

Zjednoczonych, zweryfikowanych w praktyce. 

 Instrukcja opracowana na potrzeby pierwszego cyklu wielkoobszarowej 

inwentaryzacji stanu lasu by a poddana dwuetapowej weryfikacji praktycznej. W pierwszym 

etapie przeprowadzonym przez Instytut Badawczy Le nictwa na terenie Nadle nictwa

Chojnów, sprawdzono przede wszystkim ergonomiczne aspekty inwentaryzacji. W drugim 
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etapie, Biuro Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej (BULiGL) dokona o pilota owego

wdro enia projektu instrukcji w województwie wielkopolskim. Niniejsza instrukcja – 

znowelizowana na potrzeby przeprowadzenia drugiego 5-letniego cyklu inwentaryzacji – 

uwzgl dnia równie  praktyczne do wiadczenia wynikaj ce z prac pierwszego cyklu WISL 

oraz dokonuj cy si  post p technologiczny dotycz cy wykonywanych prac. 

 D c do zachowania spójno ci z istniej cymi systemami inwentaryzacji lasu, w 

maksymalnym zakresie zachowano dotychczasowe systemy nazewnictwa i klasyfikacji. 

Bior c pod uwag  potrzeby sprawozdawczo ci mi dzynarodowej, przedstawiono 

jednocze nie takie rozwi zania, które umo liwiaj  harmonizacj  wyników ze standardami 

wiatowymi wyznaczanymi m.in. przez Ocen wiatowych Zasobów Le nych (GFRA), 

koordynowan  przez FAO.  

 Zakres zbieranych informacji o lasach jest zmienny i podlega modyfikacjom, m.in. w 

zale no ci od oczekiwa  formu owanych przez organy decyzyjne, a tak e dost pnych

rodków. Przedstawiona metodyka zak ada mo liwo  elastycznego rozwoju inwentaryzacji 

w kolejnych cyklach. 

 Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu, z uwagi na wysoki stopie  z o ono ci

przedsi wzi cia, wymaga jednolitego organizacyjnie i metodycznie systemu zbierania 

danych.
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2. CEL, ZASI G I PODSTAWOWE PARAMETRY WIELKOOBSZAROWEJ 
INWENTARYZACJI STANU LASU 

2.1. CEL INWENTARYZACJI 

 Celem inwentaryzacji jest ocena stanu lasu i kierunku jego zmian w skali 

wielkoobszarowej na podstawie odpowiednio dobranych wska ników.

Za o enia metodyczne przyj te w niniejszej Instrukcji umo liwiaj  analiz  wyników 

m.in. wed ug:

form w asno ci,

g ównych jednostek podzia u administracyjnego i przyrodniczego, 

struktury gatunkowej, wiekowej oraz budowy pionowej zasobów le nych,

form ochronno ci i funkcji lasu. 

 Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu ma za zadanie cykliczne dostarczanie 

wiarygodnych (ze znan  dok adno ci ) informacji o lesie, poczynaj c od podstawowych 

charakterystyk dotycz cych biomasy drzewnej (mi szo , przyrost, pozyskanie, 

miertelno ), a na specjalistycznych obserwacjach ko cz c. W trakcie pierwszego cyklu 

WISL na gruntach le nych zlokalizowano 27,9 tys. powierzchni próbnych, co umo liwi o

okre lanie mi szo ci grubizny (zapasu produkcyjnego na pniu) przy poziomie ufno ci

=0,95 z dok adno ci  poni ej 1% w skali kraju.

 Cykliczno  obserwacji na sta ych powierzchniach próbnych pozwala na 

monitorowanie wybranych procesów zachodz cych w lasach i ich otoczeniu. Inwentaryzacja 

obejmie lasy wszystkich form w asno ci. W Instrukcji odzwierciedlone zosta o du e

znaczenie zasobów drzewnych, równoprawn  rol  uzyska y m.in. zagadnienia stanu 

zdrowotnego lasu, trwa o ci i ró norodno ci ekosystemów le nych oraz niedrzewnych dóbr i 

s u ebno ci lasu.

 Inwentaryzacja umo liwia ocen  stanu lasu w aspekcie pe nionych przez nie funkcji 

(produkcyjnych, ochronnych, socjalnych), a równie  ocen  intensywno ci u ytkowania

zasobów le nych znajduj cych si  w ró nych kategoriach lasów. 

 Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji s  warto ciowym ród em informacji do 

bada  z zakresu mi dzy innymi: ekologii, fitopatologii, hodowli, ochrony, produkcyjno ci, 

urz dzania i u ytkowania lasu.
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2.2. ZASI G INWENTARYZACJI 

Inwentaryzacji, która obejmuje teren ca ego kraju, podlegaj  lasy (w rozumieniu art. 3 

ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r.) wszystkich form w asno ci wykazane w ewidencji 

gruntów.

W zale no ci od potrzeb, dane inwentaryzacyjne s  odnoszone do jednostek fizyczno- 

-geograficznych (np. krain przyrodniczo-le nych), gospodarczo-administracyjnych 

(regionalnych dyrekcji Lasów Pa stwowych) i administracyjnych (województw) lub 

jednostek nieci g ych przestrzennie (np. forma w asno ci lub ochronno ci, sposób 

zagospodarowania lasu).

2.3. SIE  POWIERZCHNI PRÓBNYCH (SPOSÓB LOKALIZACJI)

Obserwacje i pomiary s  wykonywane na sta ych powierzchniach próbnych. Rusztem 

inwentaryzacji wielkoobszarowej w Polsce jest uk ad powierzchni obserwacyjnych (ICP 

Forest) dla oceny uszkodze  lasów zgodny z obowi zuj cym w Unii Europejskiej 

(Commission Regulation (EEC) No 1969/87), o sieci 16×16 km (rys. 1), z punktem 

odniesienia o wspó rz dnych: szeroko  geograficzna 50o15’15’’ N, d ugo  geograficzna 

09o47’06’’ E. Wspó rz dne sieci 16×16 km przyj to za biuletynem Official Journal of the 

European Communities Nr. L 161/1 z dn. 10 czerwca 1987 r. Sie  t  na potrzeby 

wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zag szczono do uk adu 4×4 km. 

Powierzchnie próbne losuje si  schematycznie, w uk adzie traktów1 rozlokowanych w 

sieci 4×4 km (rys. 1). W obr bie ka dego traktu, w kszta cie litery L o równych ramionach, 

lokuje si  co 200 m pi  powierzchni próbnych (rys. 2). W wyniku przyj cia takiego uk adu,

w skali ca ego kraju, na gruntach le nych w ramach pierwszego cyklu WISL za o ono 27,9 

tys. powierzchni próbnych. 

                                                          
1 Traktem nazywa si  grup  powierzchni próbnych za o onych wed ug jednolitego uk adu przestrzennego; trakty 
lokuje si  w uk adzie przestrzennym wy szego rz du. 
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Rys. 2. Uk ad traktu na tle przyk adowego podzia u powierzchniowego

 Numeracja powierzchni próbnych w obr bie traktu (1, 2, 3, 4, 5) jest sta a (rys. 2), 

nawet wówczas, gdy jedna lub wi cej powierzchni traktu le y poza terenami le nymi. 

Podstawowe wspó rz dne geograficzne rodków powierzchni próbnych w uk adzie

odwzorowawczym – WGS 84 przelicza si  do uk adu odwzorowania GUGiK 1992. 

Wykonawca otrzymuje wspó rz dne rodków wszystkich powierzchni, niezale nie czy 

znajduj  si  one na terenach le nych, czy poza nimi.  
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Dla ca ej Polski przyj to jednolit  numeracj pasów i s upów sieci 4×4 km. Podstaw

numeracji by o oznaczenie najbardziej wysuni tego na po udnie pasa sieci 16×16 km

numerem 4 oraz najbardziej wysuni tego na zachód s upa sieci 16×16 km – równie

numerem 4. Numery sieci podstawowych w z ów siatki 16×16 km s  wielokrotno ci  liczby 

4, (4, 8, 12,...40, 44, 48,...100, 104, 108 itd.). Sieci uzupe niaj cej 4×4 km, zosta y nadane 

numery wype niaj ce sie  podstawow  (tj. 5, 6, 7; 9, 10, 11; …41, 42, 43; 45, 46, 47; …101, 

102, 103; 105, 106, 107 itd.). Dla pasów i s upów sieci uzupe niaj cej le cych pomi dzy

granic  pa stwa a s upem i pasem sieci podstawowej nr 4 zarezerwowano numery pasów i 

s upów od 1 do 3.

2.4. CYKL INWENTARYZACJI

            Cykl inwentaryzacji wynosi 5 lat. Corocznie pomiary i obserwacje s  przeprowadzane 

na 20% traktów na terenie ca ego kraju. Dla równomiernego pobierania rocznej próby trakty 

zosta y zgrupowane w bloki – po 5 traktów (rys. 3). W kolejnych latach cyklu, pomiary  

i obserwacje przeprowadza si  na jednym kolejnym trakcie ka dego bloku przeznaczonym do 

pomiaru. W pierwszym roku inwentaryzacji prace prowadzi si  na traktach oznaczonych 

numerem 1 (rys. 3). W nast pnych latach inwentaryzacj  przeprowadza si  na traktach 

oznaczonych kolejnymi numerami. W kolejnym cyklu WISL uk ad powy szy jest 

powtarzany, tj. w pierwszym roku drugiego cyklu, pomiarami i obserwacjami ponownie 

zostan  obj te trakty oznaczone numerem 1. 

Nr pasa    

15
 4 5       1 2 3 4 5

14
2 3 4 5     1 2 3

13
     5       1 2 3 4 5     1 

12 BLOK

     3      4 5       1 2 3 4

11
     1     2 3 4 5     1 2

Nr s upa 111 112 113 114 115 116 117

Rys. 3. Schemat pobierania traktów do pomiaru. Numer przy trakcie oznacza kolejny rok 
inwentaryzacji 
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Próby pobierane s  poprzez wybór co pi tego traktu w pasach, a mianowicie: 

pas 1, 6, 11, 16   …itd. - s up 1, 6, 11, 16…itd. – 1 rok; s up 2, 7, 12, 17…itd. – 2 rok;
s up 3, 8, 13,18…itd. – 3 rok; s up 4, 9, 14, 19…itd. – 4 rok;
s up 5, 10, 15, 20…itd. – 5 rok

pas 2, 7, 12, 17   …itd. - s up 1, 6, 11, 16…itd. – 3 rok; s up 2, 7, 12, 17…itd. – 4 rok;
s up 3, 8, 13,18…itd. – 5 rok; s up 4, 9, 14, 19…itd. – 1 rok;
s up 5, 10, 15, 20…itd. – 2 rok

pas 3, 8, 13, 18   …itd. - s up 1, 6, 11, 16 …itd. – 5 rok; s up 2, 7, 12, 17…itd. – 1 rok;
s up 3, 8, 13,18…itd. – 2 rok; s up 4, 9, 14, 19…itd. – 3 rok;
s up 5, 10, 15, 20…itd. – 4 rok

pas 4, 9, 14, 19   …itd. - s up 1, 6, 11, 16…itd. – 2 rok; s up 2, 7, 12, 17…itd. – 3 rok;
s up 3, 8, 13,18…itd. – 4 rok; s up 4, 9, 14, 19…itd. – 5 rok;
s up 5, 10, 15, 20…itd. – 1 rok

pas 5, 10, 15, 20 …itd. - s up 1, 6, 11, 16…itd. – 4 rok; s up 2, 7, 12, 17…itd. – 5 rok;
s up 3, 8, 13, 18…itd. – 1 rok; s up 4, 9, 14, 19…itd. – 2 rok;
s up 5, 10, 15, 20…itd. – 3 rok

2.5. RODZAJ I WIELKO  POWIERZCHNI PRÓBNEJ

Pomiary i obserwacje wykonuje si  na dwóch ko owych, wspó rodkowych 

powierzchniach próbnych (A i B) o wielko ci dostosowanej do inwentaryzowanych obiektów. 

Powierzchnia zak adana jest wtedy, gdy jej rodek po o ony jest na gruncie le nym lub 

na gruncie zwi zanym z gospodark  le n .

Powierzchnia A 

 Na powierzchni A przeprowadza si  inwentaryzacj  drzew i krzewów: stoj cych 

ywych i martwych, które osi gn y 70-milimetrowy próg pier nicy, martwych drzew 

le cych, które maj  co najmniej 100 mm grubo ci w grubszym ko cu oraz pniaków 

(z zastrze eniem rozdzia u 5.3.), których rednica (bez kory) w miejscu prawid owo

za o onego rzazu (odleg o  od gruntu nie powinna przekracza  1/3 rednicy pniaka) lub w 

prawid owym miejscu jego za o enia, na kierunku azymutu jest równa lub wi ksza od 100 

mm, a wysoko  pniaka liczona od powierzchni terenu jest nie wi ksza ni  50 cm.  

 W zale no ci od wieku drzewostanu (gatunku panuj cego na powierzchni próbnej i 

podpowierzchni) stosuje si  nast puj ce wymiary powierzchni próbnej (rys. 4): 

I-III kl. w., pow. le ne niezal., grunty zwi zane z gosp. le n  – 2 a,  r1 = 7,98 m, 
IV kl. w. i starsze       – 4 a,  r2 = 11,28 m, 

budowa przer bowa oraz KO i KDO                – 5 a,  r3 = 12,62 m 
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W drzewostanach KO i KDO powierzchni  próbn  o wielko ci 5 arów zak ada si  tylko w 

sytuacji, gdy wy czenie p atów drzewostanu o jednorodnej strukturze wiekowej i 

wysoko ciowej (albo powierzchni le nej niezalesionej) nie jest mo liwe. W przypadku 

drzewostanów u ytkowanych r bniami gniazdowymi, na powierzchni próbnej wyodr bnia si

podpowierzchnie obejmuj ce jednorodne p aty. Gdy wy czenie jednorodnych p atów nie jest 

jednoznaczne a drzewostan wokó  powierzchni próbnej (w promieniu oko o 50 m) ma 

charakter klasy odnowienia lub klasy do odnowienia (szczególnie w drzewostanach 

zagospodarowanych r bniami z o onymi) nale y zak ada  powierzchni  5-arow .

Typ A

Typ B

r5 - promie  2,59 m

r4 - promie  0,56 m

r2

r1

r2 - promie  11,28 m
   powierzchnia 4 a 

A

B

r1 - promie  7,98 m
   powierzchnia 2 a

r3 - promie  12,62 m
   powierzchnia 5 a 

r3

r 4

r5

Rys. 4. Wielko  podstawowych powierzchni próbnych 

 Je eli przez powierzchni  próbn  przebiegaj  granice podzia u administracyjnego, 

ró nych form w asno ci lub rodzajów u ytków gruntowych oraz wy cze  drzewostanowych, 

to w obr bie powierzchni zak ada si  tzw. podpowierzchnie. Na powierzchni próbnej 

wyodr bnia si  fragmenty lasu ró ni ce si  mi dzy sob  w stopniu spe niaj cym kryteria 

tworzenia wy cze  taksacyjnych (poza kryterium minimalnej powierzchni), w zwi zku z tym 

wyst puj ce na powierzchni próbnej fragmenty gniazd (odnowionych, nieodnowionych), luk, 

starodrzewia itp. traktuje si  jako oddzielne wy czenia (odpowiednio: uprawy, halizny, 

zr by, drzewostany). W przypadku wyst powania na powierzchni próbnej przestojów, 

nasienników i przedrostów nie s  one wydzielane jako podpowierzchnie drzewostanowe2.

