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Wykaz symboli i skrótów u ytych w raporcie

ha hektar
 m3 metr sze cienny

g mikrogram
 Bb bór bagienny (siedliskowy typ lasu)
 BbG bór bagienny górski (siedliskowy typ lasu)
 BG bór górski (siedliskowy typ lasu)
 BMb bór mieszany bagienny (siedliskowy typ lasu)
 BMG bór mieszany górski (siedliskowy typ lasu)
 BM w bór mieszany wie y (siedliskowy typ lasu)
 BMw bór mieszany wilgotny (siedliskowy typ lasu)
 BMwy bór mieszany wy ynny (siedliskowy typ lasu)
 BP budowa przer bowa (typ drzewostanu)
 Bs bór suchy (siedliskowy typ lasu)
 B w bór wie y (siedliskowy typ lasu)
 BULiGL Biuro Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej
 Bw bór wilgotny (siedliskowy typ lasu)
 BWG bór wysokogórski (siedliskowy typ lasu)
 DGLP Dyrekcja Generalna Lasów Pa stwowych
 FO iGW Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 GUS G ówny Urz d Statystyczny
 IBL Instytut Badawczy Le nictwa
 KDO klasa do odnowienia (typ drzewostanu)
 KO klasa odnowienia (typ drzewostanu)
 KPZL „Krajowy program zwi kszania lesisto ci”
 LG las górski (siedliskowy typ lasu)
 LKP le ny kompleks promocyjny
 L las gowy (siedliskowy typ lasu)
 LMb las mieszany bagienny (siedliskowy typ lasu)
 LMG las mieszany górski (siedliskowy typ lasu)
 LM w las mieszany wie y (siedliskowy typ lasu)
 LMw las mieszany wilgotny (siedliskowy typ lasu)
 LMwy las mieszany wy ynny (siedliskowy typ lasu)
 L w las wie y (siedliskowy typ lasu)
 Lw las wilgotny (siedliskowy typ lasu)
 Lwy las wy ynny (siedliskowy typ lasu)
 OHZ o rodek hodowli zwierzyny
 Ol ols (siedliskowy typ lasu)
 OlJ ols jesionowy (siedliskowy typ lasu)
 PGL LP Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe
 RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Pa stwowych
 SoEF 2007  State of Europe’s Forests 2007. The MCPFE report on sustainable forest 

management in Europe (Stan lasów Europy 2007)
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Wprowadzenie

Stan lasów w Polsce jest przedmiotem corocznej oceny w adz pa stwowych. W ramach tej oceny na 
Lasy Pa stwowe – z mocy ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (DzU nr 45 z 2005 r., poz. 435, 
z pó n. zm.) – zosta  na o ony obowi zek corocznego sporz dzania raportu o stanie lasów. Niniejszy 
raport opracowano na podstawie materia ów Ministerstwa rodowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Pa -
stwowych, Instytutu Badawczego Le nictwa, G ównego Urz du Statystycznego, Biura Urz dzania Lasu 
i Geodezji Le nej oraz statystyk mi dzynarodowych.

Celem raportu jest przedstawienie stanu lasów wszystkich w asno ci w roku 2008. Dla lepszego zobra-
zowania tego stanu dane statystyczne odnosz ce si  do roku 2008 przedstawiono na tle danych z ostatnich 
lat, a tam gdzie by o to mo liwe i celowe, porównano z wielko ciami wyst puj cymi w innych krajach. 

Zakres raportu tworz  trzy grupy zagadnie :

• zasoby lasów w Polsce,

• funkcje lasu,

• zagro enia rodowiska le nego.

Na potrzeby konferencji w Warszawie, odbywaj cej si  w ramach Ministerialnego Procesu Ochrony 
Lasów w Europie (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe – MCPFE), w roku 
2007 przygotowano raport o stanie lasów Europy (State of Europe’s Forests 2007 – SoEF 2007). Opra-
cowanie zawiera informacje dla trzech lat sprawozdawczych – 1990, 2000 i 2005 (stan na 31 grudnia). 
Dane te wykorzystano w „Raporcie o stanie lasów w Polsce 2008” jako dane uzupe niaj ce do scharakte-
ryzowania lasów Polski na tle wybranych 15 krajów, których warunki naturalne mog  by  porównywalne 
z polskimi. Kraje przedstawiono w uk adzie pi ciu grup, które tworz : Francja, kraje niemieckoj zycz-
ne (Austria, Niemcy, Szwajcaria), pa stwa Europy rodkowej (Republika Czeska, Rumunia, S owacja
i W gry), pa stwa, z którymi Polska graniczy na wschodzie (Bia oru , Litwa, Ukraina), oraz pa stwa
nordyckie (Finlandia, Norwegia, Szwecja), reprezentuj ce odmienny typ le nictwa wobec rodkowoeuro-
pejskiej gospodarki le nej.
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I. ZASOBY LASÓW W POLSCE

1. Dane ogólne o zasobach le nych w Polsce 

Lasy w naszej strefi e klimatyczno-geografi cznej s  najmniej zniekszta con  formacj  przyrodnicz .
Stanowi c niezb dny czynnik równowagi ekologicznej, s  jednocze nie form  u ytkowania gruntów, 
która zapewnia produkcj  biologiczn , przedstawiaj c  warto  rynkow . Lasy s  dobrem ogólnospo-
ecznym, kszta tuj cym jako ycia cz owieka.

W przesz o ci lasy wyst powa y niemal na ca ym obszarze naszego kraju. W nast pstwie historycz-
nych procesów spo eczno-gospodarczych, w których dominowa y cele ekonomiczne, przede wszystkim 
na skutek ekspansji rolnictwa i popytu na surowce drzewne, lasy Polski uleg y znacznym przeobra eniom.
Lesisto  Polski, wynosz ca jeszcze pod koniec XVIII wieku oko o 40% (w ówczesnych granicach), 
zmala a do 20,8% w 1945 r. Wylesienia i towarzysz ce im zubo enie struktury gatunkowej drzewosta-
nów spowodowa y zmniejszenie ró norodno ci biologicznej w lasach oraz degradacj  krajobrazu, erozj
gleb i zak ócenie bilansu wodnego kraju. Odwrócenie tego procesu nast pi o w latach 1945–1970, kiedy 
to w wyniku zalesienia 933,5 tys. ha lesisto  Polski wzros a do 27,0%. redni roczny rozmiar zalesie
wynosi  wtedy 35,9 tys. ha, a w szczytowym okresie 1961–1965 – ponad 55 tys. ha.

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9066 tys. ha (wg GUS – stan w dniu 31 grudnia 2008 r.), 
co odpowiada lesisto ci 29,0%. Lesisto  w uk adzie województw przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Lesisto  Polski wg województw (GUS) 

Wed ug standardu przyj tego dla ocen mi dzynarodowych, uwzgl dniaj cego grunty zwi zane z go-
spodark  le n , powierzchnia lasów Polski na dzie  31 grudnia 2008 r. wynosi a 9,3 mln ha. Wielko
ta zalicza Polsk  do grupy krajów o najwi kszej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech 
i Ukrainie (rys. 2). 
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Rys. 2. Ca kowita powierzchnia le na (SoEF 2007)

Lesisto  pa stw przyj tych do analizy (w odniesieniu do powierzchni l dowej bez wód ródl do-
wych, wed ug standardu mi dzynarodowego) jest znacznie mniej zró nicowana ni  bezwzgl dna wiel-
ko  powierzchni le nej. W grupie analizowanych pa stw wyra nie wy sz  lesisto ci  charakteryzuj  si
przede wszystkim kraje o du ym udziale terenów nieprzydatnych do innych rodzajów u ytkowania ni
le nictwo, m.in. obszarów bagiennych i górskich (kraje skandynawskie, Austria, S owacja). Ni sz  od 
Polski lesisto  maj   m.in. Ukraina, W gry i Rumunia, a z krajów zachodnich – Francja i Wielka Bry-
tania. Okre lona wed ug  standardu mi dzynarodowego lesisto  Polski na koniec roku 2008 wynosi a
29,7% i by a ni sza od redniej europejskiej (33,8% bez Federacji Rosyjskiej), (rys. 3). 

Rys. 3. Lesisto  analizowanych krajów (SoEF 2007)

Porównanie powierzchni le nej przypadaj cej na jednego mieszka ca z ogóln  powierzchni  l dow
przedstawia rys. 4. Wyra nie wy sze wielko ci wyst puj  w krajach o mniejszym zaludnieniu; lesisto
tych krajów jest wi ksza od przeci tnej. Powierzchnia le na przypadaj ca na jednego mieszka ca Polski 
(0,24 ha) jest jedn  z ni szych w regionie.
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Rys. 4. Wielko  powierzchni le nej na tle powierzchni l dowej przypadaj cej na jednego mieszka ca
(SoEF 2007)

2. Struktura w asno ci lasów

W strukturze w asno ciowej lasów w Polsce (tab. 1) dominuj  lasy publiczne – 82,0%, w tym lasy 
pozostaj ce w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe – 78,0% (rys. 5). Struk-
tura w asno ci lasów w ca ym okresie powojennym zmieni a si  w niewielkim stopniu. W porównaniu 
z rokiem 1995 o 0,9% wzrós  udzia  lasów w asno ci prywatnej i adekwatnie o t  sam  warto  zmala
udzia  lasów w asno ci publicznej (tab. 1). W obr bie w asno ci publicznej zauwa alny jest wzrost udzia-
u powierzchni lasów parków narodowych: z 1,3% w 1990 r. do 2,0% w roku 2008, g ównie w wyniku 

utworzenia w tym okresie sze ciu nowych parków. Zwi kszenie udzia u lasów gminnych jest efektem 
zaliczenia do nich lasów komunalnych.

Rys. 5. Struktura w asno ci lasów w Polsce (GUS)

Porównanie udzia u lasów publicznych w ogólnej powierzchni lasów w grupie pa stw wybranych do 
analizy wykazuje zró nicowanie tej wielko ci (rys. 6). Wyra nie daje si  tu wyodr bni  podzia  na trzy 
grupy krajów: Wspólnot  Niepodleg ych Pa stw (WNP), gdzie 100% lasów jest w asno ci  pa stwa, kra-
je nordyckie wraz z Francj , gdzie zdecydowana wi kszo  lasów znajduje si  w r kach prywatnych, oraz 
pozosta e kraje o zró nicowanej strukturze w asno ci z przewa aj cym udzia em lasów publicznych.
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Rys. 6. Udzia  lasów publicznych w ogólnej powierzchni lasów (SoEF 2007) 
* dane dotycz  lasów i  tzw. innych gruntów zalesionych (niespe niaj cych defi nicji lasu); dla Rumunii, Niemiec i Austrii brak danych

W Polsce udzia  lasów w asno ci prywatnej jest zró nicowany przestrzennie (rys. 7, tab. 2); najwi k-
szy jest w województwach: ma opolskim – 43,3% ogólnej powierzchni lasów województwa (187,1 tys. 
ha), mazowieckim – 42,9% (342,0 tys. ha) i lubelskim – 39,6% (224,9 tys. ha). Województwami o najni -
szym udziale lasów prywatnych s : lubuskie – 1,2% (8,4 tys. ha), zachodniopomorskie – 1,6% (12,9 tys. 
ha) i dolno l skie – 2,6% (15,1 tys. ha).

Rys. 7. Udzia  lasów prywatnych w ogólnej powierzchni le nej województw (GUS) 

3. Powierzchniowa struktura zasobów drzewnych

Struktura siedlisk

Zró nicowanie warunków wyst powania lasów w Polsce obrazuje regionalizacja przyrodniczole na
(rys. 8), uwzgl dniaj ca utwory geologiczne, warunki klimatyczne, typy krajobrazu naturalnego i laso-
twórcz  rol  gatunków drzewiastych. 
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Rys. 8. Regionalizacja przyrodniczole na (IBL)

Lasy w Polsce wyst puj  w zasadzie na terenach o najs abszych glebach, co znajduje odzwierciedlenie 
w uk adzie typów siedliskowych lasu (rys. 9). W strukturze siedliskowej lasów przewa aj  siedliska boro-
we, wyst puj ce na 54,5% powierzchni lasów; siedliska lasowe zajmuj  45,5%, z czego olsy i gi – 3,8%.

Rys. 9. Udzia  powierzchniowy siedliskowych typów lasu w Lasach Pa stwowych, parkach narodowych, 
lasach prywatnych i gminnych (BULiGL, GUS) 

W przestrzennym uk adzie typów siedliskowych lasu (rys. 10), poza oczywistym skupieniem siedlisk 
górskich i wy ynnych na po udniu kraju, zwraca uwag  skoncentrowanie siedlisk wilgotnych w pasie 
Niziny l skiej i Kotliny Sandomierskiej. Wyra nie zaznacza si  centralny obszar z przewag wie ych
siedlisk borowych, a tak e cz stsze – w porównaniu z reszt  kraju – wyst powanie siedlisk borów i lasów 
mieszanych wokó  pó nocnej i wschodniej granicy Polski.
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Rys. 10. Przestrzenne rozmieszczenie typów siedliskowych lasu (IBL)

Struktura gatunkowa

Przestrzenne rozmieszczenie siedlisk w du ym stopniu znajduje odzwierciedlenie w strukturze prze-
strzennej gatunków panuj cych. Poza obszarem górskim, gdzie w sk adzie gatunkowym dominuj wierk

Typy siedliskowe lasu
Bs
B w
BM
BMw, Bw, Bb, BMb
LM w, L w
LMw, LMb, Lw, Li, Ol, Olj
BMwy
LMwy
BMG, BG
LMG, LG
BWG
wody

Gatunki panuj ce
sosna
wierk

buk
d b i li ciaste twarde
olsza i li ciaste mi kkie
jod a
kosodrzewina
wody

Rys. 11. Przestrzenne rozmieszczenie drzewostanów w uk adzie gatunków panuj cych (IBL)
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(zachód) oraz wierk z bukiem (wschód), i kilkoma mniejszymi obszarami o zró nicowanej strukturze 
gatunkowej, w wi kszo ci kraju przewa aj  drzewostany z sosn  jako gatunkiem panuj cym (rys. 11).

Gatunki iglaste dominuj  na ponad 3/4 powierzchni lasów Polski (rys. 12, tab. 3). Sosna (69,3% po-
wierzchni w PGL LP i 63% w lasach prywatnych oraz gminnych) znalaz a w Polsce najkorzystniejsze 
warunki klimatyczne i siedliskowe w swoim eurazjatyckim zasi gu, dzi ki czemu zdo a a wytworzy
wiele cennych ekotypów (np. sosna taborska lub augustowska). Do du ego udzia u gatunków iglastych 
przyczyni o si  równie  ich preferowanie, pocz wszy od XIX w., przez przemys  przerobu drewna.

Rys. 12. Udzia  powierzchniowy gatunków panuj cych w Lasach Pa stwowych (stan na 1 stycznia 2007 r.), 
lasach prywatnych i gminnych (1 stycznia 1999 r.) oraz parkach narodowych (31 grudnia 1998 r.), 
(BULiGL, GUS) 
* cznie z modrzewiem, ** – z daglezj , *** – z jesionem, klonem, jaworem, wi zem, **** – z lip  i wierzb

W latach 1945–2008 struktura gatunkowa polskich lasów uleg a istotnym przemianom, wyra aj cym
si  mi dzy innymi zwi kszeniem udzia u drzewostanów z przewag  gatunków li ciastych. W wypadku 
Lasów Pa stwowych, gdzie mo liwe jest prze ledzenie tego zjawiska, powierzchnia drzewostanów li -
ciastych wzros a z 13 do 23,2% (rys. 13). Mimo zwi kszenia powierzchni drzewostanów li ciastych ich 
udzia  ci gle jest ni szy od potencjalnego, wynikaj cego ze struktury siedlisk le nych (rys. 9).

Rys. 13. Struktura powierzchniowego udzia u gatunków panuj cych w lasach zarz dzanych przez PGL Lasy 
Pa stwowe w latach 1945–2008 (BULiGL, GUS) 
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Struktura wiekowa

W wiekowej strukturze lasu w PGL LP dominuj  drzewostany III i IV klasy wieku, wyst puj ce od-
powiednio na 24,7% i 19,2% powierzchni. W lasach prywatnych i gminnych (stan z 1999 r.) 35% po-
wierzchni zajmowa y drzewostany w wieku 21–40 lat, 25% – drzewostany III klasy wieku. Drzewostany 
w wieku powy ej 100 lat, wraz z KO, KDO i BP,  zajmuj  w PGL Lasy Pa stwowe 14,1% powierzchni. 
Blisko 5% wynosi udzia  powierzchni niezalesionej w lasach prywatnych i gminnych, 1,3% – w PGL LP 
(rys. 14, tab. 4).