                                                          
2 Przestoje, nasienniki i przedrosty rejestruje si  w dokumencie ród owym odpowiednim kodem (patrz rozdz. 
5.2) 
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Gdy powierzchnia próbna obejmuje drzewostany ró nego wieku, dla ka dego

wy czenia (ka dej podpowierzchni) stosuje si  promie  odpowiadaj cy wiekowi 

drzewostanu. Je eli w wyniku utworzenia podpowierzchni o ró nym promieniu lub gdy 

powstanie fragment powierzchni nie podlegaj cy opisowi to dla celów kontrolnych 

i wyeliminowaniu niejednoznaczno ci przy opracowywaniu wyników  tworzy si  tak zwane 

powierzchnie dope niaj ce, które dope niaj  wielko  powierzchni B do 20 m2, a 

powierzchnie A – do 200, 400 lub 500 m2 (rys.5)”.

I, II – podpowierzchnie 

III, IV – powierzchnie dope niaj ce

1,2,3,4 itp. – punkty przeci cia okr gów wyznaczaj cych pow. próbn  z granicami pododdz., rodz. u ytków itp. 

Rys. 5. Powierzchnia próbna z wyró nionymi podpowierzchniami  

Powierzchnia B 

Na powierzchni próbnej B przeprowadza si  obserwacje i pomiary drzew i krzewów o 

pier nicy mniejszej ni  70 mm. Powierzchni B stanowi pier cie  wyznaczony przez okr gi o 

promieniach zewn trznym – 2,59 m, wewn trznym – 0,56 m (rys. 4). Wielko  powierzchni 

B wynosi 20 m2..
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2.6. PROCEDURA INTEGRACJI STA YCH POWIERZCHNI OBSERWACYJNYCH I RZ DU 

MONITORINGU LASU Z INWENTARYZACJ  WIELKOOBSZAROW  STANU LASU.

W latach 2006-2008 dokonano integracji sta ych powierzchni obserwacyjnych I rz du

monitoringu lasu z wielkoobszarow  inwentaryzacj  stanu lasu. W II cyklu inwentaryzacji 

wielkoobszarowej mog  by  zak adane nowe powierzchnie obserwacyjne monitoringu lasu – 

g ównie na gruntach zalesionych w ostatnich latach. Nowe powierzchnie inwentaryzacji 

wielkoobszarowej, które wypadn  w sieci 8x8 km zostan  jednocze nie w czone do sieci 

powierzchni SPO I rz du. Pe na dokumentacja dotycz ca tych powierzchni zostanie 

przekazana do Instytutu Badawczego Le nictwa.
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3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, LOKALIZACJA I STABILIZACJA 
POWIERZCHNI PRÓBNEJ 

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

 W trakcie drugiego cyklu WISL pomiary i obserwacje wykonywane b d  na 

powierzchniach próbnych za o onych podczas pierwszego cyklu (w latach 2005-2009) oraz 

powierzchniach zak adanych po raz pierwszy na obszarach, dla których w ewidencji gruntów 

nast pi a zmiana u ytkowania gruntu na [Ls]. W wyniku przekwalifikowania obszarów 

le nych na inny rodzaj u ytków mo e nast pi  wykluczenie z pomiarów powierzchni próbnej 

za o onej podczas I cyklu WISL. Odbywa si  to na podstawie zgromadzonych materia ów

ewidencyjnych.  

Materia em wyj ciowym jest lista wszystkich punktów wynikaj cych z przyj tej sieci 

traktów i uk adu powierzchni wraz ze wspó rz dnymi geograficznymi WGS 84 i 

odpowiadaj cymi im wspó rz dnymi w uk adzie „1992”.

Czynno ci przygotowawcze obejmuj :

1. Pozyskanie ortofotomap dla ka dego traktu (w sieci 4x4 km), a dla traktów po o onych na 
gruntach Lasów Pa stwowych dodatkowo fragmentu LMN dotycz cej tego traktu. 
Pozyskanie map ewidencyjnych dla powierzchni zlokalizowanych poza gruntami Lasów 
Pa stwowych. Pozyskanie map topograficznych w skali nie mniejszej ni  1:50 000. 

2. Naniesienie wszystkich punktów powierzchni próbnych na materia y kartograficzne wraz 
ze wst pn  weryfikacj  ich po o enia, szczególnie w wypadku ich lokalizacji w 
bezpo rednim s siedztwie granicy obszarów le nych i niele nych.  Przypisanie badanym 
powierzchniom cech adresowych wynikaj cych z lokalizacji powierzchni na podstawie 
LMN lub map ewidencyjnych.

Kolejne czynno ci dotycz  powierzchni zak adanych po raz pierwszy w II cyklu WISL: 
3. Wyznaczenie dla ka dego traktu punktu domiarowego, którym powinien by

jednoznacznie okre lony na mapie (ortofotomapie) punkt topograficzny (skrzy owanie 
linii oddzia owych, skrzy owanie wa nych dróg, za amanie granicy itp.) oraz okre lenie
dla tego punktu wspó rz dnych w uk adzie „1992” oraz przypisanie temu punktowi 
numeru powierzchni. Punkty domiarowe wyznacza si  dla traktów, w których podczas I 
cyklu WISL nie za o ono adnej powierzchni próbnej.

4. Wykonanie oblicze  odleg o ci i azymutów magnetycznych z punktów domiarowych do 
rodka wybranej powierzchni próbnej traktu. Odleg o  okre la si  z dok adno ci  do 

dziesi tej cz ci metra, azymut do pe nych minut (rys. 6); 
5. Przygotowanie materia ów (analogowych lub cyfrowych) dla lokalizacji powierzchni 

próbnych w terenie, czyli:
– wydruk wspó rz dnych wszystkich punktów traktu oraz punktów domiarowych w 

uk adzie”1992”; 
– wydruk (fragmentów) ortofotomapy a dla traktu po o onego na gruntach Lasów 

Pa stwowych tak e fragmentu LMN wraz z punktami traktu, punktami domiarowymi, 
azymutami magnetycznymi i odleg o ciami mi dzy punktem domiarowym a 
wybranym punktem traktu, z uwzgl dnieniem poprawek na nachylenie terenu. Je eli
stopie  nachylenia terenu na linii domiaru do powierzchni próbnej lub mi dzy
kolejnymi powierzchniami w trakcie jest zmienny, to odleg o  domiaru nale y
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podzieli  na odcinki o równym nachyleniu. W przypadku nachylenia terenu 10% i 
wi cej ca ego domiaru lub jednego z jego odcinków, wyznacza si  dla niego poprawk
(jako sum  poprawek obliczonych dla poszczególnych odcinków), zaokr glon  do 
dziesi tej cz ci metra; 

– sporz dzenie na mapie gospodarczej lub ewidencyjnej kartometrycznego opisu 
topograficznego dla za o onych powierzchni; 

– pozyskanie z powszechnej ewidencji gruntów danych dotycz cych form w adania
nieruchomo ci , na której po o ona jest dana powierzchnia.  

a)

b)

Rys. 6. Powierzchnie próbne w trakcie, a) – przyk ad ze wskazaniem punktów domiarowych  
            b) - punkt domiarowy - skrzy owanie linii oddzia owej z drog .
               Informacje okre lone na podstawie mapy: 
               1. Azymut topograficzny 240º 
               2. Pozioma odleg o  domiaru pomi dzy punktem pomiarowym a powierzchni  nr 5 – 240 m. 
               3. Nachylenie terenu – warstwice na mapie co 5 m 
                   a) Nachylenie pomi dzy punktem domiarowym a powierzchni  nr 5 
                        - na odcinku 160 m. 6,25% (ró nica wysoko ci 10 m) 
                        - na odcinku 80 m – 12,5% (ró nica wysoko ci 10 m) 
                        Przy nachyleniu powy ej 10% nale y obliczy  poprawk  dla ca ej d ugo ci domiaru: 
                        - dla odcinka 160 m wynosi ona 0,31 m, 
                        - dla odcinka 80 m – 0,62 m. 
                        Domiar po uwzgl dnieniu zaokr glonej poprawki wynosi 240,9 m. 
                   b) Nachylenie terenu pomi dzy powierzchni  nr 5 a powierzchnia nr 4: 
                        jednostajne – 12,5% (ró nica wysoko ci 25 m na odcinku 200 m). 
                        Poprawka po zaokr gleniu wynosi 1,6 m. 
                   c) Nachylenie terenu pomi dzy powierzchni  nr 4 i nr 3 na adnym odcinku nie przekracza 10%. 
                       Poprawki nie oblicza si .
                   d) Poprawki dla odleg o ci mi dzy kolejnymi powierzchniami nale y obliczy  jak w pkt. a).  
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Lokalizacja punktów traktu odbywa si  za pomoc  busoli, wszelkie azymuty (Az) 

odk adane s  od kierunku pó nocy magnetycznej, natomiast azymuty obliczone ze 

wspó rz dnych b d  odczytane bezpo rednio z mapy s  azymutami topograficznymi, czyli 

odk adane s  od pó nocy topograficznej (okre lonej przez o  x siatki kwadratów). Aby 

okre li  warto  azymutu magnetycznego, nale y azymut topograficzny skorygowa  o 

wielko  zwan uchyleniem magnetycznym - (u).  

Czyli: Az (mag) = Az (top-92) - u 

Uchylenie magnetyczne nale y okre li  dla ka dego traktu oddzielnie. Jest to 

ró nica warto ci  (z uwzgl dnieniem znaków + i -) pomi dzy:

– zboczeniem magnetycznym, czyli k tem odchylenia si  ig y kompasu od 
rzeczywistego kierunku pó nocy, na skutek rozbie no ci pomi dzy pó noc
geograficzn  i pó noc  magnetyczn  Ziemi. Dla obszaru Polski warto ci te s  zawsze 
dodatnie i ulegaj  zmianom o oko o 5  rocznie, 

– i zbie no ci  po udników dla uk adu ”1992”, czyli ró nic  kierunku mi dzy
okre lonym po udnikiem a pó noc  geograficzn . Dla obszaru Polski, dla uk adu
„1992” na wschód od po udnika 19°, warto ci te s  dodatnie a na zachód od tego 
po udnika – ujemne,  

Czyli: u = zbocz.mag. – zbie .po .

Standardem b dzie praca na mapach topograficznych w uk adzie wspó rz dnych „1992”. 

Mo e si  jednak zdarzy , e z powodu braku map w uk adzie „1992” musimy wykorzysta

mapy topograficzne w uk adzie wspó rz dnych „1965”. W tym przypadku zaistnieje 

konieczno  wprowadzenia dodatkowej poprawki (p), wynikaj cej z k ta, o jaki zosta

skr cony uk ad „1965” w stosunku do uk adu „1992”, (z uwzgl dnieniem znaków + i -). 

Poprawka ta w zale no ci od strefy uk adu „1965” wynosi:  dla strefy 1  – (+1°36'); strefy 2  – 

(+2°01'); strefy 3 –  (-1°37'); strefy 4  – (-1°48') i dla strefy 5  – (+0°02'). 

O przynale no ci do danej strefy mówi nam pierwsza liczba w godle mapy, np. mapa w 

skali 1:50 000 o godle „225.1 Augustów” obejmuje teren po o ony w strefie 2, gdzie 

poprawka do skr cenia uk adów wynosi p = 2°01'. 

W przypadku pracy w uk adzie „1965” azymut magnetyczny nale y obliczy  ze wzoru: 

Az (mag) = Az (top-65) - u + p. 

Azymut magnetyczny, obliczony wed ug powy szych regu  nale y nast pnie zaokr gli

do pe nych stopni.
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3.2. LOKALIZACJA I STABILIZACJA PUNKTU DOMIAROWEGO I POWIERZCHNI PRÓBNEJ.

W przypadku nowo zak adanych powierzchni pierwsz  czynno ci  jest lokalizacja w 

terenie zaznaczonego na mapie punktu domiarowego. Je eli identyfikacja zaprojektowanych 

punktów domiarowych (podstawowego lub zapasowego) lub przeprowadzenie domiaru ze 

zlokalizowanych punktów nie s  mo liwe, to wyboru nowego punktu domiarowego oraz 

ustalenia domiaru (z uwzgl dnieniem poprawek) nale y dokona  w terenie. Dla celów 

dokumentacyjnych (wykorzystania w kolejnych cyklach inwentaryzacji) zaleca si

sporz dzenie fotografii punktu domiarowego. Kierunek wykonania fotografii oraz schemat 

lokalizacji punktu domiarowego nale y nanie  na map  gospodarcz  lub ewidencyjn .

Punkt domiarowy stabilizuje si  poprzez wbicie w ziemi  rurki metalowej rednicy

¾ do 1 cala i d ugo ci 30 cm – rurka powinna by  zastabilizowania równo z powierzchni

gruntu. Jednocze nie nale y okre li  odleg o  i azymut od punktu domiarowego do 

najbli szych trzech sta ych punktów tj. drzew lub pniaków, a w przypadku ich braku innych 

punktów terenowych (g azy, s upy itp.). W przypadku drzew (poni ej przewidywanego rzazu) 

lub pniaków wbijamy – w kierunku wbitej rurki – ocynkowane gwo dzie odpowiedniej 

d ugo ci uzale nionej od grubo ci drzewa, wystaj ce z pnia lub pniaka oko o 0,5 cm. 

Po o enie tych punktów nanosimy na szkic punktu domiarowego.  

Po o enie wy ej wymienionych drzew oraz azymuty i odleg o ci nale y zaznaczy  na 

mapie gospodarczej lub ewidencyjnej (albo na szkicu punktu domiarowego).  

W przypadku braku mo liwo ci zastabilizowania punktu domiarowego (asfalt, droga 

utwardzona, itp.) stabilizacji dokonuje si  w punkcie na kierunku domiaru do powierzchni 

próbnej w mo liwie najbli szej odleg o ci od punktu domiarowego, z zaznaczeniem jego 

po o enia na szkicu. 

Nale y oceni  pochylenie terenu i jego zgodno  z sytuacj  wykre lon  na mapie. 

Dotyczy to szczególnie obszarów o silnie zró nicowanej rze bie terenu. W przypadku 

stwierdzenia du ych rozbie no ci (przekraczaj cych 10º) nale y skorygowa  (z 

wykorzystaniem danych z poni szej tabeli) wielko  domiarów okre lonych kameralnie. 