Rys. 14. Struktura udzia u powierzchniowego drzewostanów wed ug klas wieku w Lasach Pa stwowych
(1 stycznia 2008 r.) oraz lasach prywatnych i gminnych (1 stycznia1999 r.), (BULiGL)
* w lasach prywatnych i gminnych cznie V i starsze klasy wieku

Wska nikiem zmian struktury wiekowej drzewostanów jest sta y wzrost udzia u drzewostanów w wie-
ku powy ej 80 lat z oko o 0,9 mln ha w 1945 r. do prawie 1,55 mln ha w roku 2008 (bez KO, KDO). Prze-
ci tny wiek drzewostanów w roku 2008 w Lasach Pa stwowych nie zmieni  si  w porównaniu z rokiem 
poprzednim i wynosi  60 lat, a w lasach prywatnych – w 1999 r. – 40 lat.

Zmiany powierzchni le nej

Wed ug danych GUS, w roku 2008 – w porównaniu z rokiem poprzednim – nast pi  wzrost powierzch-
ni lasów o 18 tys. ha. Od roku 1995 powierzchnia lasów w Polsce (wed ug stanu ewidencyjnego) zwi k-
szy a si  o 310 tys. ha (tab. 1). 

Zwi kszanie powierzchni lasów nast puje poprzez ich zak adanie na gruntach niele nych, u ytkowa-
nych rolniczo lub stanowi cych nieu ytki (sztuczne zalesianie). Wzrost powierzchni lasów ma równie
zwi zek z przekwalifi kowywaniem na lasy innych gruntów pokrytych ro linno ci  le n  – od roku 2001 
w statystyce publicznej wykazywana jest powierzchnia zalesie  powsta ych w wyniku sukcesji natural-
nej. Na bilans powierzchni le nej w niewielkim zakresie wp ywa wy czanie gruntów le nych na cele 
niele ne (621 ha w 2008 r.).

Wzrostu powierzchni lasów w latach 1990–2008 nie nale y uto samia  z zalesieniami wykonanymi 
w omawianym okresie. Jest on równie  efektem porz dkowania stanu ewidencyjnego – ujawniania zale-
sie  przeprowadzonych we wcze niejszych latach.

Podstaw  prac zalesieniowych w Polsce jest „Krajowy program zwi kszania lesisto ci” (KPZL). 
Z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa pro-
gram ten zosta  opracowany przez Instytut Badawczy Le nictwa i zaakceptowany do realizacji przez 
Rad  Ministrów w dniu 23 czerwca 1995 roku. Zebrane do wiadczenie zwi zane z praktyczn  realizacj
„Krajowego programu zwi kszania lesisto ci” wykaza o konieczno  jego modyfi kacji, któr  zako czo-
no w 2002 r. W wyniku zmian wprowadzonych do KPZL zwi kszono przewidywany uprzednio rozmiar 
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15PGL LP RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2008

zalesie  na lata 2001–2020 o 100 tys. ha, do 680 tys. ha, oraz zweryfi kowano preferencje zalesieniowe 
dla wszystkich gmin w kraju.

G ównym celem KPZL jest wzrost lesisto ci kraju do 30% w 2020 r. i 33% w roku 2050 i zapewnienie 
optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesie , a tak e ustalenie priorytetów ekologicz-
nych i gospodarczych oraz instrumentów realizacyjnych. Przy okre laniu preferencji zalesieniowych gmin 
ustalono i uzasadniono wybór 12 kryteriów preferencyjnych (przewa aj  kryteria rodowiskowe, charak-
teryzuj ce funkcje hydrologiczne, geomorfologiczne i sozologiczne) oraz wyliczono syntetyczne wska -
niki preferencji zalesieniowych gmin. Spo ród ogó u gmin (i miast wykazuj cych grunty do zalesie )
wyodr bniono na podstawie tych kryteriów gminy o szczególnie wysokich (ponad 20,0 pkt) i wysokich 
(15,0–20,0 pkt) wielko ciach wska ników preferencji zalesieniowych. Najwi kszy udzia  gmin o du ych
preferencjach zalesieniowych, powy ej 15,0 pkt, wyst puje w dziewi ciu województwach – lubelskim, 
ódzkim, kujawsko-pomorskim, ma opolskim, mazowieckim, podlaskim, wi tokrzyskim, warmi sko-

-mazurskim i wielkopolskim (rys. 15).

Rys. 15. Gminy preferowane w znowelizowanym w 2002 r. „Krajowym programie zwi kszania lesisto ci”
(wariant III – rodowiskowy), (IBL)

W roku 2008 wykonano zalesienia (sztuczne) na 7872,5 ha gruntów wszystkich kategorii w asno ci.
Najwi ksze powierzchnie zalesiono w województwie warmi sko-mazurskim – 2073,5 ha i zachodnio-
pomorskim – 785,2 ha, najmniejsze w województwie l skim – 71,8 ha i ma opolskim – 116,2 ha (rys. 
16). Powierzchnia zalesie  w 2008 r. by a o 5415 ha (40,8%) ni sza w porównaniu z rokiem 2007. Tak 
drastyczny spadek powierzchni zalesie  (z 16 933 ha w 2006 r. do 7872 ha w roku 2008, czyli o 53,5%) 
jest g ównie wynikiem zmiany kryteriów przeznaczania prywatnych gruntów rolnych do zalesienia w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW), zw aszcza podniesienia minimalnej 
zwartej powierzchni z 0,30 ha do 0,50 ha. Za las w ustawie o lasach uznaje si  grunt pokryty ro linno ci

Wielkość syntetycznego wskaźnika
preferencji zalesieniowych gmin
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16 PGL LP RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2008

le n  o powierzchni od 0,10 ha. Polska opar a si  kolektywizacji i st d powierzchnia dzia ek jest ma a.
W takiej sytuacji niezb dne jest uzyskanie w Komisji Europejskiej derogacji na czasowe ograniczenie 
powierzchni przeznaczonej do zalesienia (powy ej 0,50 ha). 

Ponadto, wed ug danych GUS, w 2008 r. oko o 261 ha uznano za zalesienia powsta e w wyniku suk-
cesji naturalnej (w 2007 r. – 359 ha). 

Rys. 16. Powierzchnia zalesie  sztucznych w 2008 r. wed ug województw, na tle redniej wielko ci zalesie
z lat 1999–2008 (GUS, IBL)

W pierwszym etapie realizacji „Krajowego programu zwi kszania lesisto ci” (lata 1995–2000) 
zalesiono cznie 111,3 tys. ha (program zak ada  wykonanie zalesie  na 100 tys. ha). Na lata 2001–
2005 (II etap) zaplanowano zalesienie 120 tys. ha gruntów porolnych i nieu ytków. Za o enia II 
etapu zrealizowane zosta y w 81% – zalesiono 95,3 tys. ha; 1,7 tys. ha wynios a powierzchnia zale-
sie  powsta ych w wyniku sukcesji naturalnej. Najwi ksze powierzchnie (w latach 2001–2005) 
zalesiono w województwach warmi sko-mazurskim i zachodniopomorskim (rys. 17). W odniesie-
niu do kolejnego okresu (2006–2010) program zak ada wykonanie zalesie  na powierzchni 160 tys. 
ha – rednio 32 tys. ha na rok. Zalesienia wykonane w 2008 r. odpowiadaj  tylko 24,6% rednio-
rocznych oczekiwa . Dotychczasowy poziom realizacji KPZL przedstawia poni sze zestawienie:

Forma własności

Etap I 
1995–2000

Etap II 
2001–2005

Lata 
2006–2008

Razem 
1995–2008

plan 
[tys. ha]

realizacja 
[%]

plan 
[tys. ha]

realizacja 
[%]

plan 
[tys. ha]

realizacja 
[%]

plan 
[tys. ha]

realizacja 
[%]

Skarb Państwa 50 140 50 96 24 43 124 102

Prywatne i gminne 50 82 70 70 72 40 192 62

Razem 100 111 120 81 96 41 316 78
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Realizacja programu zalesie  na planowanym dla okresu 2001–2020 poziomie wymaga zwi kszenia
intensywno ci prac w kolejnych latach. Regionami o najni szym procencie realizacji przewidzianych za-
da  (wynikaj cych z preferencji zalesieniowych) s  województwa: l skie, wielkopolskie, wi tokrzyskie
i ma opolskie. Utrzymanie dotychczasowego poziomu zalesie  rokuje nadziej  na realizacj  programu 
zalesie  w województwach: kujawsko-pomorskim, warmi sko-mazurskim, pomorskim, zachodniopo-
morskim i lubuskim (rys. 17).

Rys. 17. Realizacja „Krajowego programu zwi kszania lesisto ci” w latach 2001–2008 w odniesieniu do wielko ci 
przewidzianych do zalesienia w latach 2001–2020 w poszczególnych województwach (GUS, IBL)

rodki z bud etu pa stwa oraz po yczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego umo liwi y Lasom 
Pa stwowym, pocz wszy od 1994 r., zwi kszanie rozmiaru zalesie  w stosunku do lat poprzednich 
(1988–1993), kiedy to zalesiano rednio w roku 3,9 tys. ha gruntów porolnych i nieu ytków. W latach 
1994–2004 rednia powierzchnia zalesie  w Lasach Pa stwowych wynosi a oko o 10,8 tys. ha. Pocz w-
szy od roku 2005 rozmiar zalesie  wykonywanych na gruntach PGL LP zacz  si  systematycznie zmniej-
sza . W roku 2005 w Lasach Pa stwowych zalesiono powierzchni  6,1 tys. ha, w 2006 – 4,4 tys. ha, 
w 2007 – zaledwie 2,9 tys. ha i w roku 2008 – 2,8 tys. ha (rys. 18).

Rys. 18. Rozmiar zalesie  sztucznych w Polsce w latach 1986–2008 (GUS) 

W latach 1995–2000 KPZL przewidywa  zalesienie 50 tys. ha gruntów w asno ci Skarbu Pa stwa;
zalesienia wykonano na 70,1 tys. ha, czyli 140% planowanej wielko ci. Za o enia II etapu programu 
w odniesieniu do w asno ci pa stwowej zrealizowano prawie w 96%, zalesiaj c sztucznie 46,3 tys. ha; 
oko o 1,7 tys. ha zalesie  powsta o w wyniku sukcesji naturalnej. W latach 2006–2008 zalesiono sztucz-
nie 10,4 tys. ha gruntów w asno ci pa stwowej (1,07 tys. ha w wyniku sukcesji naturalnej), czyli zrea-
lizowano 43% za o e  KPZL (okre lonych jako przeci tna dla trzech lat). cznie w latach 1995–2008 
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zalesiono sztucznie 126,8 tys. ha gruntów w asno ci Skarbu Pa stwa, w tym 125,3 tys. ha w PGL Lasy 
Pa stwowe. Oko o 2,77 tys. ha wynosi a powierzchnia zalesie  powsta ych w wyniku sukcesji naturalnej. 
Nadwy ka zalesie  z I etapu programu spowodowa a, e do roku 2008 w sektorze pa stwowym zrealizo-
wano oko o 102% za o e  KPZL. 

Istotnym problemem w realizacji KPZL na gruntach pa stwowych jest znaczne zmniejszenie si
powierzchni gruntów porolnych i nieu ytków przekazywanych Lasom Pa stwowym do zalesie  przez 
Agencj  Nieruchomo ci Rolnych. Powa n  przyczyn  zak ócaj c  harmonijn  realizacj  za o e  KPZL 
jest brak, z co najmniej dwuletnim wyprzedzeniem, pewno ci co do wielko ci powierzchni przeznaczonej 
do zalesie . Uniemo liwia to planowanie produkcji odpowiedniej liczby sadzonek do zalesie  oraz roz-
miaru prac przygotowawczych (przygotowania gleby). 

W roku 2008, w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano zmniejszenie powierzchni zalesie  na 
gruntach stanowi cych w asno  prywatn . W roku 2007 na gruntach tej w asno ci zalesiono 10 243 ha, 
a w 2008 r. – 4895,5 ha. 

Powierzchnia zalesie  wykonanych w 2008 r. na gruntach w asno ci prywatnej oraz gruntach gmin-
nych ( cznie 4895,5 ha) wynosi nieco ponad 20% redniorocznych zada  przewidzianych w KPZL do 
realizacji na gruntach w asno ci niepa stwowej w latach 2006–2010. Ogó em w latach 1995–2008 zale-
siono prawie 119 tys. ha gruntów prywatnych i gminnych, co stanowi 62% planu KPZL. Nie ma podstaw, 
aby oczekiwa , e realizacja „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013” (PROW) umo -
liwi zwi kszenie powierzchni zalesie  w kolejnych latach poprzez wykonywanie zalesie  na gruntach 
nieuprawianych rolniczo oraz przy uwzgl dnieniu obszarów z sukcesj  naturaln . Za zalesienia zaistnia e
w wyniku sukcesji naturalnej oraz realizowane na gruntach nieuprawianych nie b dzie jednak wyp aca-
na premia zalesieniowa (z tytu u utraconych dochodów). Zdaniem ekspertów, jednym z podstawowych 
problemów zwi zanych z zalesianiem gruntów prywatnych w ramach PROW jest konieczno  pokrycia 
kosztów wykonania zalesie  przez w a ciciela gruntów – jednorazowy rycza t za poniesione koszty za-
lesienia wyp acany jest w pierwszym roku po jego wykonaniu. Wskazane by oby zatem  uruchomienie 
kredytu preferencyjnego. 

Poza zalesieniami terenów rolnych i nieu ytków uprawy le ne s  zak adane jako odnowienie powierzchni, 
z których usuni to drzewostany dojrza e. Odnowienia lasu w 2008 r. wykonano na powierzchni 48 061,1 ha 
gruntów wszystkich kategorii w asno ci (rys. 19), w tym odnowienia naturalne stanowi y 5227,0 ha (10,9%). 

Rys. 19. Rozmiar odnowie  w 2008 r. w uk adzie województw (GUS)

Powierzchnia odnowie  w 2008 r. by a o oko o 0,6 tys. ha wi ksza w porównaniu z rokiem 2007. 
W ostatnich kilkudziesi ciu latach zaobserwowa  mo na zmniejszanie si  powierzchni odnowie  (w kon-
sekwencji – powierzchni drzewostanów najm odszych klas wieku). 
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Na uwag  zas uguje, obserwowany od drugiej po owy lat siedemdziesi tych, wzrost udzia u odnowie
naturalnych w ca kowitej powierzchni odnowie . W latach 1976–1980 udzia  odnowie  naturalnych w od-
nawianej powierzchni ogó em wynosi  3,4%, w latach 2001–2008 – 10,6% (rys. 20). 

Rys. 20. Rozmiar odnowie  w latach 1961–2008 (GUS)

Szczegó owe kierunki zmian zachodz cych w powierzchniowej strukturze klas wieku mo liwe s  do 
prze ledzenia na przyk adzie zasobów le nych zarz dzanych przez PGL Lasy Pa stwowe (rys. 21). Na 
wykresie porównano rozk ad klas wieku w latach 1967, 1978, 1988 i 1998 z rozk adem obecnym. Niepo-
koi  musi ci g e zmniejszanie si  powierzchni drzewostanów najm odszych (I i II klasy wieku); zjawisko 
to mo e stwarza  zagro enie dla trwa o ci lasu w przysz o ci – po danej struktury klas wieku. Przyczyn 
tego trendu nale y upatrywa  m.in. w znacznym zmniejszeniu zalesie , ograniczaniu u ytkowania r bne-
go (zmniejszeniu powierzchni odnowie ) na korzy  wymuszonego stanem lasu u ytkowania przedr b-
nego oraz wskazanym (m.in. wzgl dami ekologicznymi) zmniejszaniu powierzchni zr bów zupe nych.
Nast pstwem zmniejszenia u ytkowania r bnego jest wzrost powierzchni drzewostanów starszych; zbyt 
d ugie przetrzymywanie na pniu drzewostanów dojrza ych do wyr bu powoduje deprecjacj  surowca 
drzewnego.

Rys. 21. Zmiany struktury powierzchniowej lasów zarz dzanych przez PGL LP (BULiGL) 
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4. Mi szo ciowa struktura zasobów drzewnych

Podstawowym ród em informacji o zasobach drzewnych w PGL Lasy Pa stwowe jest wykonywana 
przez BULiGL i Lasy Pa stwowe „Aktualizacja stanu powierzchni le nej i zasobów drzewnych”. Wed ug
ostatniej aktualizacji, na dzie  1 stycznia 2008 r., zasoby drzewne w lasach zarz dzanych przez PGL LP 
osi gn y 1676,2 mln m3 grubizny brutto. Wed ug ofi cjalnych danych (stan na dzie  1 stycznia 1999 r.) 
zasoby drzewne w lasach prywatnych i gminnych wynosi y 188,6 mln m3 grubizny brutto (BULiGL). 
Ostatnie informacje o zasobach drzewnych na poziomie kraju (dane GUS) s  dla roku 1997. Z zestawie-
nia wielko ci zasobów drzewnych w PGL LP i w pozosta ych formach w asno ci (szacunek ekspercki), 
zaktualizowanych na dzie  1 stycznia 2008 r., wynika, e ich czna wielko  w lasach Polski wynosi a
oko o 1914 mln m3 grubizny brutto. 