Domiar do traktu nale y wykona  z dok adno ci  do pe nych decymetrów i stopni. Domiar do 

kolejnych powierzchni w trakcie wykonywany jest z tak  sam  dok adno ci . Jako punkt 

domiarowy traktowany jest wtedy rodek poprzedniej powierzchni próbnej.
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Tabela odleg o ci pochy ych dla poszczególnych nachyle  i odleg o ci.

10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°          Nachylenie 

Odleg o 18% 27% 36% 47% 58% 70% 84% 100% 119%

10 10,15 10,35 10,64 11,03 11,55 12,21 13,05 14,14 15,56 

20 20,31 20,71 21,28 22,07 23,09 24,42 26,11 28,28 31,11 

30 30,46 31,06 31,93 33,10 34,64 36,62 39,16 42,43 46,67 

40 40,62 41,41 42,57 44,14 46,19 48,83 52,22 56,57 62,23 

50 50,77 51,76 53,21 55,17 57,74 61,04 65,27 70,71 77,79 

60 60,93 62,12 63,85 66,20 69,28 73,25 78,32 84,85 93,34 

70 71,08 72,47 74,49 77,24 80,83 85,45 91,38 98,99 108,90

80 81,23 82,82 85,13 88,27 92,38 97,66 104,43 113,14 124,46

90 91,39 93,17 95,78 99,30 103,92 109,87 117,49 127,28 140,02

100 101,54 103,53 106,42 110,34 115,47 122,08 130,54 141,42 155,57

rodek powierzchni próbnej nale y utrwali  poprzez wbicie w ziemi  rurki metalowej, 

tak jak przy punkcie domiarowym. 

W celu u atwienia odnalezienia powierzchni lub umo liwienia jej odtworzenia w 

przypadku zniszczenia miejsca, w którym zastabilizowano rodek, przeprowadza si

dodatkowe, dyskretne oznakowanie (podobnie jak dla punktów domiarowych). Spo ród

najgrubszych drzew na powierzchni, nale y wybra  trzy znajduj ce si  blisko rodka i wbi  w 

ich pie  gwó d  ocynkowany wystaj cy oko o 0,5 cm poni ej poziomu przysz ego rzazu, 

skierowany w stron rodka powierzchni. W karcie ród owej (w polu Numery drzew 

zastab.) nale y zaznaczy , które drzewa zosta y wybrane do stabilizacji. Do oznakowania 

po o enia rodka powierzchni mo na wykorzysta  tak e pniaki wpisuj c w karcie ród owej

(w polu Numer pniaka zastab.) lub inne punkty terenowe, np.g azy itp. W szczególnych 

przypadkach dopuszcza si  mo liwo  usypania niewielkich kopców na kierunku pó noc-

-po udnie poza powierzchni  (w odleg o ci 15-20 m) podaj c o nich informacje w polu

Uwagi. Po o enie tych punktów nanosimy na szkicu powierzchni próbnej.

Je eli przez powierzchni  próbn  przebiegaj  granice podzia u administracyjnego, 

formy w asno ci, rodzaju u ytkowania lub pododdzia u wyznaczone podczas okresowych 

prac urz dzeniowych, to ich przebieg nale y wyznaczy  na powierzchni próbnej i nanie  na 

szkic lini  ci g . Pomiarowi podlegaj : odleg o  od rodka powierzchni próbnej (w cm)  

i azymut (w stopniach) do punktów przeci cia si  granicy wy czenia, kategorii w asno ci itp. 
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z granic  powierzchni próbnej, punkty za amania granicy wy czenia, drogi itp. Ponadto, dla 

ka dej powierzchni próbnej w trakcie nale y wykona  kompletny szkic (rys. 7). 

 W przypadku braku drzew (uprawa, zr b, halizna) do oznaczenia powierzchni próbnej 

nale y wykorzysta  istniej ce pniaki, g azy itp. W szczególnych przypadkach dopuszcza si

usypanie niewielkich kopców na kierunku pó noc-po udnie poza powierzchni  próbn  (w 

odleg o ci oko o 15-20 m). Punkty takie musz  by  szczegó owo opisane na szkicu 

powierzchni próbnej 

Szkic powierzchni próbnej nr 0 5 2 0 6 9 1 1 1
 0 5 2 0 6 9 1 2 1
 0 5 2 0 6 9 1 3 1
 0 5 2 0 6 9 1 4 1
 0 5 2 0 6 9 1 5 1

I, II – podpowierzchnie 

III, IV, V – powierzchnie dope niaj ce

1,2,3,4 itp. – punkty przeci cia okr gów wyznaczaj cych pow. 
próbn  z granicami pododdz., rodz. u ytków itp. 

Kierunek Azymuty 
w

Odleg o ci
w m 

r – 1 
r – 2 
r – 3 
r – 4 
r – 5 

346
49

121
306
196

11,28 m
1,98 m

11,28 m
11,28 m
11,28 m

Rys. 7. Przyk ady szkicu powierzchni próbnej 



 24

3.3. LOKALIZACJA POWIERZCHNI PRÓBNEJ ZA POMOC  ODBIORNIKA GPS

 Lokalizuj c rodki nowo zak adanych powierzchni próbnych nale y – w mo liwie

najwi kszym zakresie – wykorzystywa  odbiorniki GPS (Global Positioning System). 

 Pomiar za pomoc  odbiornika GPS rozpoczyna si  od wcze niej wyznaczonego i 

zastabilizowanego punktu domiarowego, od którego okre lono na podstawie mapy 

topograficznej azymut i odleg o  do jednej z powierzchni próbnych traktu. Za pomoc

odbiornika GPS nale y wyznaczy  wspó rz dne tego punktu i porówna  ze wspó rz dnymi 

okre lonymi z ortofotomapy lub LMN. Ró nice wspó rz dnych sprowadzonych do tego 

samego uk adu mog wiadczy  m.in. o b dzie pomiaru urz dzeniem GPS, które nale y

zweryfikowa  na podstawie dost pnych materia ów.

Nast pnie za pomoc  odbiornika GPS nale y dokona  nawigacji w miejsce najbli sze 

powierzchni próbnej w miar  mo liwo ci na drodze, linii oddzia owej itp. na którym odczyt 

wspó rz dnych jest jeszcze wyra ny, wyznaczaj c w tym miejscu tzw. punkt po redni, który 

stabilizujemy i dla którego wykonujemy szkic tak jak dla punktu domiarowego. Z punktu 

po redniego dokonujemy lokalizacji powierzchni próbnej za pomoc  busoli i ta my na 

podstawie danych otrzymanych z GPS (azymut geograficzny z uwzgl dnion  poprawk  z 

tytu u zboczenia magnetycznego i odleg o  pozioma do powierzchni próbnej).  

UWAGA: W przypadku gdy odleg o  mi dzy punktem po rednim a rodkiem powierzchni 

próbnej jest mniejsza od 100 m, mo na pomin  poprawki z tytu u zboczenia magnetycznego. 

3.4. ODSZUKIWANIE POWIERZCHNI PRÓBNYCH ZA O ONYCH W I CYKLU WISL

Odszukiwanie powierzchni próbnych za o onych w I cyklu inwentaryzacji 

wielkoobszarowej odbywa si  na podstawie informacji zgromadzonych podczas poprzednich 

pomiarów, tj. szkiców punktów domiarowych, punktów po rednich i powierzchni próbnych, 

zdj  fotograficznych oraz dyskretnego oznakowania powierzchni. Przy wykorzystaniu 

odbiorników GPS nale y okre li  przybli on  lokalizacje powierzchni próbnych. Do ustalenia 

po o enia rodka powierzchni lub drzew domiarowych nale y wykorzysta  wykrywacz 

metalu. W przypadku braku takiego urz dzenia nale y pos u y  si  informacj  dotycz c

rozmieszczenia drzew na powierzchni. W sytuacjach, gdy powy sze procedury nie pozwalaj

na odnalezienie powierzchni próbnej, co mo e wynika  równie  ze zniszczenia dyskretnego 

oznakowania, nale y powtórzy  domiar do powierzchni wed ug domiarów okre lonych w 

trakcie I cyklu WISL. W przypadku zniszczenia dyskretnych oznacze  nale y je odtworzy

i uzupe ni . Zdezaktualizowane materia y kartograficzne oraz dokumentacj  fotograficzn

nale y uaktualni .
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4. OPIS POWIERZCHNI PRÓBNEJ 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

W przypadku nowej powierzchni, zak adanej w II cyklu WISL po zlokalizowaniu jej 

rodka nale y sporz dzi  opis ogólny powierzchni w dokumencie ród owym. Powierzchnia 

jest kwalifikowana do pomiaru tylko wtedy, gdy jej rodek le y na powierzchni uj tej w 

ewidencji gruntów jako las (Ls). Je eli oka e si , e rodek powierzchni, zlokalizowany w 

czasie prac przygotowawczych na gruncie le nym, po lokalizacji w terenie znalaz  si  poza 

tym gruntem, to powierzchnia taka nie podlega pomiarom. 

DOKUMENT RÓD OWY wype nia si  dla powierzchni próbnej, podpowierzchni i 
podpowierzchni dope niaj cych. Dla powierzchni próbnej lub podpowierzchni wype nia si
komplet informacji. Dla podpowierzchni dope niaj cej wype nia si : dla pow. A – na str. 1 nr 
podpowierzchni dope niaj cej, rodzaj u ytku gruntowego wpisuj c kod 999, a na str. 2 nr 
podpowierzchni, powierzchni  w m2. Dla powierzchni B – nr podpowierzchni dope niaj cej, 
w rodzaju pokrywy kod 9 oraz powierzchni  w m2.

Wielko  powierzchni próbnej odnosi si  do rzutu poziomego. Dla terenu 

pochylonego nale y zastosowa  skorygowany promie  powierzchni próbnej, w zale no ci od 

redniego (ustalonego dla ca ej powierzchni) k ta nachylenia terenu (rys. 8).

rzeczywiste 

ukszta towanie terenu 

u rednione  

nachylenie terenu

Rys. 8. Przyk adowy sposób ustalenia redniego nachylenia terenu 

Promie  powierzchni próbnej jest korygowany, je eli rednie nachylenie terenu 

wynosi co najmniej 10% (6o) ); jest ono przyjmowane w takiej samej warto ci dla wszystkich 

podpowierzchni na danej powierzchni próbnej.
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Warto  skorygowanego promienia oblicza si  wg wzoru: 
cos

a
r

     gdzie: 

r – skorygowany promie  powierzchni próbnej, 

a – wielko  powierzchni próbnej w rzucie poziomym w m2,

 – rednie nachylenie terenu na powierzchni próbnej w stopniach.

                      Promie  powierzchni A i B w zale no ci od k ta nachylenia terenu 

Nachylenie  Promie  powierzchni [m] 

[%] [ ] B- 0,01 a B - 0,21 a A – 2 a A – 4 a A – 5 a 

0 0 0,56 2,59 7,98 11,28 12,62 
10 6 0,57 2,59 8,00 11,31 12,65 
15 8 0,57 2,60 8,02 11,34 12,68 
20 11 0,57 2,61 8,05 11,39 12,73 
25 14 0,57 2,62 8,10 11,46 12,81 
30 17 0,58 2,64 8,16 11,54 12,90 
35 19 0,58 2,66 8,21 11,60 12,97 
40 22 0,59 2,69 8,29 11,72 13,10 
45 24 0,59 2,71 8,35 11,81 13,20 
50 27 0,60 2,74 8,45 11,95 13,37 
55 29 0,60 2,76 8,53 12,07 13,49 
60 31 0,61 2,79 8,62 12,19 13,63 
65 33 0,62 2,82 8,71 12,32 13,78 
70 35 0,62 2,86 8,82 12,47 13,94 
75 37 0,63 2,89 8,93 12,63 14,12 
80 39 0,64 2,93 9,05 12,80 14,31 
85 40 0,64 2,95 9,12 12,89 14,41 
90 42 0,65 3,00 9,26 13,09 14,63 
95 44 0,67 3,05 9,41 13,30 14,87 

100 45 0,67 3,07 9,49 13,42 15,00 
105 46 0,68 3,10 9,57 13,54 15,14 
110 48 0,69 3,16 9,75 13,79 15,42 
115 49 0,70 3,19 9,85 13,93 15,58 
120 50 0,70 3,22 9,95 14,07 15,74 
125 51 0,71 3,26 10,06 14,22 15,90 
130 52 0,72 3,30 10,17 14,38 16,08 
135 53 0,73 3,33 10,29 14,55 16,26 
140 54 0,74 3,37 10,41 14,72 16,46 
145 55 0,74 3,41 10,54 14,90 16,66 

150 56 0,75 3,46 10,67 15,09 16,87 
155 57 0,76 3,50 10,81 15,29 17,09

160 58 0,78 3,55 10,96 15,50 17,33

165 59 0,79 3,60 11,12 15,72 17,58
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4.2. CECHY ADRESOWE 

Wspó rz dne rodka powierzchni próbnej  

W dokumencie ród owym (w polu Wspó rz dne), dla wszystkich powierzchni w 

trakcie, podaje si  wspó rz dne rodków powierzchni próbnych w uk adzie WGS 84 

(wspó rz dne geograficzne) w kolejno ci: szeroko  i d ugo  geograficzna w stopniach z 

dok adno ci  do 6. miejsca po przecinku.  

Numer powierzchni próbnej, podpowierzchni lub podpowierzchni dope niaj cej

Powierzchniom próbnym zostaje nadany numer (w polu Nr pow.). Numer jest 

nadawany kameralnie, podczas lokalizacji powierzchni (traktów) na mapach. Sk ada si  on z 

9 cyfr. Trzy pierwsze oznaczaj  numer pasa, trzy nast pne - numer s upa, siódma cyfra to 

numer powierzchni w trakcie, ósma cyfra to numer podpowierzchni lub podpowierzchni 

dope niaj cej powsta ej w wyniku podzia u powierzchni próbnej (je eli nie wyró nia si

podpowierzchni, to nale y obligatoryjnie wpisa  0), a dziewi ta cyfra to numer kolejnego 

roku obserwacji w cyklu pi cioletnim.  

Numer jednostki 

Numer jednostki przedsi biorstwa wykonuj cego prace zwi zane z zak adaniem 

powierzchni próbnych podaje si  w polu Nr jedn.

Numer kierownika 

W karcie dokumentacji (w polu Nr kierow.) podaje si  imi  i nazwisko kierownika 

zespo u oraz jego numer ewidencyjny w jednostce wykonuj cej prace zwi zane z 

zak adaniem powierzchni próbnych. 

Data

Dat  przeprowadzenia prac na powierzchni próbnej (podpowierzchni) podaje si  w 

polu Data. Pierwsze cztery znaki oznaczaj  – rok, dwa nast pne – miesi c, a dwa ostatnie – 

dzie .