Pocz wszy od 1967 r., kiedy to w Lasach Pa stwowych wykonano pierwsz  aktualizacj  zasobów 
drzewnych, rejestrowany jest ich sta y wzrost (rys. 22). 

Rys. 22. Wielko  zasobów drzewnych w lasach Polski w latach 1967–2008, w mln m3 grubizny brutto 
(GUS, BULiGL) 

Ponad 51% zasobów drzewnych w Lasach Pa stwowych przypada na drzewostany w wieku 41–80 lat 
(rys. 23). W lasach prywatnych i gminnych ponad 2/3 zasobów znajduje si  w drzewostanach II i III klasy 
wieku. Mi szo  drzewostanów licz cych powy ej 100 lat, wraz z KO, KDO i BP, wynosi w Lasach 
Pa stwowych 18% ogólnych zasobów.

Rys. 23. Struktura udzia u mi szo ciowego drzewostanów wed ug klas wieku w Lasach Pa stwowych oraz 
lasach prywatnych i gminnych (BULiGL) 
* dla lasów prywatnych i gminnych równie  starsze
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W uk adzie mi szo ciowym na sosn  przypada 70% zasobów drzewnych w PGL LP; w lasach pry-
watnych i gminnych udzia  tego gatunku w ogólnych zasobach wynosi nieca e 55% (rys. 24). Lasy pry-
watne charakteryzuj  si  wi kszym udzia em mi szo ciowym gatunków li ciastych w porównaniu ze 
struktur  zasobów w PGL LP (tab. 5).

Rys. 24. Udzia  mi szo ciowy gatunków panuj cych w Lasach Pa stwowych oraz lasach prywatnych 
i gminnych (BULiGL, GUS) 

Wed ug stanu na 1 stycznia 2008 r., w odniesieniu do powierzchni le nej zalesionej, przeci tna zasob-
no  drzewostanów w lasach zarz dzanych przez PGL LP wynosi a 240 m3/ha, a w lasach prywatnych 
i gminnych, wed ug stanu na 1 stycznia 1999 r. – 119 m3/ha (rys. 25).

Rys. 25. Przeci tna zasobno  drzewostanów w lasach Polski w latach 1967–2008, w m3/ha grubizny brutto 
(GUS, BULiGL) 

Polskie lasy zaliczaj  si  do czo ówki europejskiej pod wzgl dem zasobno ci (rys. 26). rednia dla 
Polski w statystykach SoEF 2007 (206 m3/ha) jest prawie dwukrotnie wy sza od przeci tnej dla ca ej
Europy (106 m3/ha, bez Federacji Rosyjskiej – 131 m3/ha). rednia dla Europy nie uwzgl dnia zasobów 
drzewnych Niemiec i Szwajcarii – krajów nieuj tych w statystykach SoEF 2007. 
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Zasobno  [m3 /ha]

brak danych 
      1–50
  51–100
101–150
151–200
201–250
251–300

Rys. 26. Zasobno  drzewostanów w wybranych krajach (SoEF 2007)

W ocenie SoEF 2007, Polska – kraj o stosunkowo du ej powierzchni bezwzgl dnej lasów oraz o za-
sobno ci wy szej od przeci tnej europejskiej – dysponuje znacz cymi pod wzgl dem wielko ci zasobami 
drzewnymi w regionie – ponad 1,9 mld m3 (rys. 27).
Rys. 27. Zasoby drzewne w wybranych krajach (SoEF 2007)

* brak danych o zasobach niedost pnych do u ytkowania

** brak danych o zasobach drzewnych 

Informacje zamieszczone na rys. 26 i 27 wymagaj  dodatkowego komentarza zwi zanego z defi nio-
waniem zasobów drzewnych w poszczególnych krajach. W ocenie SoEF 2007 zastosowano defi nicje 
krajowe – zrezygnowano z ujednolicania danych (przyjmowania progu 0 cm dla zasobów). W wypadku 
Polski wielko  zasobów obejmuje grubizn  (powy ej 7 cm). Kategoria „niedost pne / nieu ytkowane”,
wyst puj ca na rys. 27, dotyczy zasobów niepodlegaj cych u ytkowaniu ze wzgl du na ograniczenia 
prawne oraz minimalne wymiary surowca. Tylko pierwsze z wymienionych ogranicze  odnosi si  do 
danych dla Polski.
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Zmiany zasobów drzewnych

Brak aktualnych i wiarygodnych danych dotycz cych zasobów drzewnych w lasach prywatnych, gminnych 
oraz Skarbu Pa stwa, poza PGL LP, uniemo liwia prze ledzenie zmian w wielko ci zasobów dla lasów ca ego 
kraju. Na podstawie informacji o wielko ci zasobów na ko cu i pocz tku roku, przy uwzgl dnieniu pozyskania 
w danym roku, mo liwe jest natomiast okre lenie przyrostu zasobów drzewnych w PGL Lasy Pa stwowe. 

W okresie ostatnich 20 lat, od stycznia 1988 r. do stycznia roku 2008, w lasach zarz dzanych przez 
PGL HP przyrost grubizny drewna brutto wyniós  1017 mln m3. W tym czasie pozyskano 558 mln m3, co 
oznacza, e 459 mln m3, 45% ca kowitego przyrostu, zwi kszy o zasoby drzewne na pniu.

Bie cy przyrost roczny mi szo ci grubizny brutto, liczony z ostatnich 20 lat (1988–2008), z ró nicy mi -
szo ci na ko cu (stycze  2008) i pocz tku okresu (stycze  1988), z uwzgl dnieniem pozyskania i w przelicze-
niu na 1 ha gruntów le nych zarz dzanych przez PGL Lasy Pa stwowe, wynosi 7,3 m3/ha. Natomiast przyrost 
bie cy roczny grubizny brutto, obliczony w ten sam sposób, z ostatnich pi ciu lat – 9,5 m3/ha.

Wzrost zasobów drzewnych, który dokona  si  w ostatnich kilkudziesi ciu latach, jest dobrze widoczny na 
wykresie obrazuj cym zmiany mi szo ci grubizny w uk adzie klas wieku (rys. 28). Znacznemu zwi kszeniu 
uleg a mi szo  drzewostanów III klasy wieku (41–60 lat) i starszych. Mi szo  I klasy wieku, ze wzgl du 
na marginalne wyst powanie tam grubizny, nie stanowi istotnego sk adnika mi szo ci sumarycznej. Zmniej-
szenie mi szo ci I i II klasy wieku wynika z du ych zmian w powierzchni wymienionych klas (rys. 21). 

Rys. 28. Zmiana zasobów drzewnych w klasach wieku w PGL LP (BULiGL)

O tym, e ogólny wzrost zasobów drzewnych nie jest tylko skutkiem zwi kszenia powierzchni lasu, 
wiadcz  zmiany zasobno ci (mi szo ci na hektar) analizowanych klas wieku (rys. 29). We wszystkich 

klasach wieku (oprócz KO/KDO) obserwowany jest sta y wzrost tego wska nika.

Rys. 29. Zmiany zasobno ci w klasach wieku w PGL LP (BULiGL) 

Wzrost zasobów drzewnych jest wynikiem pozyskania drewna w Lasach Pa stwowych zgodnie z za-
sad  trwa o ci lasów i konsekwentnego powi kszania powierzchni lasów. W pewnym stopniu wynika ze 
stosowania dok adniejszych metod inwentaryzacji.
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II. FUNKCJE LASU

Lasy spe niaj  w sposób naturalny lub w wyniku dzia a  cz owieka ró norodne funkcje, które kwali-
fi kuje si  nast puj co:

•  funkcje ekologiczne (ochronne), wyra aj ce si  m.in. korzystnym wp ywem lasów na kszta towa-
nie klimatu globalnego i lokalnego, regulacj  obiegu wody w przyrodzie, przeciwdzia anie powo-
dziom, lawinom i osuwiskom, ochron  gleb przed erozj  i krajobrazu przed stepowieniem;

•  funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegaj ce g ównie na zdolno ci do odnawialnej produkcji 
biomasy, w tym przede wszystkim drewna i u ytków ubocznych;

•   funkcje spo eczne, które m.in. kszta tuj  korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla spo ecze -
stwa i wzbogacaj  rynek pracy.

Ustawowym obowi zkiem PGL LP jest prowadzenie trwale zrównowa onej gospodarki le nej, ukie-
runkowanej na zachowanie trwa o ci lasów oraz powi kszanie zasobów le nych i ci g o ci ich wielo-
stronnego u ytkowania.

1. Ekologiczne funkcje lasu

Lasy, dzi ki swej zró nicowanej strukturze, wywieraj  dobroczynny wp yw na rodowisko ycia cz o-
wieka, b d c cz sto sprzymierze cem w podejmowanych przez niego dzia aniach.

Pokrywa ro linna, z o ona w g ównej cz ci z ro linno ci drzewiastej, wp ywa korzystnie na kszta towa-
nie klimatu, zarówno lokalnego, jak i globalnego. Ekosystemy le ne, jedne z najbardziej zró nicowanych 
zbiorowisk organizmów ywych na wiecie, poch aniaj  ogromne ilo ci dwutlenku w gla, przez co zmniej-
szaj  jego udzia  w atmosferze i agodz  skutki efektu cieplarnianego. Lasy ograniczaj  równie  st enie 
wielu innych zanieczyszcze  gazowych oraz fi ltruj  powietrze z py ów.

W skali lokalnej wyst powanie lasów wp ywa na zmniejszenie amplitudy temperatur (zarówno dobo-
wych, jak i rocznych) i pr dko ci wiatru. Specyfi czne cechy klimatu wn trza lasu oraz du e zdolno ci reten-
cyjne wp ywaj  na spowolnienie topnienia niegów i sp ywu wód opadowych, ograniczaj c w ten sposób 
zagro enie powodziowe. Zmniejszenie pr dko ci wiatru oraz d u sze przetrzymywanie wody przyczyniaj
si  nie tylko do zapobiegania erozji gleb, ale równie  ograniczaj  dynamik  procesów stepowienia krajobra-
zu. Ponadto wyst powanie zwartej ro linno ci drzewiastej, w tym szczególnie lasów, ogranicza si  wiatru i 
tym samym wp ywa na zmniejszenie zagro e  dla infrastruktury, takiej jak maszty czy linie energetyczne.

Szczególnego znaczenia nabieraj  lasy w rejonach górskich, gdzie p ytkie gleby nara one s  nie tylko na 
erozj  eoliczn , ale przede wszystkim na erozj  wodn . Systemy korzeniowe ro lin, wi c cz stki gleby i 
odprowadzaj c z niej nadmiar wody, nie dopuszczaj  do zmywania wierzchnich warstw gruntu, zapobiegaj
powstawaniu osuwisk oraz lawin kamiennych. Lasy w znacznym stopniu stabilizuj  te  pokryw nie n ,
przez co ograniczaj  mo liwo  powstawania lawin.

Uwzgl dnianie w gospodarce le nej ekologicznych i spo ecznych funkcji lasu, okre lanych cz sto 
jako pozaprodukcyjne, znalaz o wyraz w wyró nianiu od 1957 r. lasów o charakterze ochronnym, 
okre lanych do 1991 r. jako lasy grupy I. czna powierzchnia lasów ochronnych w Lasach Pa -
stwowych, wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2008 r., wynosi a 3292 tys. ha, co stanowi o 46,6% ca -
kowitej powierzchni le nej, a przy uwzgl dnieniu równie  powierzchni le nej rezerwatów – 48,3%. 
W ród wyró nianych kategorii najwi ksz  powierzchni  zajmuj  lasy wodochronne – 1414 tys. ha, 
wokó  miast – 637 tys. ha, uszkodzone dzia alno ci  przemys u – 534 tys. ha oraz glebochronne 
– 344 tys. ha (rys. 30). Najwi cej lasów ochronnych wyodr bniono na terenach górskich oraz obsza-
rach pod wp ywem oddzia ywania przemys u. 

Powierzchnia lasów prywatnych uznanych za ochronne jest szacowana na 73,3 tys. ha, co stanowi 4,5% 
ich ca kowitej powierzchni. Lasy gminne tych kategorii zajmuj  25,8 tys. ha (30,2%).

Niezale nie od pe nionej funkcji, lasy s  doskona ym miejscem wypoczynku i rekreacji. Tej formie ob-
cowania z przyrod , szczególnie w Lasach Pa stwowych, sprzyja istnienie bogatej infrastruktury turystycz-
nej, takiej jak szlaki piesze, rowerowe i konne, miejsca biwakowania, parkingi le ne, wiaty, cie ki zdrowia, 
platformy widokowe i wiele innych.
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Rys. 30. Udzia  lasów ochronnych w Lasach Pa stwowych w 2008 r. (DGLP)

Polska, w porównaniu z krajami naszego regionu, charakteryzuje si  stosunkowo wysokim udzia-
em lasów ochronnych (oko o 36%). Jedynie Ukraina ma wi kszy area  takich lasów (40,7%), na-

tomiast w S owacji, Czechach i na W grzech udzia  ten nie przekracza 18%. Porównywalnym do 
Polski udzia em lasów ochronnych charakteryzuj  si  równie  Niemcy, przy czym nie raportuj  oni 
powierzchni le nej ukierunkowanej na wiadczenie funkcji socjalnych, takich jak lasy uzdrowisko-
we czy lasy wokó  miast. W krajach skandynawskich i ródziemnomorskich powierzchnia lasów 
ochronnych nie przekracza na ogó  10% – wyj tkiem jest Norwegia, gdzie udzia  ten wynosi 21,6% 
(rys. 31).

W lasach ochronnych, w zale no ci od ich dominuj cych funkcji, stosuje si  zmodyfi kowane post po-
wanie, polegaj ce na ograniczaniu stosowania r bni zupe nych, podwy szaniu wieku r bno ci, dostoso-
wywaniu sk adu gatunkowego do pe nionych funkcji, zagospodarowaniu rekreacyjnym itp.

Rys. 31. Udzia  drzewostanów o dominuj cej funkcji lasu w ogólnej powierzchni le nej (SoEF 2007)
* w ramach funkcji ochronnych realizowane s  równie  funkcje socjalne

Wi zanie w gla

Ocena ilo ci w gla wi zanego przez ekosystemy (równie  le ne) mia a do niedawna charakter niemal 
wy cznie badawczy. Wzrost zagro enia ociepleniem klimatu, spowodowanym zwi kszaniem si  ilo ci
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CO2 w atmosferze, zw aszcza u wiadomienie tego faktu przez spo ecze stwa, nada  temu zagadnieniu 
znaczenie praktyczne – znalaz o ono swój wyraz w tzw. Protokole z Kioto. Wymienione w nim dzia ania z 
zakresu le nictwa, sprzyjaj ce zwi kszonemu wi zaniu w gla, zosta y wycenione i uwzgl dnione w ca -
kowitym bilansie emisji i  poch aniania gazów cieplarnianych. Ogólne zasady bilansowania wielko ci
sekwestrowanego w gla w lasach oraz mo liwo ci jego uwzgl dnienia w ca kowitym bilansie emisji CO2
opieraj  si  na decyzjach podejmowanych na Konferencjach Pa stw-Stron Konwencji Klimatycznej oraz 
Protoko u z Kioto. Ostatnie takie spotkanie odby o si  w grudniu 2008 r. w Polsce – w Poznaniu. Zagad-
nieniem dominuj cym na konferencji by a w zakresie le nictwa dyskusja nad mo liwo ci  wprowadze-
nia do praktyki mechanizmu REDD, czyli redukcji emisji dwutlenku w gla, powodowanej wylesianiem 
i degradacj  lasów, zw aszcza w krajach tropikalnych Azji, Ameryki Po udniowej i Afryki. Uzyskano 
wst pne porozumienie w sprawie w czenia w niedalekiej przysz o ci do REDD zrównowa onego go-
spodarowania lasami, ochrony lasów i ich roli jako poch aniacza w gla. Ma to szczególne znaczenie dla 
Polski, gdy  w sytuacji zmniejszenia limitów emisji gazów cieplarnianych dla naszego kraju uwzgl dnie-
nie le nictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji powinno zniwelowa  ujemny bilans wielko ci
emisji w odniesieniu do nowo przyj tych warto ci bazowych i jednocze nie stworzy  nowe szanse roz-
woju obszarów wiejskich, których potencja  zalesieniowy wyra a si  wielko ci  blisko 2 mln ha ubogich 
gleb, nie gwarantuj cych obecnie op acalno ci produkcji rolnej. Zalesienie tych obszarów przyczyni oby
si  do zwi kszenia udzia u odnawialnych róde  energii w bilansie energetycznym kraju, a w przysz o ci
– równie  zmniejszenia wykorzystania energoch onnych materia ów budowlanych, których stosowanie 
zwi ksza emisj  CO2 do atmosfery, na rzecz przyjaznego cz owiekowi materia u budowlanego, czyli 
drewna.