Godzina rozpocz cia prac na powierzchni próbnej (podpowierzchni) 

Informacja zapisywana jest w polu Rozp.; dwa pierwsze znaki oznaczaj  godzin ,

a dwa nast pne – minuty. 

Godzina zako czenia prac na powierzchni próbnej (podpowierzchni) 

Informacja zapisywana jest w polu Zak.; dwa pierwsze znaki oznaczaj  godzin ,

a dwa nast pne – minuty. 
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Adres le ny

Informacj  zapisuje si  w polu Nr wg LP;

Dla lasów PGL Lasy Pa stwowe podaje si :

– kod RDLP (2 znaki), 

– kod nadle nictwa (2 znaki), 

– kod obr bu (1 znak), 

– kod le nictwa (2 znaki), 

– nr oddzia u (4 znaki), 

– litera oddzia u (2 znaki), 

– kod pododdzia u (2 znaki), 

– wydzielenie wg SILP (2 znaki) – pole b dzie zerowane automatycznie. 

Dla parków narodowych podaje si :

– 2 pierwsze znaki kod RDLP, nast pne 2 znaki – podaje si  kod parku narodowego, nast pnie 1 znak –kod 
obr bu (zawsze 1),  jak nast puje: 
02 71 1 – Babiogórski Park Narodowy, 
01 72 1 – Bia owieski Park Narodowy, 
01 73 1 – Biebrza ski Park Narodowy, 
04 74 1 – Bieszczadzki Park Narodowy, 
12 75 1 – Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 
10 76 1 – Drawie ski Park Narodowy, 
03 77 1 – Gorcza ski Park Narodowy, 
13 78 1 – Park Narodowy Gór Sto owych, 
17 79 1 – Kampinoski Park Narodowy, 
13 80 1 – Karkonoski Park Narodowy, 
04 81 1 – Magurski Park Narodowy, 
01 82 1 – Narwia ski Park Narodowy, 
03 83 1 – Ojcowski Park Narodowy, 
03 84 1 – Pieni ski Park Narodowy, 
05 85 1 – Poleski Park Narodowy, 
05 86 1 – Roztocza ski Park Narodowy, 
11 87 1 – S owi ski Park Narodowy, 
16 88 1 – wi tokrzyski Park Narodowy, 
03 89 1 – Tatrza ski Park Narodowy, 
10 90 1 – Park Narodowy „Uj cie Warty”, 
09 91 1 – Wielkopolski Park Narodowy, 
01 92 1 – Wigierski Park Narodowy, 
10 93 1 – Woli ski Park Narodowy. 

Pozosta e miejsca wype nia si  tak, jak dla lasów PGL Lasy Pa stwowe.

Dla lasów do wiadczalnych uczelni (LZD) podaje si :

– 2 pierwsze znaki – kod RDLP, nast pne 2 znaki podaje si  kod lasu do wiadczalnego 

(LZD). Wype nia si  równie  kod obr bu.

51 – LZD Krynica, 

52 – LZD Rogów, 

53 – LZD Siemianice, 

54 – LZD Zielonka. 
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Pozosta e miejsca wype nia si  jak w wypadku lasów PGL Lasy Pa stwowe.

Dla innych lasów do wiadczalnych podaje si :

– 2 pierwsze znaki – kod RDLP, nast pne 2 znaki podaje si  kod lasu do wiadczalnego 

(kody zostan  podane w terminie pó niejszym). 

Dla lasów pozosta ych (w Zasobie W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa, innych Skarbu 

Pa stwa, gminnych, prywatnych) podaje si :

– 2 pierwsze znaki – kod RDLP, 2 nast pne znaki – kod nadle nictwa lub parku 

narodowego, w którego zasi gu terytorialnym lasy si  znajduj . Pozosta ych miejsc 

nie wype nia si .

Jednostki administracyjne 

Jednostki administracyjne, w których zlokalizowano powierzchnie próbne, przyjmuje 

si  wg oficjalnego podzia u administracyjnego kraju; podaje si  nazwy i kody: województwa 

– w polu Wojew., powiatu – w polu Powiat, oraz gminy – w polu Gmina.

Podzia  przyrodniczo-le ny

Podaje si  nazwy i kody: krainy – w polu Kraina, dzielnicy – w polu Dzielnica, oraz

mezoregionu – w polu Mezo. Kody – wg Instrukcji urz dzania lasu.

4.3. CECHY LASU NA POWIERZCHNI PRÓBNEJ

Cechy lasu wpisuje si  w bloku POW. PRÓBNE, podaj c informacje dla powierzchni 

próbnej lub podpowierzchni, niezale nie od opisu taksacyjnego drzewostanu, w którym 

po o ona jest powierzchnia lub podpowierzchnia próbna.

Kategorie w asno ci

W polu W asno nale y poda  kategori  w asno ci lasów, na których zosta a

zlokalizowana powierzchnia próbna. Wyró nia si  ni ej wymienione kategorie w asno ci:

Kategorie w asno ci lasów
3
 Kod 

Publiczne:  
Skarbu Pa stwa: 

w zarz dzie Lasów Pa stwowych 1
w zarz dzie Parków Narodowych 2
inne Skarbu Pa stwa  3
W Zasobie W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa 9

                                                          
3 Wed ug sprawozdawczo ci GUS 
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Gminne. 4
Prywatne:

osób fizycznych 5
wspólnot gruntowych 6
spó dzielni produkcyjnych i kó ek rolniczych 7
inne. 8

Rodzaj u ytku gruntowego 

Dla ka dej powierzchni próbnej (podpowierzchni lub powierzchni próbnej 

dope niaj cej) w polu Rodz. u ytku grunt. nale y poda  rodzaj u ytku gruntowego zgodnie 

z poni szymi kodami: 

Rodzaje u ytków gruntowych Kod

Lasy i grunty le ne 80
Podpowierzchnia dope niaj ca A. 999

Podpowierzchni  dope niaj c  A jest dope nienie do 200 m2, 400 m2 lub 500 m2

wynikaj ce ze stosowania ró nych promieni w ramach powierzchni lub wyst powania w 

ramach powierzchni gruntów niele nych (patrz rozdz. 2.5, przypis 4).

Rodzaj powierzchni 

Dla obszarów uznanych w ewidencji za grunty le ne (kod Rodzaju u ytku grunt.:

80) w polu Rodzaj pow. nale y poda  w a ciwy rodzaj tych gruntów, zgodnie z poni szym 

wykazem: 

Rodzaje powierzchni Kod

Drzewostan 1
Plantacja nasienna 2
Plantacja drzew szybko rosn cych 3
Plantacja choinek 4
Plantacja krzewów 5
Poletko owieckie 6
Halizna 7
Zr b 8
P azowina 9
Do naturalnej sukcesji 10
Obj te szczególn  ochron 11
Inne wylesienia 12
Siedziba le nictwa 13
Biuro nadle nictwa 14
Inne tereny zabudowane 15
Rowy 16
Inne urz dzenia wodne 17
Obiekty liniowe 18
Pas graniczny 19
Pas ppo 20
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Droga le na 21
Kolejka le na 22
Linia energetyczna 23
Linia telekomunikacyjna 24
Szkó ka le na 25
Sk adnica drewna 26
Parking le ny 27
Miejsce turystyczne 28
Zwierzyniec 29
Arboretum 30

Cecha drzewostanu 

Je eli w polu Rodzaj u ytku grunt. wpisano kod 80 [Ls], to nale y wype ni  pole Cecha

d-stanu; istnieje mo liwo  wpisania do dwóch cech, zgodnie z poni szym wykazem: 

Cechy drzewostanu Kod 

drzewostan z zal/odn sztucznego 1
drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion 2
drzewostan odro lowy 7
drzewostan na gruntach porolnych 8
drzewostan z nasion drzew doborowych (plantacyjne uprawy nasion) 20
uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN 21
drzewostan z nasion gospodarczego drzewostanu nasiennego 22

W przypadku nieoznaczania cech drzewostanu nale y wpisa  kod 99. 

Gatunek panuj cy

Kod gatunku panuj cego wyst puj cego w drzewostanie na powierzchni próbnej 

wpisuje si  w polu Gat. pan. wg wykazu kodów obowi zuj cego w SILP. Dla powierzchni 

le nej niezalesionej gatunek panuj cy wynika z typu siedliskowego lasu i gospodarczego typu 

drzewostanu zalecanego na tym siedlisku w najbli szym s siedztwie powierzchni lub 

podpowierzchni próbnej.

Wiek gatunku panuj cego

W polu Wiek gat. pan. wpisuje si  wiek okre lony dla gatunku panuj cego.

Bonitacja gatunku panuj cego

Bonitacj  gatunku panuj cego (pole Bonit. gat. pan.) okre la si tylko w przypadku

drzewostanów I klasy wieku oraz drzewostanów, w których czynnik zadrzewienia wynika z 

pokrycia powierzchni, a nie z mi szo ci poszczególnych gatunków, zgodnie z kodami 

podanymi poni ej:
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Bonitacja Kod

Ia 1
I 10
II 20
III 30
IV 40
V 50

Dla pozosta ych drzewostanów w polu Bonit. gat. pan. wpisuje si kod - 0, dla powierzchni 

le nej niezalesionej informacji nie podaje si .

Wska nik zadrzewienia 

Informacj  w polu Zadrzew. wype nia si  tylko dla upraw, m odników i 

drzewostanów m odszych klas wieku nie wykazuj cych mi szo ci grubizny oraz 

drzewostanów m odszych klas wieku, w których wyst puj  gatunki szybko- i wolnorosn ce. 

Zadrzewienie oznacza stopie  pokrycia terenu i okre la si  zgodnie z kodami podanymi 

poni ej:

Zadrzewienie: Kod 

do 10% 1
do 20% 2
do 30% 3
do 40% 4
do 50% 5
do 60% 6
do 70% 7
do 80% 8
do 90% 9
do 100% 10

Typ drzewostanu 

Typ drzewostanu okre la si tylko w przypadku drzewostanów I klasy wieku oraz 

drzewostanów, w których czynnik zadrzewienia wynika z pokrycia powierzchni, a nie z 

mi szo ci poszczególnych gatunków, zgodnie z kodami podanymi poni ej:

Typ drzewostanu                                                                     Kod 

iglaste  (ponad 90% udzia u drzew iglastych)                           1
li ciaste (ponad 90% udzia u drzew li ciastych)                       2
mieszane iglaste (51-90% udzia u drzew iglastych)                  3
mieszane li ciaste  (51-90% udzia u drzew li ciastych)            4

Zwarcie drzewostanu  (poziome i pionowe) 

Informacj  w polu Zwarcie podaje si  zgodnie z kryteriami zawartymi w Instrukcji

urz dzania lasu:
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Zwarcie   Kod 

pe ne   1 
umiarkowane  2 
przerywane  3 
lu ne   4 
brak zwarcia   9 

Budowa pionowa drzewostanu  

Informacj  odno nie budowy pionowej drzewostanu wyst puj cego na powierzchni 

próbnej podaje si  zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji urz dzania lasu i poni szymi 

kodami (w polu Bud. Pion.):

Typy budowy: Kod 

drzewostan jednopi trowy 1
drzewostan dwupi trowy  2
drzewostan wielopi trowy 3
klasa odnowienia  4
klasa do odnowienia 5
budowa przer bowa 6

Zasz o ci gospodarcze  

Informacje odno nie zasz o ci gospodarczych stwierdzonych na powierzchni próbnej 

(w polu Zasz o ci gosp. na pow.) stanowi  syntetyczny zapis zabiegów, wykonanych w 

ostatnim 5-leciu; mo liwe jest wykazanie jednego, dwóch lub trzech zabiegów. 

Zabiegi:    Kod 

odnowienie 1
poprawki 3
uzupe nienia 4
dolesienia 5
czyszczenia wczesne  6
czyszczenia pó ne 7
trzebie  wczesna 8
trzebie  pó na 9
wprowadzenie podsadze  produkcyjnych 10
wprowadzenie podszytu 11
r bnia I – zupe na 12
r bnia II – cz ciowa 13
r bnia III – gniazdowa 14
r bnia IV – stopniowa 15
r bnia V – przer bowa 16
drzewostan w przebudowie 20
brak wykonanych zabiegów 30

Uszkodzenie drzewostanu na powierzchni próbnej 
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Uszkodzenie drzewostanu rejestruje si  w przypadku wyst powania na powierzchni 

próbnej co najmniej 20% drzew uszkodzonych. Przez uszkodzenie rozumie si  wszelkiego 

rodzaju symptomy patologiczne w niekorzystny sposób wp ywaj ce na wzrost i kondycj

zdrowotn  drzew oraz obni aj ce walory u ytkowe drewna. Za uszkodzenie uznaje si  przy 

tym tylko takie symptomy, które osi gn y progi szkodliwo ci (nasilenia wyst powania)

podane w tabeli: Klasyfikacja uszkodze  drzew i przyj te progi szkodliwo ci (rozdz. 5.2.

Pomiary i obserwacje drzew o pier nicy powy ej 70 mm, podrozdz. Uszkodzenia drzew).

W dokumencie ród owym w polu Uszkodzenie d-stanu na pow. i jego nasilenie

rejestruje si  przyczyn  powstania uszkodze  oraz nasilenie wyst powania uszkodze  (w 

odstopniowaniu 10%), rozumiane jako odsetek drzew z uszkodzeniami na powierzchni 

próbnej. List  wyró nionych przyczyn uszkodzenia drzewostanu i stopni jego nasilenia wraz 

z kodami przedstawiono poni ej.

Przyczyny uszkodze  Kod 

Drzewostan nieuszkodzony 10 
Opie kowa zgnilizna korzeni  11 
Huba korzeni  12 
Inne choroby infekcyjne 14 
Owady, szkodniki pierwotne 13 
Owady, szkodniki wtórne 27 
Wiatr 15 

nieg (oki ) 21 
Po ar  16 
Zalanie 23 
Zwierzyna (spa owanie)  17 
Zwierzyna (zgryzanie)  18 
Zwierzyna, inne  19 
Bezpo rednie dzia anie cz owieka 24 
Górnictwo  20 
Zanieczyszczenia powietrza 25 
Wiele czynników sprawczych 26 
Inne 22 
Niezidentyfikowane 30 

Nasilenie uszkodze  drzewostanu: Kod 

do 30% 3
do 40% 4
do 50% 5
do 60% 6
do 70% 7
do 80% 8
do 90% 9
do 100% 10
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Stan pod wzgl dem piel gnacji

Stan pod wzgl dem piel gnacji – zapisywany w polu Stan piel. – okre la si  dla 

powierzchni (podpowierzchni) próbnej, w drzewostanach w wieku ponad 20 lat (z 

wy czeniem KO, KDO i BP), na podstawie stanu drzewostanu w promieniu oko o 20–30 m 

od rodka powierzchni, w których wykonuje si  zabiegi gospodarcze, w 4-stopniowej skali: 

1) stan bardzo dobry – drzewostany bezpo rednio (1–2 lata) po prawid owo wykonanej 

trzebie y; w drzewostanie w zasadzie nie wyst puj  drzewa szkodliwe (tzn. niepotrzebne 

do utrzymania odpowiedniego zwarcia, hamuj ce prawid owy rozwój drzew dorodnych i 

po ytecznych lub wp ywaj ce ujemnie na stan zdrowotny i sanitarny lasu) – kod 1;

2) stan dobry – drzewostany zwykle par  lat po prawid owo wykonanej trzebie y lub 

bezpo rednio po trzebie y, w czasie której pozostawiono cz  drzew szkodliwych; w 

drzewostanach takich w chwili inwentaryzacji nie ma jeszcze potrzeby wykonywania 

trzebie y – kod 2;

3) stan dostateczny – drzewostany, w których pilno  wykonania trzebie y jest po rednia

mi dzy stanem dobrym i z ym – kod 3;

4) stan niew a ciwy – drzewostany, w których wykonanie trzebie y jest pilne z uwagi na 

du  liczb  drzew szkodliwych; do tej kategorii zalicza si  tak e drzewostany ze 

znacznym udzia em posuszu, z omów i wywrotów lub drzew obumieraj cych (w 

przybli eniu ponad 10%) – kod 4.

W drzewostanach, w których z przyczyn ochronnych lub innych nie wykonuje si  zabiegów 
gospodarczych (np.: parki narodowe, rezerwaty przyrody siedliska naturowe na obszarach 
Natura 2000), podaje si  – kod 5,

Ukszta towanie powierzchni terenu 

Makro- i mezorze b  terenu ustala si  na podstawie sytuacji terenowej oraz mapy 

topograficznej (1:50 000, 1:25 000, 1:10 000). Informacj  t  podaje si  w polu Forma

ukszta towania terenu. Stosuje si  kryteria wg Instrukcji urz dzania lasu, jak ni ej.

Rodzaj terenu: Kod 

nizinny  
nizinny równy 11 
nizinny falisty 12 
nizinny pagórkowaty 13 
nizinny wzgórzowy 14 

wy ynny
wy ynny równy 21 
wy ynny falisty 22 
wy ynny pagórkowaty 23 
wy ynny wzgórzowy 24 
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górski   
góry niskie 31 
góry rednie 32 
góry wysokie 33 

Po o enie terenu 

Informacj  zapisuje si  w polu Po o enie terenu zgodnie z zasadami i kodami 

przyj tymi w Instrukcji urz dzania lasu, jak ni ej: 

Po o enie terenu Kod 

p askie 1
dolina rzeki 2
zag bienie 3
zag bienie bezodp ywowe 4
kotlina 5
stok 6
stok dolny 7
stok rodkowy 8
stok górny 9
podnó e stoku 10
sp aszczenie 11
wierzchowina 12
grzbiet 13

Wystawa i nachylenie 

Kierunek nachylenia stoku, na którym po o ona jest powierzchnia, okre la si  przez 

pomiar azymutu i przyj cie jednej – do trzech wystaw. Informacj  zapisuje si  w pierwszym 

polu Wystawy  i nachyl.; pierwszy znak jest kodem wystawy, trzy nast pne oznaczaj

nachylenie, w %. 

Wystawa: Kod 

pó nocna 1
pó nocno-wschodnia  2
wschodnia 3
po udniowo-wschodnia 4
po udniowa 5
po udniowo-zachodnia 6
zachodnia 7
pó nocno-zachodnia 8

Nachylenie stoku na powierzchni próbnej mierzone jest bezpo rednio w terenie  

i wyra ane w procentach (w odstopniowaniu 5%). W przypadku wyst pienia wi cej ni

jednej wystawy na powierzchni nale y poda  nachylenie stoku dla ka dej z nich. 
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Typ siedliskowy lasu, sposób okre lania, stan siedliska i korekta typu siedliskowego lasu  

Dla powierzchni próbnej (lub jej cz ci) podaje si  typ siedliskowy lasu (w polu Typ

siedliskowy lasu) wed ug opisu taksacyjnego w obowi zuj cym planie urz dzenia lasu. 

Stosuje si  nast puj ce kody typów siedliskowych lasu: 

Typ siedliskowy lasu Kod 

Bór suchy 11
Bór wie y 12
Bór wilgotny 13
Bór bagienny 14
Bór mieszany wie y 22
Bór mieszany wilgotny 23
Bór mieszany bagienny 24
Las mieszany wie y 32
Las mieszany wilgotny 33
Las mieszany bagienny 34
Las wie y 42
Las wilgotny 43
Ols 44
Ols jesionowy 45
Las gowy 46
Bór mieszany wy ynny wie y 55
Bór mieszany wy ynny wilgotny 56
Las mieszany wy ynny wie y 61
Las mieszany wy ynny wilgotny 62
Las wy ynny wie y 63
Las wy ynny wilgotny 64
Ols jesionowy wy ynny 65
Las gowy wy ynny 66
Bór wysokogórski 18
Bór górski wie y 71
Bór górski wilgotny 72
Bór górski bagienny 73
Bór mieszany górski wie y 81
Bór mieszany górski wilgotny 82
Bór mieszany górski bagienny 83
Las mieszany górski wie y 91
Las mieszany górski wilgotny 92
Las górski wie y 93
Las górski wilgotny 94
Las gowy górski 95
Ols jesionowy górski 96

Nale y przy tym zaznaczy  sposób okre lenia typu siedliskowego lasu (w polu 

Sposób okre l.) stosuj c nast puj ce kody:     



 38

          Kod

na podstawie bada  glebowo-siedliskowych      1 
w czasie okresowych prac inwentaryzacyjnych      2 
dotychczas nie okre lony        3  

Dla powierzchni, na których typ siedliskowy lasu zosta  ustalony na podstawie bada

glebowo-siedliskowych (kod 1), podaje si  stan siedliska w polu Stan sied. wg nast puj cych 

kodów:

Stan siedliska Kod 

naturalny 1
zbli ony do naturalnego 2
zniekszta cony 3
silnie zniekszta cony 4
przekszta cony 5
zdegradowany 6
silnie zdegradowany 7
zdewastowany 8

W przypadku braku informacji o typie siedliskowym lasu, w przypadku gdy 

powierzchnia zosta a zlokalizowana w miejscu mikrosiedliska albo w razie stwierdzenia 

wyra nej niezgodno ci typu podanego w opisie taksacyjnym ze stwierdzonym na gruncie, kod 

typu siedliskowego lasu okre lonego na gruncie podaje si  w polu Korekta tsl.
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4.4. OPIS DRZEWOSTANU, W KTÓRYM ZA O ONO POWIERZCHNI  PRÓBN

W bloku DRZEWOSTAN podaje si  informacje o ca ym pododdziale (drzewostanie), 

w którym za o ono powierzchni  próbn . Informacje podaje si  zgodnie z opisem 

taksacyjnym ostatniego planu urz dzenia lasu. W przypadku stwierdzenia zasadniczej zmiany 

stanu w stosunku do opisanego w planie urz dzenia lasu (zr b, po ar itp.) nale y dokona

ponownej taksacji nowopowsta ego wydzielenia. W lasach, dla których nie uzyskano opisu 

taksacyjnego, cechy pododdzia u nale y oszacowa  na gruncie, w zasi gu obserwacji z 

powierzchni próbnej, na obszarze do 1 ha. 

Rodzaj powierzchni 

Pole Rodzaj pow. wype nia si  wg kodów jak dla rodzaju powierzchni w bloku 

POW. PRÓBNE.

Funkcja lasu 

 W polu Funkcja lasu podaje si  kategori  lasu ze wzgl du na g ówn  funkcj  wg 

nast puj cych kodów: 

 lasy Kod

rezerwatowe 1
ochronne 2
gospodarcze 3

Forma i rodzaj ochrony przyrody 

Formy ochrony przyrody (w polu Forma  ochr.  przyr. ) podaje si  wg nast puj cych 

kodów:

Formy ochrony przyrody Kod 

park narodowy 1
park krajobrazowy 2
obszar chronionego krajobrazu 3
obiekt wpisany do rejestru zabytków 4
rezerwat przyrody 5
powierzchniowy pomnik przyrody 6
stanowisko dokumentacyjne 7
strefa ochronna 8

Istnieje mo liwo  podania dwóch form ochrony przyrody, np. gdy rezerwat po o ony

jest w granicach parku krajobrazowego. W dokumencie ród owym informacje te zapisuje si

w dwóch pierwszych, dwuznakowych polach. Dla parków narodowych i rezerwatów 

przyrody podaje si  rodzaj ochrony w polu Rodz. ochr. wg nast puj cych kodów: 

Rodzaje ochrony  Kod 
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ochrona cis a 1
ochrona cz ciowa 2

Obszar sieci Natura 2000 

W sytuacji, gdy drzewostan wchodzi w obszar sieci Natura 2000, w polu Natura 2000 w 

zale no ci od powodu ochrony podaje si  informacj  wg nast puj cych kodów: 

Obszar sieci Natura 2000  Kod 

ochrona wynikaj ca z dyrektywy siedliskowej 1
ochrona wynikaj ca z dyrektywy ptasiej 2
ochrona wynikaj ca z dyrektywy siedliskowej i ptasiej 3
drzewostan poza obszarem Natura 2000 4

Kategoria ochronno ci

Dla lasów ochronnych (w polu Funkcja lasu kod 2), podaje si  kategori  ochronno ci

w polu Kat. ochr. wg nast puj cych kodów (mo liwe jest podanie do dwóch kategorii): 

Kategorie ochronno ci lasów Kod 

glebochronne 1
wodochronne 2
trwale uszkodzone na skutek dzia alno ci przemys u 3
cenne fragmenty rodzimej przyrody 4
sta e powierzchnie badawcze i do wiadczalne 5
nasienne 6
ostoje zwierz t 7
w miastach i wokó  miast 8
uzdrowiskowe 9
obronne 10

Sposób zagospodarowania 

Sposób zagospodarowania podaje si  w polu Spos. zag. zgodnie z poni szym wykazem: 

Sposób zagospodarowania Kod 

zr bowy (r bni  I) 1
przer bowo-zr bowy (r bni  (II, III i IV) 2
przer bowy (r bni  V) 3
specjalny (w parkach narodowych, rezerwatach itp.) 4

Gatunek panuj cy

W polu Gat. pan.  podaje si  kod gatunku panuj cego z opisu taksacyjnego lub  

z bezpo redniej taksacji (zgodnie z wykazem kodów obowi zuj cym w SILP). 

Wiek gatunku panuj cego

Wiek gatunku panuj cego w pododdziale, w którym za o ono powierzchni  próbn  (w 

polu Wiek gat. pan. poddz.) nale y zaktualizowa  na rok przeprowadzenia pomiarów. 
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Wska nik zadrzewienia i zwarcie 

Wska nik zadrzewienia i zwarcie (w polach Zad. poddz. i Zw. poddz.) podaje si

zgodnie z opisem taksacyjnym.  Kody zwarcia jak dla pola Zwarcie w bloku POW.

PRÓBNE.

Budowa pionowa 

Pole Bud. pion. poddz. wype nia si  wg kodów jak pole Bud. pion. w bloku POW. 

PRÓBNE.

Sposób okre lenia cech drzewostanu 

Podaje si  sposób okre lenia charakterystyk drzewostanu wg nast puj cych kodów: 

Sposób opisu d-stanu Kod 

opis taksacyjny (lub inny dokument ród owy) 1
korekta opisu taksacyjnego 2
szacunek na gruncie 3

Kod 2 podaje si , gdy taksator zmodyfikowa  jak kolwiek cech  w porównaniu z 

opisem taksacyjnym. Kod 3 podaje si  w sytuacji braku opisów taksacyjnych i szacowania 

wszystkich cech na gruncie.  
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5. POMIARY I OBSERWACJE NA POWIERZCHNI PRÓBNEJ A 

5.1. DANE OGÓLNE

Dane dotycz ce powierzchni A wpisuje si  na odwrocie dokumentu ród owego.

Wyboru wielko ci powierzchni próbnej A dokonuje si  w zale no ci od wieku 

(gatunku panuj cego) lub struktury drzewostanu na powierzchni próbnej i oznacza si  przez 

zakre lenie odpowiedniego pola [200], [400] lub [500] w dokumencie ród owym. W 

przypadku, gdy powierzchnia próbna sk ada si  z kilku podpowierzchni (np. obejmuje 

m odnik i drzewostan V klasy wieku), dla poszczególnych podpowierzchni przyjmuje si

wielko  promienia wynikaj c  z wieku rosn cego na nich drzewostanu (patrz rozdz. 2.5). 

 Drzewa zalicza si  do powierzchni próbnej, je eli odleg o  od rodka ich pnia na 

wysoko ci 1,3 m do rodka powierzchni (równie  na wysoko ci 1,3 m) jest mniejsza od 

przyj tego promienia powierzchni. 

Pokrywa 

Typ pokrywy powierzchni próbnej A podaje si  w polu Pokrywa dla pow. A.

Dopuszcza si  podanie dwóch typów pokrywy (dla ka dej z powierzchni) z okre leniem ich 

procentowego udzia u z odstopniowaniem 10%. Wyró nia si  przy tym nast puj ce typy 

pokrywy:

Pokrywa Kod 

naga 1
cio a 2

zielna 3
mszysta-kobierce 4
mszysta-czernicowa 5
zadarniona 6
silnie zadarniona 7
silnie zachwaszczona 8

Przyj ty (z uwzgl dnieniem nachylenia terenu wpisanego w polu Nachyl.) promie

powierzchni (podpowierzchni) podaje si  w polu Promie . Wielko  powierzchni próbnej, 

podpowierzchni lub podpowierzchni dope niaj cej nale y wpisa  w pole Pow. m2.
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5.2. POMIARY I OBSERWACJE DRZEW YWYCH O PIER NICY WI KSZEJ LUB RÓWNEJ 70 MM

Na powierzchni próbnej mierzy si  wszystkie drzewa i krzewy, o pier nicy wi kszej

lub równej 70 mm. Stosuje si  kody gatunków (w polu Gat.) zgodnie z wykazem kodów 

obowi zuj cych w SILP. 

Warstwa drzewostanu 

Dla ka dego drzewa nale y poda  wyró nik warstwy (w polu War.), Drzewa do 

poszczególnych warstw (pi ter) zalicza si  z wykorzystaniem kryteriów zamieszczonych w 

Instrukcji urz dzania lasu wg nast puj cych kodów 

warstwa Kod

warstwa drzew w drzewostanie jednopi trowym lub pi tro I 14

pi tro  II 2
pi tro  III (podrost o charakterze drugiego pi tra) 3
ywe z omy 5

przestoje, nasienniki i przedrosty 10

Przeci tny wiek drzew w warstwie 

Dla ka dej grupy wiekowej w obr bie warstwy ustala si  przeci tny wiek, zgodnie z 

kryteriami zamieszczonymi w Instrukcji urz dzania lasu. Ka demu drzewu przypisuje si

przeci tny wiek grupy wiekowej danej warstwy (zapisywany w polu Wiek), do której ono 

nale y. W przypadku trudno ci w okre leniu wieku nale y stosowa widry przyrostowe. 