Szczegó owe rozwi zania metodyczne w zakresie okre lania stanu i zmian zasobów w gla w lasach zawie-
raj  tzw. wytyczne dobrych praktyk, opracowane przez Mi dzyrz dowy Panel ds. Zmian Klimatu (The Inter-
governmental Panel on Climate Change – IPCC). Wskazania zawarte w wytycznych IPCC zosta y uwzgl d-
nione przy okre leniu dla Polski zasobów w gla w biomasie drzewnej na potrzeby ocen mi dzynarodowych, 
takich jak FRA 2005 czy SoEF 2007. Na podstawie dost pnych danych dotycz cych zasobów drzewnych, 
zawarto  w gla w biomasie drzewnej lasów Polski zosta a oszacowana na ponad 700 mln ton, z czego oko o
76% przypada na biomas  nadziemn , 23% – na biomas  podziemn , a niespe na 1% – na drewno martwe. 
Udzia  w gla zwi zanego w biomasie drzewnej lasów Polski w grupie wybranych krajów przedstawia rys. 32. 
Odzwierciedla on jednocze nie wielko  zasobów drzewnych tych krajów. 

Rys. 32. Ilo  w gla zwi zanego w biomasie drzewnej (SoEF 2007) 
* bez drewna martwego

Popraw  w ograniczaniu ilo ci gazów cieplarnianych mo na osi gn  m.in. odpowiednimi dzia a-
niami zwi zanymi z gospodark  le n , m.in. poprzez zwi kszanie powierzchni le nej w wyniku zale-
siania gruntów porolnych, odnawianie lasu z udzia em gatunków szybko rosn cych, zabiegi hodowlane 
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zwi kszaj ce zapas na pniu, przed u anie ywotno ci produktów z drewna oraz ich recykling, redukcj
emisji ze róde  kopalnych i energetyczne wykorzystywanie drewna, zwi kszanie retencji w gla w glebie. 
Wynikaj ce z ustawy o lasach zadania PGL Lasy Pa stwowe s  zbie ne z celami zawartymi w Protoko-
le z Kioto, czego wyrazem mo e by  wzrost w ostatnim dziesi cioleciu powierzchni le nej i zasobów 
znajduj cych si  w zarz dzie Lasów Pa stwowych o odpowiednio 167 tys. ha i 275 mln m3. Przeci tna
zasobno  drzewostanów wzros a w tym okresie z 205 do 237 m3/ha.

2. Spo eczne funkcje lasu

Lasy s  naturalnym miejscem rekreacji i wypoczynku, szczególnie mieszka ców du ych aglomeracji 
miejskich. S  te  celem licznych, organizowanych g ównie przez szko y, wycieczek, podczas których 
dzieci i m odzie  maj  sposobno  osobistego kontaktu z przyrod . Wypoczynek w lesie jest wi c dosko-
na  okazj  do realizacji celów edukacji le nej.

Zdrowotne w a ciwo ci ekosystemów le nych sprzyjaj  rozwojowi turystyki i rekreacji, przede wszyst-
kim na obszarach uznanych za uzdrowiskowe. Szczególne w a ciwo ci zdrowotne, ze wzgl du na korzyst-
ne stymulowanie uk adu oddechowo-kr eniowego, charakteryzuj  takie zbiorowiska le ne, jak gr dy, d -
browy wietliste, bory mieszane, bory sosnowe i suche, a nawet gi topolowo-wierzbowe. Ponadto lasy 
uczestnicz  w procesie oczyszczania powietrza z metali ci kich i py ów, t umi  ha as, przez co wp ywaj
korzystnie na mikroklimat obszarów zurbanizowanych.

Las to tak e miejsce pracy dla blisko 50 tys. ludzi zajmuj cych si  bezpo rednio dzia alno ci  gospo-
darcz  i ochronn . Stymuluje równie  produkcj  przemys ow  i utrzymanie wielu miejsc pracy w innych 
sektorach gospodarki, takich jak np. przemys  drzewny, przemys  celulozowo-papierniczy czy energetyka.

Edukacja le na spo ecze stwa

Zasady zagospodarowania, integruj ce cele powszechnej ochrony przyrody, wzmagania funkcji ro-
dowiskotwórczych lasu, trwa ego u ytkowania zasobów le nych, ekonomicznej stabilizacji gospodarki 
le nej i uspo ecznienia zarz dzania lasami jako dobrem publicznym, doskonalone s  przede wszystkim 
na terenie le nych kompleksów promocyjnych (LKP), (rys. 33).

Rys. 33. Le ne kompleksy promocyjne w Polsce w 2008 r. (IBL)
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Ich powo anie na terenach Lasów Pa stwowych by o elementem realizacji polityki le nej pa stwa i zapi-
sów ustawy o lasach. Dzi ki LKP mo liwy sta  si  szerszy kontakt pomi dzy spo ecze stwem a le nikami, 
celem dzia alno ci edukacyjnej na terenie LKP jest bowiem promowanie w spo ecze stwie, szczególnie 
w ród dzieci i m odzie y, proekologicznej i wielofunkcyjnej gospodarki le nej. Nie mniej wa ne jest kszta -
towanie wiadomo ci ekologicznej oraz w a ciwego stosunku do lasu i le nictwa, a tak e rozwój wielostron-
nej i racjonalnej wspó pracy z organizacjami ochrony przyrody i stowarzyszeniami ekologicznymi.

Osi gni cie tych celów sta o si  mo liwe dzi ki stworzeniu w LKP rozwini tej infrastruktury dydaktycz-
no-turystycznej, udost pnianej spo ecze stwu najcz ciej bezp atnie. S  to: o rodki edukacji ekologicznej 
(21), izby przyrodniczole ne (47), wiaty edukacyjne, tzw. zielone klasy (69), cie ki dydaktyczne (149), 
punkty edukacyjne (332), parki i ogrody dendrologiczne (17), ,,zielona szko a’’, a dodatkowo tak e baza 
noclegowa.

Le ne kompleksy promocyjne mo na uzna  równie  za szczególne obszary o znaczeniu naukowym 
i badawczym, gdzie dzi ki pe nemu rozpoznaniu rodowiska le nego prowadzone s  interdyscyplinarne ba-
dania. Wyniki bada  pozwalaj  na doskonalenie metod gospodarowania lasem i okre lenie dopuszczalnych 
granic ingerencji gospodarczych w ekosystemy le ne. Le ne kompleksy promocyjne s  ponadto alternatyw
dla nadmiernie przeci onych ruchem turystycznym parków narodowych, w których turystyka odbywa si
wed ug rygorystycznych, ci le okre lonych zasad. Dzi ki promocji lasów i ich otwarciu na spo eczne po-
trzeby Lasy Pa stwowe daj  mo liwo  nie tylko zapoznania si  z zasadami ekologicznej gospodarki le nej, 
ale równie ywego kontaktu z przyrod  – bez wi kszych ogranicze  wst pu i poruszania si  po lesie, co jest 
niezmiernie istotne w edukacji dzieci i m odzie y. 

Prowadzona przez Lasy Pa stwowe polityka promocji ekologicznej gospodarki le nej pozwoli a na 
utworzenie we wszystkich 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Pa stwowych 19 LKP, których czna po-
wierzchnia wynosi obecnie 993 tys. ha, w tym w PGL Lasy Pa stwowe – 973 tys. ha, co odpowiada blisko 
14% powierzchni znajduj cej si  w zarz dzie PGL LP.

Lp. Nazwa LKP
Po o enie LKP

Powierzchnia
 (ha)Regionalna

 Dyrekcja LP
Nadle nictwo

1. Bory Lubuskie Zielona Góra Lubsko 32 135

2. Bory Tucholskie Toru Tuchola, Osie, D browa, Woziwoda 84 012

3. Lasy Beskidu S deckiego Kraków
Piwniczna, Le ny Zak ad Do wiadczalny
w Krynicy (UR w Krakowie)

19 650

4. Lasy Beskidu l skiego Katowice Bielsko, Ustro , Wis a, W gierska Górka 39 883 

5. Lasy Bircza skie Krosno  Bircza 29 578

6. Lasy Gostyni sko-W oc awskie ód , Toru Gostynin, ck, W oclawek 53 093

7. Lasy Janowskie Lublin Janów Lubelski 31 620

8. Lasy Mazurskie Olsztyn, Bia ystok

Strza owo, Spychowo, Mr gowo, Pisz, Masku-
li skie, Stacja Badawcza Rolnictwa i Hodowli 
Zachowawczej Zwierz t Polskiej Akademii 
Nauk w Popielnie

118 216 

9. Lasy Oliwsko- Dar lubskie  Gda sk Gda sk, Wejherowo 40 907

10. Lasy Rychtalskie Pozna
Antonin, Syców, Le ny Zak ad Do wiadczalny
Siemianice (UP w Poznaniu)

47 992

11. Lasy Spalsko-Rogowskie ód
Brzeziny, Spa a, Le ny Zak ad Do wiadczalny 
LZD Rogów (SGGW w Warszawie)

34 950 

12. Lasy Warci sko-Polanowskie Szczecinek Warcino, Polanów  37 335

13. Puszcza Bia owieska Bia ystok Bia owie a, Browsk, Hajnówka 52 637 

14. Puszcza Kozienicka Radom Kozienice, Zwole , Radom 30 435 

15. Puszcza Notecka Pi a, Pozna , Szczecin
Potrzebowice, Wronki, Krucz, Sieraków, 
Oborniki, Karwin, Mi dzychód

137 273 

16. Puszcze Szczeci skie Szczecin
Kliniska, Gryfi no, Trzebie , Lasy Miejskie 
Szczecina

61 070

17. Puszcza wi tokrzyska Radom
Kielce, agów, Szczecno, Suchedniów, 
Zagna sk, Skar ysko

70 983

18. Sudety Zachodnie Wroc aw Szklarska Por ba, wieradów 22 866 

19. Lasy Warszawskie Warszawa Celestynów, Chojnów, Drewnica, Jab onna 48 572

Ogó em powierzchnia LKP 993 207 
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Dostrzegaj c zainteresowanie spo ecze stwa t  swoist  le n  ofert  edukacyjn , ju  w roku 2002 pod-
j to dzia ania zmierzaj ce do stworzenia nowego programu rozwoju edukacji le nej w Lasach Pa stwo-
wych. Powo any w tym celu zespó  ds. merytorycznego wspomagania dzia alno ci w tym zakresie do-
prowadzi  do powstania w 2003 r. dwóch ramowych dokumentów: „Kierunków rozwoju edukacji le nej
w Lasach Pa stwowych” oraz „Wytycznych do tworzenia programu edukacji le nej spo ecze stwa w nad-
le nictwie”. Opracowany na ich podstawie „Program edukacji le nej spo ecze stwa w nadle nictwach”,
obowi zuj cy od 1 stycznia 2004 r., nada  dzia alno ci edukacyjnej w Lasach Pa stwowych charakter 
planowy. W ramach tego programu, pocz wszy od roku 2005, wydawany jest np. „Raport z dzia alno ci
edukacyjnej Lasów Pa stwowych”, w którym zamieszcza si  m.in. informacje o bazie edukacyjnej, for-
mach prowadzonej edukacji i szkole , ród ach fi nansowania oraz najwa niejszych wydarzeniach eduka-
cyjnych danego roku w Lasach Pa stwowych. W 2007 r. pojawi a si  publikacja „O rodki edukacji le nej
w Lasach Pa stwowych”, wychodz ca naprzeciw rosn cemu zainteresowaniu ofert  tych e o rodków, 
przede wszystkim w szko ach podstawowych i gimnazjach. W roku 2008 intensyfi kowane by y medial-
ne formy edukacji, w tym prowadzenie strony internetowej, le nego wortalu edukacyjnego „Las Rysia 
eRysia”, wydawanie prasy le nej, realizacja programów telewizyjnych (np. „Prosto z lasu”), produk-
cja fi lmów DVD („Le ne kompleksy promocyjne”, „Zielone lekcje”) oraz emisja fi lmów edukacyjnych 
(„Moczary i uroczyska”, „Rok w puszczy”, „Skrzydlaci sprzymierze cy lasu”). Zamieszczane by y te
wk adki tematyczne na amach „Gazety Wyborczej”, „Super Expressu”, „Tygodnika Powszechnego” oraz 
magazynu „Fakty”. Dzia alno  edukacyjna o charakterze medialnym prowadzona by a przede wszyst-
kim przez Centrum Informacyjne Lasów Pa stwowych i O rodek Rozwojowo-Wdro eniowy Lasów Pa -
stwowych w Bedoniu.

Dzia alno  edukacyjna w Lasach Pa stwowych w 2008 r. by a fi nansowana g ównie ze rodków w as-
nych nadle nictw oraz z funduszu le nego (15 mln z ). Ze rodków bud etowych pozyskano 1,1 mln z ,
z WFO iGW oraz NFO iGW – ponad 1,5 mln z , a z pozosta ych róde  – niespe na 0,5 mln z . Nak ady
te umo liwi y tworzenie nowych obiektów edukacyjnych, prowadzenie szkole , zakup materia ów i rod-
ków dydaktycznych oraz wydawanie materia ów informacyjno-edukacyjnych. 

Odwiedzaj cy lasy administrowane przez PGL Lasy Pa stwowe maj  obecnie do dyspozycji m.in.: 
47 o rodków edukacji, 234 izby le ne, 466 wiat i „zielonych klas”, w których prowadzone s  tzw. zie-
lone lekcje, 897 cie ek dydaktycznych, 106 parków i ogrodów dendrologicznych oraz 1718 punktów 
edukacyjnych i 2043 innych obiektów. W sumie w roku 2008 przyby o ponad 700 nowych obiektów 
edukacyjnych, co wiadczy o du ym otwarciu Lasów Pa stwowych na problem edukacji m odszej cz ci
spo ecze stwa i jednocze nie o du ym zainteresowaniu szkó  t  form  nauczania.

Dzi ki podejmowanym dzia aniom informacja o aktywno ci edukacyjnej Lasów Pa stwowych docie-
ra do coraz szerszej grupy odbiorców, przez co stale zwi ksza si  liczba odwiedzaj cych le ne obiekty 
edukacyjne. W roku 2008 zorganizowano m.in.:

•  ponad 14,7 tys. lekcji terenowych, w których wzi o udzia  przesz o 573 tys. uczestników, przede 
wszystkim uczniów ze szkó  podstawowych i gimnazjalnych; 

• ponad 4,9 tys. spotka  w szko ach z udzia em 221 tys. uczniów;

• 6,6 tys. lekcji w izbach edukacji le nej dla oko o 217 tys. uczestników;

• 1,8 tys. prelekcji poza szko ami dla ponad 72 tys. s uchaczy;

• 1,7 tys. konkursów z udzia em blisko 157 tys. uczestników;

• 494 wystawy i plenery przyrodnicze, które odwiedzi o blisko 416 tys. osób;

• blisko 3 tys. akcji oraz imprez okoliczno ciowych dla 460 tys. osób;

•  wiele innych wydarze , takich jak festyny, targi, warsztaty, rajdy, kuligi i ogniska, w których uczest-
niczy o oko o 416  tys. osób.

W prowadzonej dzia alno ci edukacyjnej Lasy Pa stwowe wspó pracowa y z o rodkami edukacji eko-
logicznej, parkami narodowymi, domami kultury i muzeami, organizacjami pozarz dowymi, ko cio ami
i mediami.

Uzupe nieniem aktywno ci edukacyjnej Lasów Pa stwowych jest szeroka oferta turystyczna skierowa-
na do wszystkich grup wiekowych i spo ecznych. Odwiedzaj cy tereny le ne maj  do swojej dyspozycji 
bogat  baz  noclegow , sk adaj c  si cznie z blisko 4,5 tys. miejsc w o rodkach szkoleniowo-wypo-
czynkowych, pokojach go cinnych i kwaterach my liwskich, gdzie mog  odpocz  po trudach w drówek
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po ponad 22 tys. km szlaków pieszych, prawie 21 tys. km szlaków rowerowych i oko o 3 tys. km szlaków 
konnych. Odwiedzaj cy mog  zatrzyma  si  równie  na ponad 300 le nych polach biwakowych, a tak e
na przesz o 600 miejscach biwakowania i 200 obozowiskach. Samochody pozostawi  mo na na ponad 
1100 parkingach ródle nych oraz prawie 3 tys. miejsc parkingowych. Do dyspozycji go ci pozostaje 
blisko 100 obiektów sportowych i 650 innych. 

Dzia alno  edukacyjna i turystyczna poza Lasami Pa stwowymi

Dzia alno  edukacyjna i turystyczna jest realizowana równie  w parkach narodowych oraz w lasach 
innych w asno ci, g ównie lasach miejskich. 