Odleg o  i azymut 

Dla wszystkich drzew (i krzewów) na powierzchni, równych lub wi kszych od 

ustalonego progu pomiaru pier nicy (70 mm w korze) mierzy si  odleg o  i azymut. Pomiar, 

przeprowadzany ze rodka powierzchni próbnej, rozpoczynany jest od kierunku pó nocnego i 

przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 9).

Pomiar odleg o ci (zapisywany w polu L) wykonuje si  na wysoko ci 1,3 m od ziemi 

od rodka powierzchni próbnej w kierunku rodka pnia drzewa do jego obrysu. Odleg o

mierzy si  z dok adno ci  do 1 cm. Odleg o  od rodka powierzchni próbnej do rodka pnia 

drzewa jest sum  zmierzonej odleg o ci do obrysu oraz po owy zmierzonej pier nicy.

 Azymut (zapisywany w polu A) mierzy si  w pe nych stopniach ze rodka

powierzchni próbnej w kierunku osi drzewa.

                                                          
4 Kodem 1 oznacza si  równie  gatunek g ówny na powierzchni le nej niezalesionej 
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N

Kierunek pomiaru 
pier nicy

Kierunek pomiaru 
azymutu i odleg o ci

Drzewo zaliczone do 
powierzchni 

Drzewo niezaliczone do 
powierzchni

Kierunek 
prowadzenia  

pomiaru drzew 

rodek pnia 

Obrys pnia 

Rys. 9 Kierunki pomiarów azymutu i pier nicy na powierzchni próbnej 

Pier nica

rednica drzewa w korze na wysoko ci 1,3 m powy ej gruntu (zapisywana w polu 

D1.3) mierzona jest przy u yciu rednicomierza, z dok adno ci  do 1 mm. Pier nic  mierzy si

w jednym kierunku, w taki sposób, aby rami rednicomierza przy o one by o z lewej strony 

pnia (widzianego ze rodka powierzchni) i skierowane do rodka powierzchni ko owej

(rys. 9).

W przypadkach, gdy jednoznaczne okre lenie pier nicy jest utrudnione, nale y stosowa

nast puj ce zasady: 

na stokach wysoko  1,3 m powinna by  mierzona od strony szczytu stoku (rys. 10); 

w przypadku drzew pochy ych wysoko  1,3 m nale y mierzy  od strony nachylonej, a 

pier nic  w kierunku prostopad ym do osi drzewa (rys. 11 ); 

w przypadku wyst pienia na wysoko ci 1,3 m deformacji pnia uniemo liwiaj cej

prawid owy pomiar, rednic  nale y mierzy  podwójnie – w takiej samej odleg o ci, 

powy ej i poni ej, od wyznaczonego punktu 1,3 m; 

w przypadku stwierdzenia rozwidlenia drzewa (krzewu) znajduj cego si  poni ej 

wysoko ci 1,3 m, poszczególne pnie nale y mierzy  oddzielnie; 

je eli pomiar z za o onego kierunku nie jest mo liwy, pier nic  drzewa nale y zmierzy  z 

innego kierunku lub obliczy  jej wielko  na podstawie pomiaru obwodu; wszelkie 
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odst pstwa od podstawowych zasad pomiaru nale y odnotowa  w polu Uwagi (pierwsza 

strona formularza). 

1,3 m

1,3 m

Rys. 10. Sposób ustalania wysoko ci 1,3 m 
             w terenie nachylonym 

Rys. 11. Sposób ustalania wysoko ci 1,3 m  
              dla drzew pochy ych

W przypadku ywych z omów zamiast pier nicy okre la si  ich grubo  w po owie wysoko ci
(pole D1/2) w oparciu o pomiar rednicy na wysoko ci 1 i 2 m i ustalon  na tej podstawie  
zbie ysto .

Wysoko  drzew 

Na powierzchni próbnej mierzy si  wysoko  wybranych drzew w warstwach 

gatunkowo-wiekowych w pi trach I-III oraz wysoko  wszystkich przestojów, nasienników, 

przedrostów i z omów ywych Pomiarowi wysoko ci podlega jedno z pi ciu drzew ka dego 

gatunku w warstwie wiekowej i wysoko ciowej rosn cych najbli ej rodka powierzchni. Po 

uszeregowaniu tych drzew pod wzgl dem pier nicy od najmniejszej do najwy szej do 

pomiaru przeznacza si trzecie drzewo w szeregu.

W drzewostanach jednogatunkowych (ponad 70% w sk adzie gatunkowym na 

powierzchni próbnej) do pomiaru wysoko ci wybiera si  2 drzewa gatunku panuj cego 

spo ród sze ciu drzew po o onych najbli ej rodka powierzchni  (po uszeregowaniu tych 

drzew wed ug pier nicy s  to trzecie i czwarte drzewo w szeregu). Pomiar wysoko ci drzew 

pozosta ych warstw gatunkowo-wiekowych przeprowadzany jest wg zasad ogólnych  

(1 drzewo).

W przypadku braku odpowiedniej liczby drzew, mierzy si  wysoko  jednego drzewa 

(ka dego gatunku w warstwie) o pier nicy najbli szej przeci tnej pier nicy tych drzew. 

Wysoko  mierzy si  dla ka dej warstwy gatunkowo-wiekowej i zapisuje si  w polu

H w a ciwym dla mierzonych drzew. Wysoko  mierzy si  z dok adno ci  do 0,5 m. 
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Uszkodzenia drzew 

Obserwacj  uszkodze , symptomów uszkodze  i zmian patologicznych (zwanych 

dalej uszkodzeniami), które w znacz cy sposób wp ywaj  na wzrost i stan zdrowotny drzewa, 

przeprowadza si  na drzewach (i krzewach) o pier nicy równej lub wi kszej ni  70 mm 

(powierzchnia A). Rejestracji podlega rodzaj uszkodzenia (w polu Uszkodzenie rodz.) jego

umiejscowienie (w polu Uszkodzenie m.) oraz nasilenie wyst powania (w polu Uszkodzenie 

nasil.) Istnieje mo liwo  zapisu dwóch rodzajów uszkodzenia. O odnotowaniu danego 

uszkodzenia decyduje przekroczenie okre lonego poziomu nasilenia jego wyst powania.

Progowe nasilenia uzasadniaj ce rejestrowanie uszkodze  podano w zestawieniu poni ej.

Klasyfikacja uszkodze  drzew i przyj te progi szkodliwo ci

Rodzaj uszkodzenia Próg szkodliwo ci Kod

Ubytek li ci/igie  10% li ci/igie  w górnej po owie korony 11

Przebarwienie li ci/igie  10% li ci/igie  w górnej po owie korony 12

Uszkodzenia (zamieranie) p czków i p dów 10% p czków/p dów w górnej po owie korony 1

Deformacje li ci/p dów/strza y
10% li ci i p dów w górnej po owie korony, znacz ca 
deformacja strza y obni aj ca walory u ytkowe  

13

Rozk ad drewna Nie stosuje si 2

Uszkodzenia korzeni Nie stosuje si 3

Zrakowacenia 10% obwodu pnia 4

Otwarte rany (odarcia, p kni cia kory) 10% obwodu pnia 5

Zamar y, z amany wierzcho ek b d  strza a Nie stosuje si 6

Wycieki ywicy, soków (gumozy) 10% obwodu pnia 7

Inne uszkodzenia  8

Drzewo odro lowe Nie stosuje si 10

Drzewo bez uszkodze 20

W przypadku stwierdzenia, e drzewo ( ywe) jest pochodzenia odro lowego w 

pierwszym polu rodzaju uszkodzenia wpisuje si  kod 10. W przypadku braku uszkodze  (kod 

20) nie wype nia si  pól Uszkodzenie m. i Uszkodzenie nasil.

Identyfikacja uszkodze (informacja zapisywana w polu Uszkodzenie rodz.)

Ubytek li ci/igie

Ubytek li ci b d  igie  rejestruje si  bez wzgl du na przyczyn  ( erowanie owadów, 

grzyby chorobotwórcze, czynniki abiotyczne itp.), o ile ubytek ten oceniany jest na ponad 

10% li ci/igie  w górnej po owie korony 

Przebarwienie li ci/igie
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Przebarwienie li ci/igie  rejestruje si  bez wzgl du na przyczyn  ( erowanie owadów, 

grzyby chorobotwórcze, czynniki abiotyczne itp.) oraz stopie  odbarwienia b d  kolor li ci

igie , o ile udzia  przebarwionych li ci/igie  przekracza 10% wszystkich li ci/igie

wyst puj cych w górnej po owie korony 

Uszkodzenia (zamieranie) p dów i p czków

Uszkodzenia p dów i p czków s  rejestrowane bez wzgl du na przyczyn  powstania 

( erowanie owadów, grzyby chorobotwórcze, czynniki abiotyczne itp.). Uszkodzenia tego 

typu podlegaj  inwentaryzacji, o ile stwierdzi  je mo na na ponad 10% p dów lub p czków 

górnej po owie korony. 

Deformacje li ci/p dów/strza y

Uszkodzenie to rejestruje si  w przypadku stwierdzenia wszelkiego rodzaju 

deformacji  mog cych znacz co wp ywa  na stan drzewa, b d  obni enie jego walorów 

u ytkowych. Do tej kategorii uszkodzenia zalicza  si  b d  nieproporcjonalnie rozwini te

korony drzewa (jednostronne, przerywane), deformacje strza y spowodowane przez skr taka 

sosny b d erowanie owadów, nienaturalne rozmiary li ci/igie  (makro- i mikrofilia), czarcie 

miot y.

Rozk ad drewna 

Rozk ad drewna stwierdza si  w przypadku wyst powania:

owocników grzybów na pniu (od nap ywów korzeniowych i szyi korzeniowej po 

wierzcho ek; 

otwartych ran (bez wzgl du na wielko ) maj cych kontakt z gruntem; 

dziupli i sp ka  kory o szeroko ci wi kszej ni  1 cm, w których stwierdzi  mo na 

mi kk , wilgotn  i roz o on  tkank  drewna; 

martwic spowodowanych po arem, znajduj cych si  w cz ci odziomkowej pnia; 

g bokich p kni  drewna; 

zbutwia ych ga zi i konarów, je eli ich udzia  jest wi kszy ni  10%. 

Przy tego rodzaju uszkodzeniach nie okre la si  nasilenia ich wyst powania.

Uszkodzenia korzeni 

Ten rodzaj uszkodze  obejmuje widoczne : 

odarcia kory na korzeniach; 

zerwanie korzeni; tak klasyfikuje si  m.in. drzewa pochylone przez huraganowe wiatry. 

W tej kategorii uszkodze  nie okre la si  nasilenia ich wyst powania.  
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Zrakowacenia

Do tego rodzaju uszkodze  zalicza si :

typowe zrakowacenia spowodowane przez grzyby i objawiaj ce si  brakiem kory, 

zamar ym kambium i drewnem oraz deformacjami w miejscu pora enia; 

guzowato ci, mog ce wyst powa  na korzeniach, pniu, jak równie  na konarach drzewa.

Tego rodzaju uszkodzenia rejestruje si , o ile ich wielko  przekracza 10% obwodu 

pnia w miejscu wyst powania lub symptomy wyst puj  na co najmniej 10% liczby ga zi,

konarów b d  korzeni. 

Otwarte rany 

Otwarte rany to miejsca na pniu drzewa, w których kora zosta a odarta i drewno 

zosta o wyeksponowane na oddzia ywanie czynników zewn trznych, ale w których nie 

stwierdzono objawów jego rozk adu. Za otwarte rany uznaje si  równie  naci cia pi  i 

zaciosy, o ile ich rozmiar przekracza 10% obwodu pnia w miejscu ci cia. W przypadku 

wyst pienia kilku otwartych ran zlokalizowanych w obr bie dowolnej sekcji strza y o 

d ugo ci 1 m ich rozmiary (szeroko ci) sumuje si  (rys. 12). 

  Widoczna cz  obwodu pnia (40%)

d

otwarte rany

miejsca wycieków ywicy

w

w -

d -

czna szeroko  uszkodzenia

1m

Oznaczenia

Rys. 12. Zasady okre lania rozmiarów (nasilenia wyst powania) otwartych ran i wycieków

Zamar y, z amany wierzcho ek b d  ga

W przypadku stwierdzenia zamar ego wierzcho ka lub drzewa pozbawionego 

wierzcho ka, rejestruje si  ten fakt bez wzgl du na przyczyn  wyst pienia uszkodzenia (mróz, 

wiatr, owady, choroby grzybowe, itp.). W odniesieniu do tego rodzaju uszkodzenia nie 

okre la si  nasilenia wyst powania.

Wycieki ywicy i gumozy 

Za ten rodzaj uszkodzenia uznaje si  wszystkie stwierdzone wycieki ( ywicy na 

drzewach iglastych, gumozy i inne wycieki na drzewach li ciastych) zlokalizowane na pniu i 

w miejscach wyrastania ga zi, o ile uszkodzenie wyst puje na ponad 10% obwodu pnia. 
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Sposób okre lania nasilenia wycieków ywicy i gumoz jest analogiczny od okre lania 

nasilenia (rozmiarów) otwartych ran (rys. 12). 

Inne uszkodzenia 

W przypadku, kiedy stwierdzone symptomy uszkodzenia nie odpowiadaj  rodzajom 

uszkodze  wymienionym wcze niej, uszkodzenie zalicza si  do kategorii „inne”. 

Klasyfikacja umiejscowienia (lokalizacji) uszkodze

 Oprócz rodzaju uszkodzenia, rejestracji podlega równie  miejsce jego wyst pienia

(pole Uszkodzenie m.) – patrz rys. 13. Do tego celu s u y przedstawiona poni ej klasyfikacja 

umiejscowienia uszkodze .