Oferta edukacyjna parków narodowych skierowana jest przede wszystkim do dzieci i m odzie y. To 
g ównie z my l  o nich w o rodkach edukacyjnych przygotowywane s  wystawy, warsztaty, konkursy, 
zagrody pokazowe, a na cie kach edukacyjnych (od kilku do kilkunastu w ka dym z parków) prowadzo-
ne s  zaj cia terenowe, których tematyka nawi zuje do specyfi ki przyrodniczej danego parku. A e lasy 
w parkach narodowych zajmuj  ponad  60% ich powierzchni, dlatego te  zagadnienia le ne, np. biologia 
oraz ochrona ro lin i zwierz t wyst puj cych w rodowisku le nym, wi cej ni  cz sto goszcz  w progra-
mach takich zaj . Z oferty edukacyjnej poszczególnych parków narodowych korzysta corocznie od kilku 
do kilkudziesi ciu tysi cy osób. S  to g ównie zorganizowane grupy szkolne. Na szczególn  uwag  zas u-
guj  dzia ania podejmowane przez administracj  parków na rzecz osób niepe nosprawnych. To z my l
o nich przygotowano m.in. dwie nowe cie ki dydaktyczne w PN Bory Tucholskie oraz PN Uj cie Warty, 
po których bez problemu mog  si  porusza  osoby na wózkach.

Bogata jest te  infrastruktura turystyczna parków, na któr  sk adaj  si  szlaki turystyczne (piesze, 
konne, rowerowe, wodne), miejsca odpoczynku wyposa one w awki i zadaszenia oraz baza noclegowa 
udost pniana w o rodkach edukacji lub – w wypadku parków górskich – w schroniskach. Pewnym ogra-
niczeniem dla ruchu turystycznego s  rygory ochronne obowi zuj ce w parkach narodowych, dlatego te
mo e on si  odbywa  wy cznie na wyznaczonych szlakach i cie kach.

W lasach miejskich realizowane s  przede wszystkim cele rekreacyjne, lasy takie s  bowiem miejscem 
wypoczynku mieszka ców miast i aglomeracji miejskich. Mog  oni korzysta  ze specjalnie przygotowa-
nych cie ek le nych (pieszych, rowerowych, konnych, motokrosowych, zdrowia), miejsc odpoczynku 
oraz placów zabaw. Mog  równie  uczestniczy  w ró nego rodzaju imprezach masowych, organizowa-
nych na terenach le nych nale cych do miast. 

Dzia alno  edukacyjna w lasach miejskich ogranicza si  w a ciwie do tworzenia cie ek przyrodni-
czole nych. Forma ta nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona i dotyczy tylko nielicznych miast. Naj-
wi cej cie ek udost pniaj  obecnie lasy miejskie Warszawy – 7; cie ki utworzono tak e m.in. w odzi
– 3, w Krynicy-Zdroju – 2 i w Szczecinie – 1, przy czym w tym ostatnim mie cie ca o  lasów miejskich 
(2780 ha) od 2003 r. jest w czona do LKP „Lasy Szczeci skie”, dzi ki czemu edukacja le na odbywa 
si  tu w sposób programowy, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli lasów jako miejsca odpoczynku. Cele 
edukacyjne realizowane s  ponadto w lasach komunalnych odzi i Torunia. W odzi tamtejsze le nictwo
miejskie samodzielnie prowadzi zaj cia z zakresu edukacji przyrodniczole nej w O rodku Edukacji Eko-
logicznej w Lesie agiewnickim. Z kolei w Toruniu dzia a Szko a Le na urz dzona na terenie Osady Le -
nej „Barbarka”, w której na zlecenie miasta Toru skie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” zajmuje si
edukacj  przyrodnicz  dzieci i m odzie y. Lasy Miejskie w Warszawie, nie posiadaj ce jeszcze w asnej
bazy edukacyjnej, organizuj  zaj cia w terenie, których odbiorcami s  g ównie grupy przedszkolaków, 
uczniów szkó  podstawowych, gimnazjalistów oraz m odzie y szkó  wy szych.

Edukacja ekologiczna realizowana przez urz dy gminy wynika z zapisów zawartych w ustawie „Pra-
wo ochrony rodowiska”. Prowadzona jest na wielu p aszczyznach i ró nymi metodami. Adresatami s
nie tylko dzieci i m odzie , ale wszyscy mieszka cy gmin. W adze gmin kieruj  swoje inicjatywy eko-
logiczne do przedszkoli (np. „zielone przedszkole”), szkó  (np. „zielona szko a”) na ró nych  poziomach 
edukacji formalnej oraz doros ych mieszka ców. Patronat sprawuj  w adze lokalne, samorz dy teryto-
rialne, jednostki o wiatowe. Inicjatywy edukacyjne obejmuj  wprowadzanie dodatkowych zaj  z ekolo-
gii, wycieczki po czone z ekolekcjami i odwiedzaniem miejsc, w których zachowa a si  przyroda ma o
zniszczona i przekszta cona, konkursy wiedzy ekologicznej i fotografi czne, lekcje i warsztaty dla dzieci 
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i m odzie y oraz osób doros ych. Organizowane s  imprezy okoliczno ciowe, festyny i rajdy tematycznie 
zwi zane z takimi inicjatywami. Nie zapomina si  o edukacji ekologicznej osób niepe nosprawnych, np. 
gmina Podd bice realizuje projekt pod nazw  ,,Kraina bez barier”. W tym kierunku dzia a te  Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Dzia ania „Podd bice i Zadzim – Kraina bez barier”. W ramach projektu plano-
wana jest m.in. budowa Ogrodu Zmys ów, który powstanie z podd bickiego parku. S siaduj ce ze sob
gminy wspólnie realizuj  programy edukacyjne, wykorzystuj c fundusze Unii Europejskiej. Podejmuj
równie  przedsi wzi cia edukacyjne w ramach wspó pracy transgranicznej. 

Ciekaw  ofert  edukacyjn  prezentuje Instytut Badawczy Le nictwa, który w Izbie Edukacji Le nej
oraz na cie kach edukacyjnych po o onych w S kocinie Starym pod Warszaw  prowadzi zaj cia dla 
zorganizowanych grup szkolnych dzieci i m odzie y z województwa mazowieckiego. Rocznie o rodek
odwiedza oko o 5 tys. osób.

3. Produkcyjne funkcje lasu

Produkcyjne funkcje lasu wyra aj  si  przede wszystkim w wytwarzaniu, si ami przyrody i prac  cz o-
wieka, surowców drzewnych i innych produktów u ytecznych i przyjaznych cz owiekowi oraz b d cych
podstaw  wielu dzia ów produkcji, zawodów, tradycji i kultur.

Potrzeby hodowlane, zasady regulacji struktury zasobów le nych, zapotrzebowanie na drewno i wy-
roby z niego na cele gospodarcze oraz konieczno  zapewnienia ekonomicznych warunków prowadzenia 
gospodarki le nej uzasadniaj  wykorzystanie lasów jako odnawialnego ród a surowca drzewnego. U yt-
kowanie lasu jest realizowane na poziomie okre lonym przyrodniczymi warunkami produkcji, wymoga-
mi hodowlanymi i ochronnymi, a przede wszystkim zasad  trwa o ci lasów i zwi kszania ich zasobów.

Ustalona na 10 lat w planie urz dzenia lasu wielko  pozyskania drewna (grubizny) okre lana jest jako 
etat ci . Planowana wielko  pozyskania drewna w drzewostanach dojrza ych do odnowienia, okre lana
jako etat ci  r bnych, traktowana jest jako wielko  maksymalna dla nadle nictwa. Wielko  tzw. u yt-
ków przedr bnych, przewidywanych do pozyskania w drzewostanach m odszych w ramach zabiegów 
piel gnacyjnych, ma charakter przybli ony i mo e ulega  zmianie w zale no ci od bie cych potrzeb 
hodowlanych i sanitarnych.

Dla celów statystycznych okre la si  tzw. przeci tny roczny etat mi szo ciowy ci  w PGL LP jako 
sum  1/10 etatów ci  r bnych i przedr bnych, okre lonych w planach urz dzenia lasu wszystkich nad-
le nictw Lasów Pa stwowych. Wielko  tak okre lona, s u ca do analiz porównawczych, ma charakter 
orientacyjny i nie powinna by  uto samiana z obowi zkow  roczn  norm  wielko ci u ytkowania dla 
ca ych Lasów Pa stwowych w danym roku, przede wszystkim z uwagi na przybli ony sposób ustalania 
rozmiaru u ytkowania przedr bnego oraz labilny stan lasu z powodu zagro e  abiotycznych, biotycznych 
i antropogenicznych.

W roku 2008 pozyskano w Polsce 32 407 tys. m3 grubizny drewna netto, z czego w lasach prywatnych 
1248 tys. m3, a w parkach narodowych 216 tys. m3. Województwami, w których pozyskano najwi cej
drewna, by y: warmi sko-mazurskie (3471 tys. m3), zachodniopomorskie (3352 tys. m3 grubizny), wiel-
kopolskie (2756 tys. m3) oraz dolno l skie (2697 tys. m3). Na wymienione cztery województwa przypad-
o blisko 38% krajowego pozyskania drewna (dane GUS).

W PGL Lasy Pa stwowe pozyskano w 2008 r. 30 695 tys. m3 grubizny drewna netto (oko o 102,3% 
orientacyjnego etatu  mi szo ciowego ci ), z czego w ramach ci  r bnych 14 140 tys. m3 (94,1% etatu), a 
w ci ciach prz dr bnych – 16 555 tys. m3 (110,5% etatu).  Mi szo  zrealizowana w ramach porz dkowa-
nia stanu sanitarnego lasu, wynikaj ca z pozyskania posuszu, z omów i wywrotów powsta ych w procesach 
naturalnych oraz na skutek oddzia ywania wiatrów, gradacji szkodliwych owadów, zak óce  stosunków 
wodnych, zanieczyszcze  powietrza oraz anomalii pogodowych, wynios a w 2008 r. 7,5 mln m3, co stano-
wi o 24,5% ca o ci pozyskania grubizny. Na rozmiar u ytkowania przygodnego w 2008 r. z o y o si  przede 
wszystkim usuwanie posuszu kornikowego w lasach Beskidu l skiego i ywieckiego, pozyskanie drew-
na w zwi zku z likwidacj  skutków huraganowych wiatrów na cznej powierzchni ponad 60 tys. ha (np. 
sierpniowe tornado w RDLP Katowice), wyst powanie oki ci (RDLP Szczecin) oraz zak óce  w stosunkach 
wodnych w  lasach  RDLP Wroc aw, Pozna  i Katowice. Powy szy udzia  mi szo ciowy by  nieco ni szy 
od redniej z ostatnich 20 lat, wynosz cej 25,7%, i znacznie ni szy ni  w latach osiemdziesi tych ubieg ego 
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stulecia, kiedy to obserwowano gwa towne zamieranie wierka w Sudetach oraz ogólne obni enie stanu 
zdrowotnego naszych lasów. Na przyk ad w 1985 r. pozyskano z tego powodu a  12,6 mln m3, co stano-
wi o 58,9% ogólnego pozyskania grubizny. W ostatnim dziesi cioleciu najwi kszy rozmiar  u ytkowania 
przygodnego zarejestrowano w  2002 r. – 10,4 mln m3 (40,5% ogólnego wymiaru u ytkowania); by  on 
wynikiem likwidacji skutków lipcowego huraganu w Puszczy Piskiej. Równie  rok 2007 charakteryzowa
si  du ym udzia em  u ytków przygodnych, wynosz cym 36,9% (11,9 mln m3), (rys. 34), wynikaj cym 
g ównie z usuwania posuszu w lasach Beskidu l skiego i ywieckiego.

Rys. 34. Udzia  pozyskania posuszu, z omów i wywrotów w u ytkowaniu ogó em w Lasach Pa stwowych
w latach 1985–2008, w mln m3 grubizny netto (DGLP)

Porównania wieloletnie (tab. 10) wskazuj , e w Lasach Pa stwowych w okresie ostatnich 20 lat 
(1989–2008) w u ytkowaniu r bnym mo liwo ci etatowe zosta y wykorzystane w 89,4%, natomiast wy-
konanie u ytkowania przedr bnego (w wymiarze mi szo ciowym), okre lonego w planach urz dzenia
lasu jako orientacyjne, wynios o 117,0%. 

W 2008 r. w ramach ci  zupe nych pozyskano 5,9 mln m3 grubizny, co stanowi o 19,2% pozyskania 
ogó em. Powierzchnia zr bów zupe nych wynios a w tym roku 25,8 tys. ha. By a jedn  z ni szych od po-
cz tku lat osiemdziesi tych ubieg ego stulecia, kiedy to wynosi a blisko 43 tys. ha (rys. 35); w ostatnim 
dziesi cioleciu wielko  ta kszta towa a si  na poziomie ponad 27,5 tys. ha. Ograniczanie powierzchni 
zr bów zupe nych wiadczy wymownie o post pie w ekologizacji gospodarki le nej, a ich stosowanie jest 
cz sto wymuszone przez wielkoobszarowe szkody od wiatru czy zamieranie lasu z powodu suszy, chorób 
grzybowych i gradacji owadów. 

Rys. 35. Powierzchnia zr bów zupe nych w Lasach Pa stwowych w latach 1980–2008, w tys. ha (DGLP)
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Porównanie wieloletnich danych dotycz cych pozyskania drewna dowodzi wzgl dnej stabilno ci pro-
cesu u ytkowania lasu (tab. 11). Zwraca uwag  du a dysproporcja mi dzy intensywno ci  u ytkowania
w Lasach Pa stwowych oraz w gospodarstwach prywatnych, a tak e stosunkowo wysokie warto ci tego 
wska nika w parkach narodowych. Wed ug opinii eksperckich, niski poziom u ytkowania w lasach pry-
watnych mo e wynika  z niekompletno ci danych ród owych. W ostatnich pi ciu latach obserwuje si
w Lasach Pa stwowych stabilizacj  wielko ci pozyskania drewna, wyra on  w mi szo ci grubizny netto 
przypadaj cej na jeden hektar powierzchni le nej na poziomie 4,0–4,5 m3/ha (w 2005 r. – 4,00 m3/ha,
w 2007 r. – 4,58 m3/ha, w 2008 r. – 4,35 m3/ha). Poziom pozyskania nie przekracza jednak dopuszczal-
nych mo liwo ci u ytkowania.

O intensywno ci u ytkowania lasów w Polsce wiadczy  mo e porównanie odpowiednich wska ników
dla grupy pa stw o zbli onych warunkach geografi cznych. Na wykresie (rys. 36) zestawiono mi szo
drewna przyrastaj cego i pozyskiwanego na powierzchni 1 ha w ci gu jednego roku z okresu 2001–2005. 
Analiza wykresu wskazuje, e podobnie jak w Polsce (55%), tak i w wi kszo ci pa stw regionu pozysku-
je si  ponad 50% przyrostu. Wyj tek w ród wymienionych na rysunku krajów stanowi  W ochy (26%) 
oraz Niemcy (40%).

Rys. 36. Udzia  pozyskania drewna w rocznym przyro cie (SoEF 2007)
* dane z roku 2000; dla Hiszpanii brak danych

Stosunek wielko ci przyrostu do pozyskania jest obecnie powszechnie u ywanym wska nikiem trwa-
ego i zrównowa onego rozwoju, stosowanym zw aszcza przez specjalistów spoza le nictwa. Wska nik

ten nie mo e jednak by  interpretowany bezkrytycznie obecne jego warto ci wynikaj  w du ym stopniu ze 
struktury wiekowej lasów, charakteryzuj cych si  znacznym udzia em drzewostanów o du ym przyro cie
i stosunkowo niskim u ytkowaniu. Wraz z up ywem czasu sytuacja ta mo e si  zmieni  i wska nik ten 
ulegnie zwi kszeniu, co nie powinno by  uto samiane z prowadzeniem eksploatacyjnej gospodarki le -
nej. Na warto  tego wska nika maj  równie  wp yw ekstremalne warunki pogodowe, przede wszystkim 
huraganowe wiatry, oraz szkody biotyczne (owady, grzyby), które mog  powodowa  wielkopowierzch-
niowe uszkodzenia lasu, co przyczynia si  do zwi kszonego pozyskania biomasy drzewnej. 

4. Lasy w ochronie przyrody i krajobrazu

Lasy i ich elementy stanowi  najcenniejszy i najliczniej reprezentowany sk adnik wszystkich form 
ochrony przyrody i krajobrazu (rys. 37). 

Najwy sz  form  ochrony przyrody s  parki narodowe, które obecnie – w liczbie 23 – zajmuj  po-
wierzchni  314,5 tys. ha (dane GUS wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2008 r.), w tym lasy stanowi
195,1 tys. ha (62,0%), (tab. 9).
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Wed ug danych GUS, rezerwaty przyrody, w liczbie 1441, obejmuj  powierzchni  173,6 tys. ha,
w tym 104,9 tys. ha powierzchni le nej (z czego 44,1 tys. ha w rezerwatach niele nych).

Decyzjami wojewodów powo ano 120 parków krajobrazowych o cznej powierzchni 2601,7 tys. ha, 
w tym 1308,5 tys. ha (50,3%) stanowi powierzchnia le na. Do obszarów chronionego krajobrazu zali-
czono 419 obiektów przyrodniczych o cznej powierzchni 7057,8 tys. ha, w tym 2258,4 tys. ha (32,0%) 
powierzchni le nej wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2008 r. (dane GUS).

Rys. 37. Formy ochrony przyrody w Polsce (IBL)

czna powierzchnia parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu 
zwi kszy a si  w latach 1980–2008 o blisko 30% (z 3,2% do 31,9% powierzchni administracyjnej kraju) 
i wynosi obecnie 9974,0 tys. ha (dane GUS). W odniesieniu do powierzchni le nej wzrost ten by  jeszcze 
wi kszy, odpowiednio z 5,5 do 41,8% powierzchni lasów (dane GUS), a jego nasilenie przypad o na lata 
osiemdziesi te i dziewi dziesi te ubieg ego stulecia (rys. 38).

Wszystkie formy zagospodarowania i ochrony lasów, maj ce na celu zapewnienie ich trwa o ci i bio-
logicznej odporno ci, s u  jednocze nie zachowaniu zasobów genowych i ró norodno ci biologicznej, 
czyli nadrz dnym celom ochrony przyrody.

Lasy mog  by  chronione w ramach ró norodnych form. W Polsce ustawowymi formami s  parki 
narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu. Drzewostany mog  mie
status ochronno ci odpowiedni do przypisanej im funkcji. Szereg ogranicze  wynika z po o enia lasu na 
terenie le nego kompleksu promocyjnego.

Wielko  powierzchni chronionych sta a si  powszechnie stosowanym wska nikiem ekologizacji le -
nictwa. Pos ugiwanie si  tym parametrem wymaga jednak szczegó owej interpretacji danych, którymi 
pos u ono si  w analizie. Je eli za obszary chronione uznamy np. tylko powierzchnie odpowiadaj ce ka-
tegoriom IUCN, to nale y mie wiadomo , e statystyka obj a m.in. lasy o niskim re imie ochronno ci
(parki krajobrazowe), wy czone z niej zosta y natomiast drzewostany ochronne, w których obowi zuj
wi ksze ograniczenia ni  wynikaj ce z przynale no ci do parku krajobrazowego.
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Rys. 38. Lasy na obszarach chronionych oraz nie obj te ochron  prawn  w okresie 1980–2008 (dane GUS, 
stan na 31 grudnia 2008 r.) 

Szczególne rol  w ochronie przyrody na terenach le nych odgrywaj  Lasy Pa stwowe, gdy  to w a nie
na zarz dzanym przez nie obszarze zlokalizowana jest wi kszo  najbardziej warto ciowych i najatrak-
cyjniejszych krajobrazowo form i obiektów ochrony rodzimej przyrody, które w po czeniu z licznie 
wyst puj c  tu fl or  i faun wiadcz  o pozytywnej roli gospodarki le nej w zachowaniu ró norodno ci
biologicznej na naszym kontynencie.

Zgodnie z ustaw  o lasach i polityk  le n  pa stwa, Lasy Pa stwowe prowadz  od lat inwentaryzacj
wszystkich cennych form ró norodno ci biologicznej, aktualizuj c je na bie co oraz przy okazji sporz -
dzania, w ramach prac urz dzeniowych, programów ochrony przyrody w nadle nictwie.

Inwentaryzacj  obj te s  wszystkie elementy, które chronione s  prawem, czyli rezerwaty przyrody, 
pomniki przyrody, u ytki ekologiczne, gatunki zagro one i rzadkie.

Wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2008 r., w PGL LP zewidencjonowano (tab. 7): 

• 1229 rezerwatów przyrody o powierzchni 121 277  ha, z czego ponad po ow  rezerwatów le nych (672);

• 10 733 pomniki przyrody, w tym:  
– 8439 pojedynczych drzew, 
– 1311 grup drzew, 
– 129 alei,
– 461 g azów narzutowych,
– 195 ska ek, grot i jaski ,
– 198 pomników powierzchniowych (362 ha);

• 8787 u ytków ekologicznych o powierzchni  27 738 ha;

• 352 stanowiska dokumentacyjne o powierzchni 1374 ha;

• 119 zespo ów przyrodniczo-krajobrazowych o cznej powierzchni 33 763 ha. 

Ponadto utworzono 3256 stref ochronnych dla wybranych gatunków zwierz t, stref o cznym areale 
165 749 ha, w tym 67 722 ha stref ochrony cis ej. Nale y tak e uwzgl dni  ponad 226 671 ha drzewo-
stanów stanowi cych baz  nasienn , w tym 16 267 ha wy czonych drzewostanów nasiennych i 210 404 
ha gospodarczych drzewostanów nasiennych, oraz 3966 ha drzewostanów i upraw zachowawczych, dzi -
ki którym mo liwe jest propagowanie w naszych lasach rodzimych ekotypów gatunków lasotwórczych 
(dane DGLP, stan na 31 grudnia 2008 r.).

Lasy Pa stwowe podejmuj  równie  w asne inicjatywy s u ce zachowaniu ró norodno ci biolo-
gicznej i odtwarzaniu zagro onych gatunków fl ory i fauny. Zaliczy  do nich nale y przede wszystkim 
„Program zachowania le nych zasobów genowych” oraz inne, w tym m.in.: „Program restytucji jod y
w Sudetach Zachodnich”, „Program restytucji cisa” oraz „Program reintrodukcji g uszca”.

[ ]
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Ponadto na gruntach w zarz dzie Lasów Pa stwowych istnieje pi  ogrodów botanicznych: Le ne
Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Le nego w Nadle nictwie Kudypy k. Olsztyna, 
Arboretum Wirty – najstarszy w Polsce Le ny Ogród Dendrologiczny – w Nadle nictwie Kaliska, Ogród 
Dendrologiczny w Glinnej – w Nadle nictwie Gryfi no, Arboretum Le ne w Sycowie – w Nadle nictwie
Syców oraz Arboretum w O rodku Kultury Le nej w Go uchowie.

Rys. 39. Rezerwaty przyrody w Lasach Pa stwowych

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 
i znajduj cych si  w za cznikach do dwóch dyrektyw unijnych tworz cych t  sie  zinwentaryzowano na 
obszarze PGL Lasy Pa stwowe ogó em 48 gatunków zwierz t, 23 gatunki ro lin i 76 typów i podtypów 
siedlisk.

Wyrazem bogactwa gatunkowego fauny le nej s  zwierz ta owne, których liczebno  w Polsce (tab. 8) 
nale y do najwy szej w Europie. Liczebno  wi kszo ci gatunków kopytnych utrzymuje si  na wysokim 
poziomie, a nawet wzrasta ( o , jele , daniel), stwarzaj c sta e zagro enie dla lasu. Pocz wszy od ko ca
lat dziewi dziesi tych ubieg ego stulecia, obserwuje si  sta y, cho  niewielki wzrost liczebno ci wi k-
szo ci gatunków zwierz t ownych. Jedynie populacje zaj ca i kuropatwy zmniejszy y si  w tym czasie 
o ponad po ow .

Sie  Natura 2000

Na mocy postanowie  dyrektywy 92/43/EWG (tzw. siedliskowej lub habitatowej) i dyrektywy 79/409/
EWG (tzw. ptasiej) pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej zobowi za y si  do utworzenia sieci obsza-
rów chronionych, zwanych sieci  Natura 2000. Realizacja tego zadania ma umo liwi  przekazanie dzie-
dzictwa przyrodniczego przysz ym pokoleniom przez zachowanie w stanie naturalnym lub zbli onym
do naturalnego obszarów wyst powania warto ciowych przyrodniczo siedlisk oraz rzadkich gatunków 
ro lin i zwierz t; obszary takie nazwano w programie ostojami. W sk ad sieci wchodz  specjalne obszary 
ochrony siedlisk (SOO) oraz obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO).

Zgodnie z postanowieniami traktatu akcesyjnego oraz artyku em 3. dyrektywy siedliskowej, prace 
nad utworzeniem sieci obszarów w Polsce powinny by y si  zako czy  w ci gu trzech lat od momentu 
przyst pienia naszego kraju do Unii Europejskiej (artyku  4. dyrektywy), czyli do kwietnia 2007 r. W dal-
szym ci gu trwaj  jednak procedury zwi zane z zatwierdzaniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk, 
w zwi zku z czym termin zako czenia tworzenia polskiej cz ci sieci b dzie musia  by  przed u ony. 
Tak dzieje si  równie  w tzw. starych krajach Wspólnoty, a przecie  proces tworzenia sieci Natura 2000 
rozpocz  si  tam w 1992 r. i do tej pory nie zosta  zako czony.
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Wdra anie sieci Natura 2000 w ca ej Europie, równie  w Polsce, wci  budzi wiele emocji. Dzieje si
tak m.in. dlatego, e ci gle odczuwany jest brak konsultacji z udzia em zainteresowanych stron w sprawie 
zarówno wyznaczania obszarów, jak i samego sposobu ich o chrony. Wed ug stanu z 31 grudnia 2008 r., 
rz d Polski ustanowi  141 obszarów specjalnej ochrony ptaków (2185 tys. ha), a decyzj  Komisji Euro-
pejskiej zatwierdzono 364 obszary maj ce znaczenie dla Wspólnoty (1127 tys. ha). Szacuje si , e obec-
nie zg oszone obszary SOO i OSO mog  obj  do 16–17% terytorium Polski. W Lasach Pa stwowych
proponowana do ko ca 2008 r. sie  obejmuje oko o 2,2 mln ha obszarów ptasich (29,3% powierzchni 
LP),  projektowanych za  obszarów siedliskowych – blisko 1,1 mln ha (15,1%).

Sposób zarz dzania obszarami Natura 2000 okre la artyku  6. dyrektywy siedliskowej, który mówi, e
kraje cz onkowskie ustal  odpowiednie dzia ania ochronne w ramach planów zagospodarowania oraz po-
dejm  odpowiednie dzia ania w celu unikni cia na obszarach naturowych pogorszenia si  stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków wymienionych w za cznikach do tej dyrektywy.  
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III. ZAGRO ENIA RODOWISKA LE NEGO

1. Rodzaje czynników stresowych oddzia uj cych na rodowisko le ne

Zagro enie rodowiska le nego w Polsce nale y do najwy szych w Europie. Wynika to ze sta ego,
równoczesnego oddzia ywania wielu czynników powoduj cych niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie 
zdrowotnym lasów. Negatywnie oddzia uj ce czynniki, okre lane cz sto jako stresowe, mo na sklasyfi -
kowa  z uwzgl dnieniem:

• pochodzenia, jako abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne;

• charakteru oddzia ywania, jako fi zjologiczne, mechaniczne i chemiczne;

• d ugotrwa o ci oddzia ywania, jako chroniczne i okresowe;

• roli, jak  odgrywaj  w procesie chorobowym, jako predyspozycyjne, inicjuj ce i wspó uczestnicz ce.
W syntetycznej ocenie stanu zagro enia lasów najbardziej wyrazisty obraz przedstawia analiza 

uwzgl dniaj ca pochodzenie zjawisk stresowych (zestawienie).

Czynniki stresowe oddzia uj ce na rodowisko le ne

Oddzia ywanie czynników stresowych na rodowisko le ne ma charakter z o ony, cz sto cechuje je 
synergizm. Ponadto reakcja od momentu wyst pienia bod ca bywa przesuni ta w czasie. Stwarza to wiel-
k  trudno  w interpretacji obserwowanych zjawisk, zw aszcza dotycz cych bezpo rednich relacji przy-
czynowo-skutkowych. Z dotychczasowych bada  i obserwacji wynika jednoznacznie, e równoczesne 
dzia anie wielu czynników stresowych powoduje sta , wysok  predyspozycj  chorobow  lasów i ci -
g o  procesów destrukcyjnych w rodowisku le nym. Okresowe nasilenie wyst powania cho by jedne-
go czynnika (gradacja owadów, susza, po ary) prowadzi  mo e do za amania odporno ci biologicznej 
ekosystemów le nych oraz katastrofalnych zagro e  (lokalnych lub regionalnych).

ABIOTYCZNE BIOTYCZNE ANTROPOGENICZNE

1. Czynniki atmosferyczne

* anomalie pogodowe
– ciep e zimy
– niskie temperatury 
– pó ne przymrozki
– upalne lata
– obfi ty nieg i szad
– huragany 

* termiczno-wilgotno ciowe
– niedobór wilgoci 
– powodzie

* wiatr
– dominuj cy kierunek
– huragany 

2. W a ciwo ci gleby

* wilgotno ciowe
– niski poziom wód gruntowych

* yzno ciowe
– gleby piaszczyste 
– grunty porolne

3. Warunki fi zjografi czne

* warunki górskie

1. Struktura drzewostanów

* sk ad gatunkowy
– dominacja gatunków iglastych

* niezgodno  z siedliskiem
– drzewostany iglaste na siedli-

skach lasowych
2. Szkodniki owadzie

* pierwotne
* wtórne

3. Grzybowe choroby  infekcyjne

* li ci i p dów
* pni 
* korzeni 

4. Nadmierne wyst powanie ro li-

no ernych ssaków

* zwierzyny 
* gryzoni

1. Zanieczyszczenia powietrza

* energetyka
* gospodarka komunalna
* transport

2. Zanieczyszczenia wód i gleb 

* przemys
* gospodarka komunalna
* rolnictwo

3. Przekszta cenia powierzchni 

ziemi

* górnictwo
4. Po ary lasu

5. Szkodnictwo le ne

* k usownictwo i kradzie e
* nadmierna rekreacja
* masowe grzybobrania

6. Niew a ciwa gospodarka le na

* schematyczne post powanie
* nadmierne u ytkowanie
* zaniechanie piel gnacji
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Wyst powanie czynników stresowych mo e, w zale no ci od ich rodzaju i nasilenia, przynie  nast -
puj ce skutki:

• uszkodzenia lub ust pienie (wygini cie) poszczególnych organizmów;

• zak ócenie naturalnego sk adu i struktury ekosystemu le nego oraz zubo enie ró norodno ci
biologicznej na wszystkich poziomach organizacji: genetycznym, gatunkowym, ekosystemowym 
i krajobrazowym;

• uszkodzenie ca ego ekosystemu le nego, trwa e ograniczenie produkcyjno ci siedlisk i przyrostu 
drzew, a zatem zmniejszenie zasobów le nych i funkcji pozaprodukcyjnych lasu (ochronnych, spo-
ecznych);

• ca kowite zamieranie drzewostanów i synantropizacj  ca ego zbiorowiska ro linnego.
Skutek oddzia ywania czynników stresowych na rodowisko le ne jest pochodn  tych czynników oraz 

odporno ci ekosystemów le nych.

2. Zagro enia abiotyczne

W roku 2008 (pa dziernik 2007 – wrzesie  2008) w Lasach Pa stwowych szkody spowodowane czyn-
nikami abiotycznymi stwierdzono na powierzchni 117 tys. ha drzewostanów w wieku powy ej 20 lat. 
Ponad 61 tys. ha drzewostanów uleg o uszkodzeniu w wyniku dzia ania wiatru. Na prawie 53 tys. ha za-
rejestrowano szkody zwi zane z wahaniem poziomu wód gruntowych, na 1,6 tys. ha – z opadami niegu,
na prawie 1,3 tys. ha – z imisjami zanieczyszcze , a na 583 ha – z wyst pieniem niskich lub wysokich 
temperatur.

W 2008 r. wyst powanie szkód zwi zanych z dzia aniem czynników abiotycznych zanotowano na 
najwi kszej powierzchni (27,2 tys. ha) w RDLP Wroc aw (rys. 40).

Powierzchnia drzewostanów uszkodzonych przez wiatr zmniejszy a si  w porównaniu z rokiem 2007 
ponadczterokrotnie. Najbardziej ucierpia y lasy RDLP Olsztyn i Wroc aw, gdzie wyrobiono odpowiednio 
722 tys. m3 i 568 tys. m3 drewna z wywrotów i z omów. 

Na rys. 41 przedstawiono powierzchni  wyst powania szkód ze strony czynników abiotycznych 
w latach 2004–2008. Z danych wynika, e lasy nara one s  na sta  presj  zwi zan  ze skrajnie nieko-
rzystnymi warunkami termicznymi i z wahaniami poziomu wód gruntowych (mimo znacz cego spadku 
powierzchni drzewostanów uszkodzonych przez ten czynnik w latach 2007–2008) oraz na losowe wyst -
powanie pozosta ych czynników.