Umiejscowienie uszkodzenia Mo liwe rodzaje uszkodzenia Kod 
Korzenie i strza a do 30 cm od poziomu gruntu 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 1 
Korzenie i dolna po owa pnia 2, 4, 5, 7, 8, 13 2 
Dolna po owa pnia 2, 4, 5, 7, 8, 13 3 
Dolna i górna po owa pnia* 2, 4, 5, 7, 8, 13 4 
Górna po owa pnia 2, 4, 5, 7, 8, 13 5 
Strza a w obr bie korony* drzewa 2, 4, 5, 6, 7, 8,13 6 
Ga zie 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13 7 
P dy i p czki 1, 8, 13 8 
Li cie i ig y 8, 11, 12, 13 9 

9 - li cie

8 - p dy i p czki

7 - ga zie w obr bie korony

6 - strza a w obr bie korony

5 - górna po owa pnia

4 - dolna i górna  po owa pnia

3 - dolna po owa pnia

2 - korzenie i dolna po owa pnia

1 - korzenie i podstawa pnia
     (do  30 cm od poziomu gruntu)

Pie

Korona

Korzenie

>1,5 m

Podstawa

korony

Rys. 13. Klasyfikacja miejsca wyst powania uszkodze

                                                          
 Pie  zdefiniowano jako odcinek strza y od poziomu gruntu do podstawy korony drzewa, za któr  przyj to 
najni sze po o enie ulistnienia na p dach o grubo ci powy ej 2,5 cm; na u ytek niniejszej instrukcji przyjmuje 
si  ponadto, e do korony nie s  zaliczane p dy o grubo ci mniejszej ni  2,5 cm rosn ce poza obr bem korony 
(np. w dolnej cz ci pnia) oraz pojedyncze, ywe ga zie i p dy o grubo ci wi kszej ni  2,5 cm, je eli
odleg o  pomi dzy nimi a podstaw  korony przekracza 1,5 m. 
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Je eli jeden rodzaj uszkodzenia wyst puje w kilku miejscach na drzewie, to wykazuje 

si  dla niego najni sze umiejscowienie. Na przyk ad, je eli owocniki grzybów (kod 2) 

wyst puj  zarówno w dolnej po owie pnia (kod 3), na strzale w obr bie korony (kod 6), jak i 

na ga ziach (kod 7), to w raptularzu rejestruje si  jedynie po o enie odpowiadaj ce kodowi 

3. Ta sama zasada obowi zuje w odniesieniu do uszkodze , które swym zasi giem obejmuj

wi cej ni  jedn  z wyró nionych kategorii po o enia (np. listwa mrozowa ze stwierdzon

zgnilizn  drewna). 

Okre lanie nasilenia uszkodze

 Dla rejestrowanych uszkodze  drzew okre la si  nasilenie ich wyst powania (w polu 

Uszkodzenie nasil.) stanowi ce miar  ich rozleg o ci i szkodliwo ci. Oceny nasilenia 

uszkodzenia dokonuje si  szacunkowo, podaj c jego warto  w uk adzie procentowym, w 

odstopniowaniu co 10%, wg nast puj cych kodów:

Nasilenie uszkodze : Kod 

10% 1
20% 2
30% 3
40% 4
50% 5
60% 6
70% 7
80% 8
90% 9
100% 10

Ocena korony 

Dla ka dego z drzew o pier nicy równej b d  wi kszej ni  70 mm na powierzchni nr 3 

w trakcie okre la si  wzgl dn  d ugo  korony, wielko  brakuj cej korony, g sto  korony 

pozostaj cej oraz szeroko  korony wed ug przedstawionej poni ej metodyki.

Przez d ugo  korony rozumie si  odleg o  pomi dzy podstaw  korony wyznaczon

przez najni ej po o one ywe p dy (ulistnione b d  uiglone), a wierzcho kiem b d  najwy ej

po o onym ywym fragmentem korony drzewa. Do korony nie zalicza si  p dów

przybyszowych. W przypadku korony przerywanej, za jej podstaw  przyjmuje si  po o enie

najni szej ga zi o grubo ci co najmniej 3 cm, o ile odleg o  pomi dzy t  ga zi , a g ówn

cz ci  korony nie przekracza 1,5 m. Wzgl dna d ugo  korony wyra ana jest w procentach 
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wysoko ci drzewa i rejestrowana z dok adno ci  do 10% w polu Korona d ug. dokumentu 

ród owego.

 Pomiar szeroko ci korony przeprowadza si  dla drzew, dla których okre lono 

wzgl dn  d ugo  korony mierz c ta ma odleg o  w poziomie od rodka pnia drzewa do 

najdalej po o onych, skrajnych punktów na rzucie pionowym korony na gruncie w 4 

kierunkach: N, S, E, W. Pomiar przeprowadza si  z dok adno ci  do 10 cm i rejestruje w 

dokumencie ród owym w odpowiednich polach: Korona szer N, szer E, szer _S, szer W.

(rys. 14). 

Rys. 14. Zasady pomiaru szeroko ci korony drzew na powierzchni A

Wielko  brakuj cej cz ci korony okre la si  nast puj co (rys. 15): 

1. Dokonanie projekcji modelowego zarysu korony: 

a) pierwszej kolejno ci nale y wyznaczy  podstaw  korony (wg kryteriów opisanych 

powy ej), a nast pnie

b) oceni  maksymalny, potencjalny w danych warunkach zasi g korony

2. Okre lenie rzeczywistego zasi gu korony 

3. Oszacowanie brakuj cej cz ci korony, jako ró nicy korony modelowej i korony 

rzeczywistej

Wielko  brakuj cej cz ci korony okre la si  w procentach z dok adno ci  do 5% i rejestruje 

w dokumencie ród owym w polu Korona brak.
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Braku j ca cz
koron y drzew a 

M ode low y zarys 

koron y

> 2 m  

Po dsta w a

ko ro ny

Rys. 15 Model okre lania brakuj cej cz ci korony 

Przez g sto  pozostaj cej korony rozumie si  stopie  pokrycia t a przez istniej c  koron  w 

obr bie jej rzeczywistego zasi gu, na rycinie 15 oznaczonego kolorem zielonym. Okre lana 

jest ona w procentach z dok adno ci  do 5%, przy czym 100% oznacza pe ne zakrycie t a

przez koron  drzewa. Do okre lania g sto ci pozostaj cej korony stosuje si  prezentowan

poni szej graficzn  skal :

Skala g sto ci korony w % ( ród o: USFHM) 

G sto  pozostaj cej korony rejestruje si  w dokumencie ród owym w polu Korona g sto .
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5.3. PNIAKI I DRZEWA MARTWE

Pniaki

Na powierzchni próbnej A, na której wykonywano pomiary drzew stoj cych o 

pier nicy wi kszej lub równej 70 mm przeprowadza si  inwentaryzacj  pniaków. W 

przypadku upraw i m odników bez grubizny oraz na gruntach le nych niezalesionych (np. 

zr by) pniaki s  inwentaryzowane tylko na powierzchni B.

Inwentaryzuje si  pniaki, których rednica (bez kory) w miejscu prawid owo 

za o onego rzazu na kierunku azymutu jest równa lub wi ksza od 100 mm, a wysoko

pniaka liczona od powierzchni terenu jest nie wi ksza ni  50 cm. Do pomiaru zalicza si  te 

pniaki, których rodek le y na powierzchni próbnej. Odleg o  od rodka powierzchni do 

pniaka mierzy si  na wysoko ci rzazu.

W dokumencie ród owym rejestruje si  i zapisuje: 

gatunek drzewa (pole Gat.),

azymut mierzony ze rodka powierzchni próbnej w kierunku rodka pniaka (pole Ap)

w stopniach, 

odleg o  mierzon  od rodka powierzchni próbnej do rodka pniaka (pole Lp) w cm, 

rednic  pniaka bez kory (kierunek pomiaru zgodny z azymutem) (pole D) w mm,  

w miejscu rzazu (rys. 16), 

stopie  roz o enia pniaka oceniany jest na podstawie wygl du pniaka (pole Roz.) wed ug

nast puj cych kodów: 

                   Kod

pniak nieroz o ony – o niezmienionej strukturze drewna, nie poro ni ty przez 
grzybni  lub porosty, o jasnym czole lub prze ywiczonej powierzchni ci cia,

1

pniak cz ciowo roz o ony – charakteryzuje si  wyst powaniem grzybni lub 
porostów, ciemnym zabarwieniem czo a, widocznymi ladami zgnilizny na 
obwodzie lub w cz ci twardzielowej, 

2

pniak silnie roz o ony – silnie poro ni ty przez grzybni , porosty i mchy, 
niekiedy z ca kowicie roz o on  cz ci  bielast  i cz ciowo zachowan
twardziel ,

3

pniak nieroz o ony, z odro lami, 4

pniak cz ciowo roz o ony, z odro lami, 5

pniak silnie roz o ony, z odro lami 6
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Ap 

Lp
D

na kierunku azymutu

Rys. 16. Sposób pomiaru pniaków 

Przez rednic  pniaka (bez kory) rozumie si rednic  w chwili ci cia drzewa, tj. o 

niezmienionym obrysie czo a. W przypadku pniaków silnie roz o onych podaje si  ich 

przybli on rednic , jak  mia y przed nast pieniem procesu rozk adu.

Martwe drzewa stoj ce i z omy

Martwe drzewa stoj ce (posusz) i z omy rejestruje si , je eli ich pier nica jest wi ksza lub 

równa  70 mm (w korze). W dokumencie ród owym zapisuje si :

gatunek drzewa (pole Gat),

azymut mierzony ze rodka powierzchni próbnej w kierunku drzewa w stopniach (pole 
AC),

odleg o  mierzon  od rodka powierzchni próbnej do drzewa w cm (pole LC),

azymut „0” w stopniach (pole AW),

pier nic  strza y (pole D1.3) dla posuszu w mm lub grubo  w po owie zmierzonej 
wysoko ci z omu (pole D1/2) w mm (nie uwzgl dnia si  cz ci z omu o grubo ci poni ej
70 mm),

wysoko  w metrach (pole HL),

stopie  roz o enia zgodnie z kryteriami jak dla pniaków (pole Roz.),

rodzaj drewna stoj cego (pole Typ) wed ug nast puj cych kodów:

Drzewo          Kod

stoj cy posusz                  4 

stoj cy z om                     5 

UWAGA: Do stoj cych z omów nie dok ada si  ich od amanych fragmentów (rys 17). 



 55

Rys. 17. Sposób pomiaru drzewa z amanego  

Martwe drzewa ci te i wywrócone 

Martwe drzewa ci te i wywrócone rejestruje si , je eli ich grubo  w grubszym 

ko cu jest wi ksza ni  100 mm (w korze), a ich pniak ( rodek) znajduje si  w granicach 

powierzchni próbnej. W przypadku wywróconego drzewa (z korzeniami) o zakwalifikowaniu 

drzewa do pomiaru decyduje powi zanie tego drzewa z powierzchni  przed obaleniem. 

W przypadku drzew ci tych i wywróconych rejestruje si  (rys. 18, 19) i zapisuje w 

dokumencie ród owym: 

gatunek drzewa (pole Gat),

azymut mierzony ze rodka powierzchni próbnej w kierunku czo a (grubszy koniec) 
strza y lub d u ycy w stopniach (pole AC),

odleg o  mierzon  od rodka powierzchni próbnej do czo a jego strza y w cm (pole LC);
w przypadku drzew wywróconych podaje si  pozycj  czo a mierzon  w miejscu, w 
którym powinien by  za o ony rzaz (rys. 19), co oznacza, e odleg o  do czo a mo e by
wyj tkowo wi ksza ni  promie  powierzchni, 

azymut le cej strza y lub d u ycy mierzony od czo a strza y lub d u ycy w kierunku ich 
cie szego ko ca w stopniach (pole AW),

pier nic  strza y (pole D1.3) w mm lub grubo  w po owie zmierzonej d ugo ci d u ycy
(pole D1/2) w mm (nie uwzgl dnia si  cz ci d u ycy o grubo ci poni ej 70 mm),

d ugo  strza y lub d u ycy w metrach (pole HL),

stopie  roz o enia zgodnie z kryteriami jak dla pniaków (pole Roz.),

sposób obalenia drzewa (pole Typ) wed ug nast puj cych kodów:

Drzewo          Kod

ci te           1 

wywrócone          2 

numer pniaka, z którego le ca strza a lub d u yca pochodzi (pole L. porz. pniaka).
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D1.3

HL

Ac 
Lc 

Aw 

Aw 

Ap 
Lp 

D

D1/2 HL

 Rys. 18. Sposób pomiaru drzew ci tych

D1.3

Ac 
Lc 

Aw HL

 Rys. 19. Sposób pomiaru drzew wywróconych 

Fragmenty drzew 

Inwentaryzacji podlegaj  te  cz ci martwych strza , k ód, wierzcho ków, ga zi 

znajduj ce si  w granicach powierzchni i powi zane z powierzchni  (poprzez powi zanie z 

pniakiem, z omem, z omem ywym lub ywym drzewem), których grubo  w grubszym 

ko cu jest wi ksza ni  100 mm (w korze), a ich d ugo  jest wi ksza od 10 cm. Ich po o enie

okre la azymut czo a w grubszym ko cu (pole AC) i odleg o (pole LC), mierzone ze rodka

powierzchni próbnej oraz azymut, zmierzony od czo a w kierunku cie szego ko ca

(wierzcho ka) (pole AW).  Pomiary d ugo ci (w metrach) cz ci martwych strza , k ód,

wierzcho ków, ga zi wpisuje si  w (pole HL) (do 70 mm w cie szym ko cu) oraz ich 

grubo ci w po owie zmierzonej d ugo ci, w korze (pole D1/2), (rys. 17). Podaje si równie

stopie  roz o enia (pole Roz.) zgodnie z kryteriami jak dla pniaków oraz sposób obalenia 

(pole Typ) wed ug nast puj cych kodów: 

Fragment drzewa          Kod

ci ty                    1 
z amany    3 
inny      6 

Rejestracji nie podlegaj  le ce fragmenty lub ca e drzewa ci te, wywrócone i 

z amane, znajduj ce si  w ca o ci lub cz ci na powierzchni, których pniak ( rodek) lub 

drzewo z którego pochodz  znajduje si  poza granicami powierzchni próbnej lub których 

pochodzenie jest nieznane. UWAGA: Pomiaru d ugo ci nie ogranicza granica 

powierzchni próbnej.
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5.4. DODATKOWE PROCEDURY DOTYCZ CE POMIARÓW NA POWIERZCHNIACH ZA O ONYCH 

W I CYKLU WISL

Zmiany zachodz ce na powierzchni pomi dzy pomiarami I i II cyklu, tj. osi ganie

przez drzewa 70 mm progu pier nicy, ubytki drzew pomierzonych w pierwszym cyklu 

(wyci cie, zamieranie) powoduj  konieczno  odpowiedniego rejestrowania drzew i pniaków 

w trakcie ponownych pomiarów na powierzchni.  

Materia em wej ciowym przed ponownymi pomiarami jest lista (numery, azymuty i 

odleg o ) drzew i pniaków pomierzonych w trakcie I cyklu WISL.   

Zmiany dla drzew ywych i martwych o pier nicy od 70 mm i pniaków zapisuje si  w 

polu Zm w sposób nast puj cy:

kod -1 nowe drzewo/pniak,

kod 2 - usuni te drzewo/pniak,

kod 3 – drzewo przeniesione do bloku Drzewa martwe.

W przypadku drzew, które osi gn y 70 mm próg pier nicy, przypisuje si  im kolejny, 

niepowtarzalny numer (nast pny po drzewach pomierzonych podczas I cyklu). Podobnie

nowy numer (kolejny po drzewach z I cyklu) przypisuje si  drzewom inwentaryzowanym w 

wyniku zwi kszenia wielko ci powierzchni próbnej. 