Rys. 40. Powierzchnia wyst powania szkód spowodowanych przez wybrane czynniki abiotyczne 
w drzewostanach w wieku powy ej 20 lat, wed ug RDLP, w 2008 r.
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Rys. 41. Powierzchnia wyst powania szkód ze strony czynników abiotycznych w Lasach Pa stwowych
w latach 2004–2008

Rok 2008, podobnie jak poprzednie lata, charakteryzowa  si  wyst powaniem anomalii pogodowych. 
W okresie zimowym w zachodniej Europie wyst powa y bardzo silne wiatry (orkan Emma), a w krajach 
ba ka skich – gwa towne nie yce. Wiosn , w kwietniu, w krajach ródziemnomorskich (Hiszpania) pa-
nowa a susza, w maju za  wyst pi y ulewne deszcze (W ochy, Francja, Niemcy). 

W Polsce w miesi cach zimowych notowano temperatury powietrza wy sze od rednich wieloletnich, 
do  wysok  poda  wilgoci oraz bardzo silne wiatry. W okresie wiosennym przewa a y dni ciep e, a roz-
k ad czasowy i przestrzenny opadów by  zró nicowany. Temperatura w miesi cach letnich nie odbiega a
zbytnio od normy, natomiast przy zmianie frontów wyst powa y gwa towne opady, powoduj ce lokalne 
powodzie oraz wichury i tr by powietrzne. Jesie  charakteryzowa o wiele ciep ych dni, niedobory opa-
dów w niektórych regionach kraju wyst pi y w pa dzierniku, listopadzie i grudniu.

Warunki wilgotno ciowe w sezonie wegetacyjnym 2008 r. by y zbli one do panuj cych w poprzed-
nich latach; podobne wyst pi y w latach 2004 i 2006. rednia dla kraju suma opadów w sezonie we-
getacyjnym wynios a 398,8 mm i by a nieco ni sza (o 17 mm) od redniej wieloletniej (415,7 mm). 
Zadecydowa o o tym czasowe i przestrzenne zró nicowanie opadów – w sezonie wegetacyjnym wyst -
powa y przemiennie okresy suszy i obfi te, ci g e opady deszczu. Przyk adowo, w stacjach klimatycznych 
w Chojnicach i Zielonej Górze zanotowano w maju odpowiednio 2 i 9 mm opadu, co stanowi o 4% i 17% 
normy, w czerwcu za  niedobór wilgoci wyst pi  w ca ym kraju. Zrekompensowa y go intensywne opa-
dy w miesi cach letnich, znacznie przekraczaj ce norm , np. Toru  – 203%, Chojnice – 182%, Kraków 
– 175%. Warto redniej rocznej sumy opadów (598,8 mm) by a znacznie ni sza od warto ci zesz orocz-
nej (o prawie 100 mm) i równa redniej wieloletniej (rys. 42). Linie trendu nadal wskazuj  na tendencj
malej c , zarówno wielko ci opadów w sezonie wegetacyjnym, jak i sumy opadów rocznych.

Rys. 42. Sumy opadów atmosferycznych w latach 2001–2008 i linie trendu
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W 2008 r. rednia temperatura sezonu wegetacyjnego wynios a 14,0°C i by a  zbli ona do tych, które 
wyst pi y w ci gu minionych siedmiu lat. Przekroczy a warto redniej wieloletniej o 0,8°C. rednia
temperatura roczna w 2008 r. (9,3°C) by a najwy sz  (podobnie jak w 2002 r.), jak  zanotowano od po-
cz tku XXI wieku, i równie  wy sza (o 1,5°C) od redniej wieloletniej (rys. 43). Linia trendu okre laj ca
przebieg rednich rocznych temperatur powietrza od 2001 r. wykazuje delikatn  tendencj  wzrastaj c .
W wypadku redniej temperatury sezonu wegetacyjnego trend utrzymuje warto  sta .

Rys. 43. rednie temperatury powietrza w latach 2001–2008 i linie trendu

Analizuj c rednie warto ci wspó czynnika hydrotermicznego sezonu wegetacyjnego w poszczegól-
nych regionach kraju, mo na stwierdzi , e na wi kszo ci obszarów obj tych zasi giem stacji meteo-
rologicznych wyst powa y niesprzyjaj ce dla wzrostu drzew relacje pomi dzy przebiegiem temperatur 
powietrza a wielko ci  opadów (rys. 44). Sytuacja ta odnosi a si  zw aszcza do rejonu pó nocno-wschod-
niego, centralnego i po udniowo-zachodniego, gdzie rednie warto ci wspó czynnika by y nieco ni sze
od norm wieloletnich i nie przekracza y 1,2. Warunki termiczno-wilgotno ciowe zbli one do rednich
wieloletnich i nieco od nich wi ksze odnotowano w pozosta ych regionach Polski (rejon pó nocno-za-
chodni i po udniowo-wschodni), z wyj tkami w stacjach meteorologicznych Koszalin, Kielce i Kraków.

Rys. 44. Warto  wspó czynnika hydrotermicznego w 2008 r. w poszczególnych stacjach meteorologicznych 
oraz odpowiadaj ca im rednia warto  wieloletnia 

(Cz  meteorologiczna zosta a opracowana na podstawie miesi cznych biuletynów Pa stwowej S u by Hydrologiczno-Meteorologicz-

nej IMiGW).
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3. Zagro enia biotyczne

Polska nale y do krajów, w których niekorzystne zjawiska w lasach, zwi zane z masowymi pojawami 
szkodników owadzich oraz grzybowych chorób infekcyjnych, wyst puj  w du ej ró norodno ci i zwi k-
szonym nasileniu. W efekcie oddzia ywania ró nych czynników w ostatnich dziesi cioleciach wyst pi y
w rodowisku le nym takie niekorzystne zjawiska, jak:

• uaktywnienie nowych i ma o poznanych gatunków owadów i grzybów, nie wyrz dzaj cych dotych-
czas szkód;

• skrócenie okresów mi dzy gradacjami najgro niejszych, od dawna wyst puj cych szkodników 
owadzich;

• powstanie nowych i poszerzenie starych ognisk gradacyjnych szkodliwych owadów, a tym samym 
zwi kszenie zasi gu ich wyst powania;

• pogorszenie stanu zdrowotnego drzew gatunków li ciastych, uwa anych dotychczas za bardziej 
odporne na zanieczyszczenia przemys owe i lokalnie iglastych ( wierk).

Zagro enia lasów przez owady

W kolejnych dekadach okresu 1961–1990 zwi ksza a si  liczba gatunków owadów zagra aj cych
drzewostanom oraz powierzchnia drzewostanów obj tych zabiegami ratowniczymi. I tak, je eli w latach 
1961–1970 zaobserwowano masowy pojaw 38 gatunków (zwalczaniem obj to 20), a zabiegi ratownicze 
wykonano na cznej powierzchni oko o 600 tys. ha, to w latach 1981–1990 masowo w formie gradacji 
wyst pi o ju  56 gatunków, z czego zabiegami ratowniczymi obj to 46 z nich na cznej powierzchni ponad 
7 mln ha. Z lasu wywieziono wówczas oko o 70 mln m3 drewna iglastego i li ciastego zasiedlonego przez 
owady. Podobnie, chocia  nie na tak  skal , kszta towa y si  zagro enia drzewostanów sosnowych przez 
brudnic  mniszk  i szkodniki wtórne w drzewostanach wierkowych w latach dziewi dziesi tych.

Najwi ksz  dynamik  na terenie Polski wykazuj  szkodniki li cio erne drzewostanów sosnowych, 
przede wszystkim brudnica mniszka, boreczniki, barczatka sosnówka, poproch cetyniak, strzygonia choi-
nówka i osnuja gwia dzista. Dostrzegana jest przy tym cykliczno  gradacji owadów. Najwi ksze gradacje 
pierwotnych szkodników owadzich wyst pi y w latach 1979–1984 i 1992–1994, a szkodników wtórnych 
– w latach 1981–1985 i 1993–1994. Owady wyst puj ce dotychczas marginalnie nabra y gospodarczego 
znaczenia, np. powierzchnia, na której ograniczano liczebno  szkodników upraw i m odników, w latach 
1975–1994 zwi kszy a si  pi ciokrotnie, przekraczaj c 50 tys. ha.

W ostatnich latach najwi ksze zagro enia zwi zane by y z:

• gradacj  brudnicy mniszki w latach 1997–2006, cznie na 1487 tys. ha, co wymaga o przeprowa-
dzenia zabiegów ratowniczych na powierzchni 363 tys. ha;

• gradacj  strzygoni choinówki w latach 1997–2002, podczas której zabiegi zwalczania przeprowa-
dzono na powierzchni ponad 153 tys. ha;

• masowym  pojawem w latach 1991–1995 boreczników; zabiegi ochronne przeciwko tym szkodni-
kom przeprowadzono na powierzchni 620 tys. ha; w 2005 r. na 50 tys. ha;

• wzmo onym wyst powaniem barczatki sosnówki w latach dziewi dziesi tych i jej zwalczaniem 
na powierzchni oko o 160 tys. ha;

• uaktywnieniem si  osnui gwia dzistej; zabiegi ratownicze przeprowadzano na obszarze kilku tysi -
cy hektarów rocznie (w 1994 r. na 9 tys. ha);

• sta  aktywno ci  zwójki zieloneczki i innych foliofagów gatunków li ciastych, które zwalczano 
corocznie na powierzchni 2,3–5,8 tys. ha; w latach 2004–2006 r. zabiegi wykonano cznie na po-
nad 46,6 tys. ha;

• wzrostem aktywno ci chrab szczy; akcj  ratownicz  w latach 1994–2006 przeprowadzono na cz-
nej powierzchni oko o 71 tys. ha;

• nasileniem si  wyst powania chorób drzewostanów d bowych, bukowych i brzozowych.
Przestrzenny rozk ad stref zagro enia lasów przez szkodniki owadzie (rys. 45) wskazuje, e drze-

wostany najbardziej zagro one znajduj  si  w pó nocnej cz ci Polski (w zachodniej cz ci Pojezierza 
Mazurskiego), pó nocno-zachodniej (na Pojezierzu Pomorskim i Wielkopolskim) oraz w trzech rejonach 
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po udniowej cz ci kraju (Sudetach, l sku Opolskim i Beskidzie Wysokim). Zagro enie w stopniu sil-
nym lasów Polski po udniowej wywo ane jest niemal wy cznie przez szkodniki wtórne, gdy tymczasem 
na pozosta ych obszarach – przez szkodniki pierwotne (g ównie brudnic  mniszk ). Wyró ni  równie
mo na zaznaczaj c  si  stref  zagro enia s abego i redniego, rozci gaj c  si  pó koli cie od Niziny 

l skiej na zachodzie Polski, poprzez obszar Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej, Ma opolskiej (z wy-
czeniem Gór wi tokrzyskich) i Lubelskiej, a  po wschodni  cz  Niziny Mazowieckiej i Pojezierza 

Mazurskiego.

Rys. 45. Strefy zagro enia lasów Polski przez szkodniki owadzie ( cznie – pierwotne i wtórne), (IBL)

W 2008 r. aktywno  szkodliwych owadów uleg a oko o 20-procentowemu zmniejszeniu w porów-
naniu z rokiem poprzednim. Zabiegi ratownicze ograniczaj ce liczebno  populacji blisko 50 gatunków 
owadów wykonano na cznej powierzchni prawie 85,5 tys. ha, o oko o 33 tys. ha mniejszej ni  w roku 
2007. Zasadniczy wp yw na zmniejszenie powierzchni drzewostanów zagro onych przez owady mia
przede wszystkim spadek liczebno ci populacji barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) oraz strzygoni 
choinówki (Panolis flammea Den. et Schiff.). Powierzchni  drzewostanów zagro onych przez wa niejsze
gatunki owadów zamieszczono w tabeli 12 i 13.

W roku 2008:

• w drzewostanach sosnowych zabiegi chemicznego zwalczania przeciwko szkodnikom li cio ernym 
przeprowadzono na powierzchni 58,2 tys. ha, o prawie 15,7 tys. ha mniejszej ni  w roku poprzednim; 

• szkodniki li cio erne drzewostanów li ciastych obj to zabiegami chemicznego zwalczania na po-
wierzchni 10,1 tys. ha, o oko o 15 tys. ha mniejszej ni  w roku poprzednim; 

• ogólna powierzchnia upraw i m odników sosnowych obj tych zabiegami ograniczania liczebno ci
populacji szkodliwych owadów wynios a 16,1 tys. ha i by a o blisko 2,7 tys. ha mniejsza w porów-
naniu z rokiem 2007;

• czna powierzchnia obj ta zabiegami ratowniczymi przeciwko szkodnikom drzewostanów wier-
kowych, modrzewiowych i jod owych wynios a 685 ha; 

• zabiegi ratownicze w uprawach i szkó kach przeciwko szkodnikom korzeni drzew i krzewów le -
nych przeprowadzono na cznej powierzchni 556 ha.

Na najwi kszych powierzchniach zwalczano barczatk  sosnówk  – 34,5 tys. ha, strzygoni  choinówk
– 14,1 tys. ha, brudnic  mniszk  (Lymantria monacha L.) – 8,6 tys. ha oraz zwójki d bowe (Tortricidae)
– 4,7 tys. ha (rys. 46).

zagro enie niskie

zagro enie rednie

zagro enie wysokie
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Rys. 46. Powierzchnia drzewostanów obj tych zabiegami ochronnymi przeciwko wa niejszym szkodnikom 
li cio ernym w 2008 r.

W 2008 roku na najwi kszych powierzchniach ograniczano liczebno  owadów li cio ernych w RDLP 
Zielona Góra – 26,5 tys. ha, Pi a – 12,5 tys. ha, Szczecin – 12 tys. ha, Wroc aw – 5,7 tys. ha, Bia ystok
– 5,4 tys. ha, natomiast na najmniejszych w RDLP Krosno – 491 ha, Warszawa – 680 ha i Kraków – 704 
ha (rys. 47 i 51).

Rys. 47. Ograniczanie liczebno ci populacji owadzich szkodników le nych w 2008 r., w poszczególnych 
RDLP (IBL)

Najwi ksz  dynamik  wykazuj  szkodniki li cio erne starszych drzewostanów sosnowych, przede 
wszystkim brudnica mniszka, borecznikowate (Diprionidae), barczatka sosnówka, poproch cetyniak (Bu-
palus piniarius L.), strzygonia choinówka i osnuja gwia dzista (Acantholyda nemoralis L.). Dostrzegana 
jest przy tym cykliczno  gradacji owadów.

W 2006 r. barczatka sosnówka wyst pi a na powierzchni 15,6 tys. ha – o ponad 5 tys. ha wi kszej ni
w roku poprzednim. W 2007 r. wyst powanie barczatki sosnówki zaobserwowano na powierzchni 99,5 
tys. ha – ponadsze ciokrotnie wi kszej ni  w roku 2006. Zabiegi ochronne obj y obszar 54,8 tys. ha. W 
2008 r. powierzchnia drzewostanów sosnowych zagro onych przez szkodnika uleg a zmniejszeniu do 57 
tys. ha, a zabiegi ochronne wykonano na 34,5 tys. ha. Zagro enie koncentrowa o si  g ównie w zachod-
nich rejonach kraju (rys. 48). 
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Rys. 48. Wyst powanie i zwalczanie barczatki sosnówki w 2008 r.

W latach 2003–2006 liczebno  populacji strzygoni choinówki utrzymywa a si  na niskim poziomie, 
jednak w 2006 r. powierzchnia wyst powania szkodnika zwi kszy a si  dwukrotnie w porównaniu z ro-
kiem poprzednim i wynios a oko o 8 tys. ha. W 2007 r. zagro ona powierzchnia uleg a ponadcztero-
krotnemu zwi kszeniu, osi gaj c blisko 34 tys. ha. Tendencja wzrostowa utrzyma a si  tak e w 2008 r., 
w którym pojawienie si  szkodnika zaobserwowano na powierzchni 70,7 tys. ha. Zabiegi ochronne wy-
konano na 14,1 tys. ha (rys. 49).

Rys. 49. Wyst powanie i zwalczanie strzygoni choinówki w 2008 r.

wyst powanie

zwalczanie

wyst powanie

zwalczanie
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W ostatnich latach populacja brudnicy mniszki utrzymuje si  na niskim poziomie. W 2008 r. szkodnik zagra a
drzewostanom sosnowym na powierzchni 49,5 tys. ha, o 12 tys. ha mniejszej ni  w roku poprzednim. Najsilniej 
zagro one drzewostany znajdowa y si , podobnie jak w latach ubieg ych, na terenach RDLP Pi a, Toru  i Gda sk. 
Zabiegi zwalczania wykonano na ogólnej powierzchni 8,6 tys. ha, o 2  tys. ha wi kszej ni  rok wcze niej.

W drzewostanach li ciastych najwi ksze szkody wyrz dza y zwójki d bowe, miernikowce i imagines 
chrab szczy, które zagra a y drzewostanom na powierzchni 41 tys. ha. Zabiegi ratownicze wobec tych 
szkodników zastosowano na powierzchni oko o 9,3 tys. ha, w tym przeciwko zwójkom i miernikowcom 
d bowym – na 4,7 tys. ha, a imagines chrab szczy – na 4,6 tys. ha (rys. 50).