Dla drzew martwych z bloku Dane o drzewach o pier nicy od 70 mm, które s

przenoszone do bloku Drzewa martwe wpisuje si  w polu L.porz. pniaka/drzew liczb

porz dkow  tego drzewa z bloku Dane o drzewach o pier nicy od 70 mm.

Dla nowych pniaków w bloku Pniaki w polu Lp. drzewa wpisuje si  liczb

porz dkow  tego drzewa z bloku Dane o drzewach o pier nicy od 70 mm, od którego 

pochodzi dany pniak, z wyj tkiem pniaków po z omach martwych gdzie numer pniaka 

zapisywany jest w bloku Drzewa martwe w polu L.porz. pniaka/drzewa.

Zmiany zachodz ce w drzewostanie pomi dzy pomiarami mog  równie  powodowa ,

e drzewa wybierane do pomiaru wysoko ci w trakcie I cyklu WISL nie b d  spe nia

obecnie wymogów wyboru. Dla potrzeb okre lania przyrostu wskazane jest jednak, eby w 

drugim cyklu zosta a zmierzona wysoko  tych samych drzew. Je eli drzewa, których 

wysoko  zmierzono podczas I cyklu WISL równie  obecnie s  drzewami o przeci tnej 

pier nicy to mierzy si  ponownie tylko ich wysoko . Natomiast w sytuacji, gdy drzewa 

pomierzone w I cyklu obecnie nie s  drzewami o przeci tnej pier nicy to mierzy si  ich 

wysoko , a dodatkowo wysoko  dwóch lub jednego drzewa spe niaj cych kryteria wyboru 

odpowiednio w drzewostanach jednogatunkowych i pozosta ych warstwach.
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Podczas powtórnego pomiaru na powierzchni mierzy si rednic  pniaków tylko z 

drzew usuni tych pomi dzy pomiarami. Nie mierzy si rednicy pniaków 

zainwentaryzowanych podczas I cyklu WISL, okre la si  tylko ich stopie  roz o enia.

Nale y d y  do utrzymania kolejno ci wykonywania pomiarów i obserwacji na 

powierzchniach w II cyklu zgodnej z kolejno ci  zak adania powierzchni w pierwszym cyklu, 

w zasadzie przy zachowaniu maksymalnie 4-tygodniowych odst pów pomi dzy dat

pomiarów.  

Zmiana wielko ci promienia 

Zmian  wielko ci promienia powierzchni próbnej, wynikaj c  ze zmiany wieku 

gatunku panuj cego na powierzchni lub struktury drzewostanu (KO, KDO), rejestruje si  w 

bloku POW. PRÓBNE w polu zmiana wielk. pow.  stosuj c nast puj ce kody: 

zmiana wielko ci powierzchni kod – 1,

brak zmiany kod – 2, 
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6. POMIARY I OBSERWACJE NA POWIERZCHNI PRÓBNEJ B 

Celem obserwacji prowadzonych na powierzchni B jest uzyskanie informacji o 

drzewach i krzewach, które nie osi gn y 70 mm progu pier nicy.

Dla warstwy drzew przyjmuje si  kod 1, a dla warstwy krzewów kod 2. 

 Pomiary i obserwacje na powierzchni B przeprowadza si  poprzez: 

zaznaczenie kolorow  ta m  granicy powierzchni próbnej, co znacznie u atwi wykonanie 

pomiarów i obserwacji; 

podzielenie powierzchni B; w przypadku podzia u powierzchni A (np. ze wzgl du na 

wyst pienie granicy pododdzia ów), w analogiczny sposób dzielona jest powierzchnia B; 

 W dokumencie ród owym powierzchni próbnej w odniesieniu do powierzchni B

nale y opisa :

nachylenie powierzchni (pole Nachylenie) w %, w odstopniowaniu co 5%, 

promie  i wielko  powierzchni próbnej B (podpowierzchni lub powierzchni 

dope niaj cej) wpisuje si  w polu Promie  w cm i w polu Pow. w m2,

typ pokrywy (w polu Pokrywa), okre laj c w sposób identyczny, jak na powierzchni 

próbnej A; (dodatkowo stosuje si  kod 9 dla powierzchni dope niaj cej B), 

pokrycie ca kowite (w polu Pokr. ca .) obejmuj ce czne pokrycie drzew i krzewów 

cie szych ni  70 mm wg zasad jak w przypadku pokrycia drzew do wysoko ci 0,5 m (w 

odstopniowaniu co 5%). 

 Wyniki pomiarów drzew i krzewów rejestruje si  odr bnie dla: 

drzew i krzewów o wysoko ci mniejszej ni  0,5 m, 

Okre la si  procentowy stopie  pokrycia terenu przez drzewa i krzewy o wysoko ci do 

0,5 m (w polu Pokrycie.) wg gatunków (pole Gat.) i warstw (pole War.) w podziale na 

warstw  drzew i warstw  krzewów oraz szacuje si redni  wysoko  warstwy (wed ug

gatunków) (pole H) – w zaokr gleniu  do 0,1 m. W ocenie pokrycia (pole Pokrycie.)

uwzgl dnia si  udzia  rzutów koron drzew i krzewów o wysoko ci do 0,5 m rosn cych na 

powierzchni próbnej w stosunku do ca ej powierzchni. Pokrycie podaje si  w skali: +, 

1%, 5% i dalej w odstopniowaniu 5% (1% oznacza pokrycie powierzchni kwadratu o 

boku ok. 45 cm i pow. 0,2 m2; je eli na powierzchni wyst puj  gatunki o mniejszym 

pokryciu s  one oznaczane „+”).

drzew i krzewów o wysoko ci wi kszej lub równej 0,5 m i pier nicy mniejszej ni

30 mm, 
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Zlicza si  wszystkie drzewa i krzewy na powierzchni próbnej o wysoko ci wi kszej lub 

równej 0,5 m i o pier nicy poni ej 30 mm (pole N) wed ug warstw (pole War.) w 

podziale na warstw  drzew i krzewów wed ug gatunków (pole Gat.). redni  wysoko

dla ka dego gatunku w warstwie w zaokr gleniu do 0,1 m  podaje si  w polu H.

drzew i krzewów o pier nicy wi kszej lub równej 30 mm i mniejszej od 70 mm 

Zlicza si  wszystkie drzewa i krzewy) o pier nicy równej lub wi kszej ni  30 mm a 

mniejszej ni  70 mm, (pole N) wed ug warstw (pole War.) w podziale na warstw  drzew 

i krzewów wed ug gatunków (pole Gat). redni  wysoko  (pole H) podaje si  w 

zaokr gleniu do 0,1 m dla ka dego gatunku w warstwie.

Okre la si  procentowy stopie  pokrycia terenu drzewami, wg zasad obowi zuj cych w 

Instrukcji urz dzania lasu, na podstawie obserwacji na ca ej powierzchni 

(podpowierzchni) próbnej, w polu Zadrz.% o wysoko ci mniejszej od  0,5 m., drzew o 

wysoko ci wi kszej lub równej 0,5 m i pier nicy mniejszej ni  30 mm, drzew o  pier nicy

wi kszej lub równej 30 mm i mniejszej od 70 mm. 

Dla gatunków drzewiastych w poszczególnych grupach wiekowych (wysoko ciowo-

-grubo ciowych) nale y okre li  rodzaj uszkodze  (pole Uszkodzenia rodz.) i jego nasilenie 

(pole Uszkodzenie %).

Przez uszkodzenie rozumie si , inaczej ni  w przypadku oceny uszkodzenia drzewostanu, 

wszelkiego rodzaju symptomy patologiczne wyst puj ce na p dzie g ównym (strzale) lub co 

najmniej na 50% p dów bocznych drzewa, w niekorzystny sposób wp ywaj ce na jego 

wzrost i rozwój. Miar  nasilenia wyst powania uszkodze  jest natomiast procentowy udzia

drzew z uszkodzeniami w cznej liczbie drzew analizowanej warstwy.  

Wyró nia si  nast puj ce rodzaje (przyczyny) uszkodze :

Przyczyna uszkodze  Kod 
zgryzanie 1 
spa owanie 2 
wydeptywanie 3 
przemro enie 4 
przygniecenia przez nieg (oki ) 5 
spalenie  6 
zalanie 7 
oddzia ywanie patogenów grzybowych 8 
erowanie owadów 9 

kombinacja wielu czynników 10 
bez uszkodze  0 
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Kombinacja wielu czynników oznacza, e nie mo na wskaza  jednego dominuj cego 

czynnika sprawczego odpowiedzialnego za powstanie uszkodze  drzew na powierzchni 

próbnej B. 

Drzewa martwe opisuje si  jako odr bn  warstw  z kodem uszkodzenia – 20.  

Nasilenie wyst powania uszkodze  (udzia  uszkodzonych drzew ywych) okre la si  w 10-

procentowych przedzia ach wg poni ej przedstawionej skali: 

Nasilenie uszkodzenia Kod 
10% 1 
20% 2 
30% 3 
40% 4 
50% 5 
60% 6 
70% 7 
80% 8 
90% 9 
100% 10 

O zaliczeniu do powierzchni próbnej drzew i krzewów, które nie osi gn y pier nicy 70 mm 

decyduje odleg o rodka ich pnia od rodka powierzchni próbnej, mierzona przy ziemi.  

Je eli powierzchnia próbna jest zlokalizowana na terenie uprawy lub na gruncie 

niezalesionym to na powierzchni B wykonuje si  pomiar pniaków zgodnie z zasadami 

inwentaryzacji pniaków na powierzchni A.
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7. KONTROLA JAKO CI

Na 5% liczby powierzchni próbnych wykonanych w danym roku, w terminie w 

zasadzie nie d u szym ni  miesi c od daty wykonania pomiaru, przeprowadzane s  prace 

kontrolne. Kontrol  przeprowadza si  oddzielnie w zasi gu terytorialnym poszczególnych 

Regionalnych Dyrekcji Lasów Pa stwowych. Powierzchnie próbne do kontroli (z danej 

RDLP) wybierane s  w sposób losowy. Na wylosowanych powierzchniach ponownie mierzy 

si  parametry i ocenia cechy przewidziane niniejsz  instrukcj .

Ponowne pomiary i obserwacje przeprowadza zespó  kontrolny powo any przez 

regionalnego dyrektora Lasów Pa stwowych, z o ony z przedstawicieli Lasów Pa stwowych

(zleceniodawcy), Instytutu Badawczego Le nictwa (autora metodyki), przy udziale Biura 

Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej (wykonawcy WISL). Dodatkowo w pracach zespo u

kontrolnego mog  uczestniczy  przedstawiciele Departamentu Le nictwa Ministerstwa 

rodowiska. Wyniki prac zespo u kontrolnego przedstawia si  w formie protoko u, który 

stanowi integraln  cz  dokumentacji WISL.  

Pomiary na powierzchni próbnej przeprowadzone przez wykonawc  uznaje si  za 

poprawne, je eli  nie wyst pi jeden z wymienionych poni ej b dów grubych: 

b dnie okre lono kategori  w asno ci lasów, 

zapisano lub zastosowano niew a ciw  wielko  powierzchni próbnej (w arach), 

pomini to lub niepoprawnie uwzgl dniono w pomiarach drzewo o pier nicy wi kszej lub 

równej 7 cm, 

b dnie okre lono gatunek któregokolwiek drzewa o pier nicy wi kszej lub równej  

7 cm,   

ró nica w pier nicowej powierzchni przekroju na powierzchni próbnej drzew o rednicy 

wi kszej lub równej 7 cm wynosi 10% i wi cej, 

ró nica w wysoko ci pomierzonego drzewa (wzgl dnie rednia wysoko  dwu drzew 

gatunku panuj cego) na kontrolowanej powierzchni ró ni si  o 3 m i wi cej (dla drzew o 

wys. do 25 m) lub o 4 m i wi cej (dla drzew o wys. 25 m lub wy szych).

Uznanie pomiarów wykonanych, na co najmniej 20% kontrolowanych powierzchni (w 

ramach RDLP), za niepoprawne skutkuje konieczno ci  powtórzenia przez wykonawc

pomiarów i obserwacji na wszystkich powierzchniach kontrolowanej jednostki (RDLP).

Stwierdzone w trakcie kontroli ró nice w wynikach pomiarów i obserwacji 

pozosta ych parametrów (cech) inwentaryzowanych na powierzchniach WISL 

wykorzystywane s  natomiast na etapie interpretacji wyników.  
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8. DOKUMENT RÓD OWY
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9. UWAGI KO COWE

 Niniejsza Instrukcja wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

zawiera wytyczne wykonywania prac terenowych. Zakres informacji uzyskiwanych w toku 

tych prac umo liwia g ównie ilo ciow  charakterystyk  stanu lasu, zw aszcza w zakresie 

wielko ci i struktury zasobów drzewnych. 

Instrukcja ma charakter otwarty i zakres zbieranych w terenie informacji mo e ulec w 

przysz o ci poszerzeniu w miar  potrzeb i mo liwo ci, przy wykorzystaniu do wiadcze

uzyskanych w toku pierwszego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej. 

Kameralne opracowanie danych zebranych w trakcie prac terenowych wymaga 

przeprowadzenia dodatkowych prac, a w szczególno ci:

wykonania oprogramowania komputerowego do wprowadzania danych z prac 

terenowych,

opracowania szczegó owych za o e  do przetwarzania danych oraz sporz dzania

raportów charakteryzuj cych stan lasów, 

wykonania programów do przetwarzania danych i sporz dzania raportów dotycz cych

stanu lasu. 

Do bardzo istotnych problemów wymagaj cych jednoznacznego okre lenia w wy ej

wymienionych za o eniach nale  w szczególno ci zasady: 

tworzenia jednostek obliczeniowych pozwalaj cych na sprawne uzyskiwanie danych 

dotycz cych stanu lasów ró nych form w asno ci dla podstawowych jednostek 

inwentaryzacyjnych (województw, RDLP, krain przyrodniczo-le nych);

przeliczania elementów z powierzchni próbnych oraz tzw. podpowierzchni na ca

powierzchni  poszczególnych klas i podklas wieku w ramach jednostek obliczeniowych; 

okre lania dok adno ci wyników mi szo ci uzyskanych z wielkoobszarowej 

inwentaryzacji stanu lasu. 

Ponadto w celu racjonalnego wykorzystywania wyników wielkoobszarowej 

inwentaryzacji stanu lasu niezb dne i pilne jest wypracowanie (przy uwzgl dnieniu zakresu 

informacji wynikaj cych z tej inwentaryzacji) przez le ne o rodki naukowe:

1) systemu wska ników jako ciowej oceny stanu lasu w nawi zaniu do paneuropejskich 

kryteriów i wska ników trwale zrównowa onej gospodarki le nej,

2) wzoru (modelu) raportu syntetycznej oceny stanu lasu w skali regionalnej (RDLP, kraina 

przyrodniczo-le na) i kraju, z uwzgl dnieniem ró nych form w asno ci lasu. 