Rys. 50. Powierzchnia wyst powania i zwalczania chrab szczy w latach 1991–2008

W 2008 r. powierzchnia zagro onych upraw, m odników i dr gowin uleg a zmniejszeniu o prawie 
1,7 tys. ha i wynios a 30,6 tys. ha. Zabiegami obj to obszar oko o 16 tys. ha (tab. 12). Gatunkami, wobec 
których zastosowano zabiegi ochronne na najwi kszych powierzchniach, by y szeliniaki (Hylobius spp.)
– 13,3 tys. ha. Na drugim miejscu pod wzgl dem powierzchni zabiegów ratowniczych znajdowa  si
smolik znaczony (Pissodes notatus F.) – 1,1 tys. ha, nast pne w kolejno ci by y: smolik dr gowinowiec
(Pissodes piniphillus Herbst.) – 885 ha i rozwa ek korowiec (Aradus cinnamomeus Panz.) – 502 ha.

Rys. 51. Ograniczanie liczebno ci wa niejszych szkodników li cio ernych w 2008 roku w poszczególnych RDLP

100 – 1000 ha
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W okresie od 1 pa dziernika 2007 r. do 30 wrze nia 2008 r. najwi ksze zagro enie ze strony szkodni-
ków wtórnych stwarza  kornik drukarz w drzewostanach wierkowych, przyp aszczek granatek w drze-
wostanach sosnowych oraz opi tek dwuplamkowy w drzewostanach d bowych. Mia o to zwi zek z os a-
bieniem drzewostanów przez czynniki abiotyczne, takie jak: wiatr, wahania poziomu wód gruntowych, 
nieg oraz niskie i wysokie temperatury.

Pozyskanie drewna w drzewostanach iglastych w ramach ci  sanitarnych przeprowadzonych od 
1 pa dziernika 2007 r. do 30 wrze nia 2008 r. wynios o 6501 tys. m3, w tym 3139 tys. m3 (48,3%) stano-
wi y wywroty i z omy. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym zmniejszy o si  o 34,1%. 
Najwi ksze pozyskanie drewna iglastego odnotowano w RDLP Katowice, Wroc aw oraz Olsztyn.

Pozyskanie drewna sosnowego w ramach ci  sanitarnych wykonanych od 1 pa dziernika 2007 r. do 
30 wrze nia 2008 r. wynios o 3284 tys. m3, w tym 2171 tys. m3 (66,1%) stanowi y wywroty i z omy. W 
porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym zmniejszy o si  o 45,8%. Najwi ksze pozyskanie 
drewna sosnowego odnotowano w RDLP Olsztyn oraz ód .

Najcz ciej odnotowywanymi szkodnikami wtórnymi by y: cetyniec wi kszy (Tomicus piniperda L.),
przyp aszczek granatek (Phaenops cyanea F.), smolik sosnowiec (Pissodes pini I.), smolik dr gowino-
wiec (P. piniphilus Herbst.), kornik ostroz bny (Ips acuminatus Gyll.), rytownik dwuz bny (Pityogenes
bidentatus Herbst.), zakorki (Hylastes spp.), rozwa ek korowiec oraz chrz szcze z rodziny kózkowatych 
– cigi i r bacze, które wyst powa y w umiarkowanym nasileniu.

Pozyskanie drewna wierkowego w ramach ci  sanitarnych przeprowadzonych od 1 pa dziernika
2007 r. do 30 wrze nia 2008 r. wynios o 3041 tys. m3, w tym 835 tys. m3 (27,4%) stanowi y wywroty 
i z omy. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym zmniejszy o si  o 13,7%. Najwi ksze
pozyskanie drewna wierkowego odnotowano na terenie RDLP Katowice oraz Wroc aw.

W minionym okresie sprawozdawczym odnotowane szkody powodowane by y g ównie przez korni-
ki, przede wszystkim kornika drukarza, kornika drukarczyka, rytownika pospolitego oraz czterooczaka 
wierkowca.

Najcz ciej wymienianymi szkodnikami wtórnymi by y: kornik drukarz (Ips typographus L.), kornik 
drukarczyk (I. amitinus Eichh.), kornik zros oz bny (I. duplicatus C.R. Sahlberg.), rytownik pospolity 
(Pityogenes chalcographus L.), czterooczak wierkowiec (Polygraphus polygraphus L.) i cigi (Tetro-
pium spp.).

Od 1 pa dziernika 2007 r. do 30 wrze nia 2008 r. w ramach ci  sanitarnych i przygodnych pozyskano 
1308 tys. m3 drewna li ciastego – o 198 tys. m3 (13%) mniej ni  w poprzednim okresie sprawozdawczym. 
Najwi ksze pozyskanie drewna li ciastego (powy ej 100 tys. m3) odnotowano na terenie pi ciu RDLP, 
w szczególno ci na terenie RDLP Olsztyn oraz Bia ystok.

Udzia  drewna d bowego pozyskanego w ramach ci  sanitarnych od 1 pa dziernika 2007 r. do 30 wrze -
nia 2008 r. wyniós  440 tys. m3 i by  mniejszy o 89 tys. m3 (17%) w odniesieniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. W tym samym czasie pozyskanie wywrotów i z omów wynios o 101 tys. m3 i by o
mniejsze o 28 tys. m3 (21,5%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Zwi kszone (powy ej 10%) pozyskanie 
drewna d bowego odnotowano w RDLP Pozna , Bia ystok, Lublin, Wroc aw i Olsztyn. 

Zjawisko zamierania d bów si  zmniejszy o, ale wci  czynnikami wp ywaj cymi na intensywne za-
mieranie d bin s : obni enie poziomu wód gruntowych oraz szkodniki wtórne, przede wszystkim opi tek 
dwuplamkowy. Wyst powanie tego gatunku, po intensywnym porz dkowaniu drzewostanów d bowych 
z posuszu pogradacyjnego z lat poprzednich, zdecydowanie zmala o. Innymi, cz sto spotykanymi szkod-
nikami kambio- i ksylofagicznymi by y: pa niki (Plagionotus spp.), capo  (Leiopus nebulosus L.), ciga 
(Phymatodes testaceus L.), drwalnik (Xyloterus sp.) i og odek d bowiec (Scolytus intricatus Ratz.).

Udzia  drewna brzozowego w pozyskaniu w ramach ci  sanitarnych przeprowadzonych od 1 pa dzierni-
ka 2007 r. do 30 wrze nia 2008 r. wyniós  334 tys. m3 i by  mniejszy o 75 tys. m3 w stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawczego. W tym samym czasie pozyskanie wywrotów i z omów wynios o 267 tys. m3

i by o mniejsze o 70 tys. m3 (20,8%) w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2008 r. najwi ksze szkody 
w drzewostanach brzozowych spowodowa y wiatry oraz wahania poziomu wód gruntowych. W drzewo-
stanach brzozowych lub mieszanych z domieszk  brzozy odnotowano szkody wywo ywane przez og odka 
brzozowca (Scolytus ratzeburgi Jans.), drwalniki (Xyloterus spp.) oraz rytla pospolitego (Hylecoetus derme-
stoides L.). Z regu y wyst powa y one w drzewostanach os abionych erami szkodników pierwotnych.
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Udzia  drewna jesionowego w pozyskaniu w ramach ci  sanitarnych wykonanych od 1 pa dziernika
2007 r. do 30 wrze nia 2008 r. wyniós  167 tys. m3 i by  wi kszy o 26 tys. m3 w stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawczego. W tym samym czasie pozyskanie wywrotów i z omów wynios o 35 tys. m3

i by o mniejsze o 7 tys. m3 (16,5%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Dalszy (czwarty rok z rz du)
wzrost wydzielania si  posuszu jesionowego zwi zany jest ze zjawiskiem zamierania jesionów. Obecnie 
najwa niejsz  rol  w tym procesie odgrywaj  kambiofagi: jesionowiec pstry (Leperisimus fraxini Panz.)
i je niak czarny (Hylesinus crenatus F.). W ród czynników abiotycznych, które determinuj  zamieranie 
jesionów, s  wahania poziomu wód gruntowych.

Zagro enie lasów przez grzybowe choroby infekcyjne

W 2008 r. choroby infekcyjne wyst pi y w drzewostanach o cznej powierzchni 444,4 tys. ha, co w po-
równaniu z 2007 r. oznacza zmniejszenie area u o 60,6 tys. ha (12%). Z o y a si  na to trzykrotnie mniejsza 
powierzchnia osutek sosny, o po ow  mniejszy area  obwaru sosny, a tak e mniejsze nasilenie wyst powania 
m czniaka d bu, skr taka sosny, rdzy, chorób k ód i strza  oraz zjawiska zamierania d bów i buków. Rów-
nie  choroby korzeni zarejestrowano na powierzchni mniejszej o kilkana cie tysi cy hektarów. Zwi kszenie 
powierzchni wyst powania chorób zanotowano natomiast w przypadku zjawiska zamierania p dów sosny 
(wzrost trzykrotny) oraz zamierania brzozy, olszy i jesionu (wzrost odpowiednio o 33%, 27% i 13%).

Porównanie stanu zdrowotnego lasów w obydwu latach wskazuje na stabilizacj  lub popraw  ich kon-
dycji, jedynie w RDLP Krosno i ód  nast pi  nieznaczny wzrost area u zagro enia (odpowiednio o 0,6% 
i 7,3%). W pozosta ych regionalnych dyrekcjach LP nast pi o zmniejszenie powierzchni wyst powania
chorób o 5–27%, a w RDLP Pi a – nawet o oko o 40% (rys. 52). 

Udzia  powierzchni wyst powania chorób grzybowych na terenie poszczególnych dyrekcji w ogól-
nej powierzchni lasów danej RDLP kszta towa  si  nast puj co. W trzech RDLP rozmiar powierzchni 
zagro onej jest równy lub przekracza 10%: Warszawa (13,2%), Wroc aw (11,0%), Toru  (10,2%), w po-
zosta ych za  zawiera si  przedziale 0,9–8,7% powierzchni le nej. Zagro enie lasów ze strony chorób 
infekcyjnych nie przekraczaj ce 5% powierzchni le nej wyst puje (podobnie jak w roku 2007) w siedmiu 
RDLP – Kraków, Krosno, Pozna , Radom, Szczecin, Szczecinek i Zielona Góra.

Rys. 52. Zmiany powierzchni wyst powania chorób infekcyjnych w 2008 r. w poszczególnych RDLP 
wyra one procentem powierzchni zagro enia w roku poprzednim 

do 80%

80 – 90%
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W roku 2008 powierzchnia wyst powania chorób w szkó kach utrzyma a si  na poziomie z roku po-
przedniego – ró nica wynios a nieca e 15 ha. Wyst powanie chorób w drzewostanach w wieku do 20 lat 
zanotowano na obszarze mniejszym od ubieg orocznego o 9% (4,8 tys. ha). Zwi kszony wymiar zagro-
enia zanotowano jedynie w wypadku zjawisk zamierania d bów oraz p dów sosny (odpowiednio: 250% 

i 139% stanu z 2007 r.). Zmniejszy y si  szkody ze strony pozosta ych chorób aparatu asymilacyjnego: 
osutek sosny o 40%, m czniaka d bu, skr taka sosny i rdzy o oko o 20%. Na mniejszym areale zarejestro-
wano równie  wyst powanie obwaru sosny i zjawiska zamierania d bu (odpowiednio: 40% i 26%), nato-
miast czny area  wyst powania chorób korzeni zmniejszy  si  nieznacznie (o 600 ha). Choroby aparatu 
asymilacyjnego w drzewostanach dojrza ych wyst powa y na powierzchni dwukrotnie mniejszej, a to 
z uwagi na istotny (dziewi ciokrotny) spadek zagro enia osutk  sosny. Zwi kszy a si  natomiast cztero-
krotnie powierzchnia szkód wyrz dzonych w wyniku zamierania p dów sosny i w nieco mniejszym stop-
niu zamierania brzozy, jesionu i olszy (odpowiednio: o 33%, 16% i 30%). Zasi g cznego wyst powania
chorób korzeni zmniejszy  si  o oko o 8%, w mniejszym nasileniu wyst pi y równie  w drzewostanach 
dojrza ych choroby k ód i strza , obwar sosny oraz zjawisko zamierania d bów i buków (rys. 53).

Rys. 53. Zmiany powierzchni chorób infekcyjnych w 2008 r. w porównaniu z rokiem 2007 

W strukturze ogólnego zagro enia lasów przez choroby infekcyjne choroby korzeni od wielu lat zaj-
muj  g ówn  (65%) pozycj  ( cznie 290,8 tys. ha), obwar sosny i choroby k ód i strza cznie stwierdza 
si  na obszarze 55,2 tys. ha, a zjawisko zamierania drzew li ciastych obj o swym zasi giem 70,5 tys. ha. 
Choroby aparatu asymilacyjnego stwierdzono w 2008 r. na cznej powierzchni 23,1 tys. ha.

W porównaniu z rokiem 2007 stan zdrowotny drzewostanów z udzia em li ciastych gatunków drzew 
uleg  zmianom w ró nym stopniu – powierzchnia szkód zmniejszy a si  w wypadku drzewostanów d -
bowych i bukowych oraz topól, w wi kszym natomiast nasileniu wyst pi o zjawisko zamierania brzozy, 
jesionu i olszy. Oceniono, e zak ócenia o charakterze wieloczynnikowym w drzewostanach pojawi y si
na cznej powierzchni 70 534 ha, mniejszej ni  w roku poprzednim o 15% (82 610 ha w 2007 r.). 

Powierzchnia chorób zanotowanych w drzewostanach d bowych wynosi a 40 738 ha (o 14,6 tys. ha 
mniej ni  w 2007 r.). Najwi ksze problemy wyst pi y w RDLP Bia ystok, bo na powierzchni 18 tys. ha 
(niewielka poprawa – o oko o 1,2 tys. ha), w czterech RDLP (Lublin, Wroc aw, Warszawa, Pozna ) zjawi-
sko zamierania d bów zarejestrowano na powierzchni zawieraj cej si  w przedziale 2,0–4,2 tys. ha (od-
powiednio: 4225 ha, 4159 ha, 2607 ha, 2343 ha), w kolejnych czterech RDLP – w przedziale 1–2 tys. ha, 
w pozosta ych za  o miu zanotowano je na powierzchniach licz cych poni ej 1000 ha.

Area  zagro onych drzewostanów bukowych uleg  zmniejszeniu o 900 ha – powierzchnia wyst powa-
nia zmian chorobowych wynios a 2056 ha. Zjawisko zamierania buków w najwi kszym stopniu wyst pi-
o na terenie RDLP Lublin (465 ha) i Olsztyn (376 ha, trzykrotnie mniej ni  w roku 2007) oraz w mniej-

szym nasileniu w RDLP Szczecin, Krosno, Szczecinek i Wroc aw, na powierzchni odpowiednio: 285 ha, 
165 ha, 149 ha i 146 ha. W pozosta ych RDLP zajmowa o ono powierzchnie nie wi ksze ni  100 ha.
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W wypadku chorób topoli, symptomy zamierania zarejestrowano na powierzchni 131 ha, o 51 ha mniej-
szej ni  w roku poprzednim. Najwi ksze szkody zarejestrowano na terenie RDLP Pozna  (47 ha), Radom 
(29 ha) i ód  (20 ha). W pozosta ych RDLP szkody nie przekroczy y 15 ha lub nie wyst pi y w ogóle.

W drzewostanach brzozowych zjawisko zamierania drzew wyst pi o na nieco wy szym poziomie ni  w ro-
ku 2007 i obj o swoim zasi giem obszar 4086 ha (3070 ha w roku 2007), przy czym najwi ksze nasilenie 
tego zjawiska (przekraczaj ce czterokrotnie zesz oroczne) zarejestrowano w RDLP Lublin (1616 ha), nieco 
mniejsze w RDLP Bia ystok, Pozna , Warszawa i Wroc aw (obszar w przedziale 300–500 ha). W pozosta ych 
regionalnych dyrekcjach objawy zamierania wyst pi y na powierzchniach nie przekraczaj cych 80 ha. 

Pocz wszy od pierwszych lat XXI wieku, zjawisko zamierania jesionu notuje si  na powierzchniach 
przekraczaj cych kilkana cie tysi cy hektarów. Rok 2008 przyniós  kolejne pogorszenie stanu zdrowotnego 
drzewostanów tego gatunku – wyst powanie choroby zanotowano na powierzchni 17,2 tys. ha (o  2  tys. ha 
wi kszej ni  w roku 2007). Problemy z zamieraniem jesionów wyst pi y we wszystkich RDLP, przy czym 
nasilenie tego zjawiska by o bardzo zró nicowane – od 103 ha w RDLP Zielona Góra, 1,5–2,5 tys. ha 
w RDLP Bia ystok, Olsztyn, Pozna , Toru  i Wroc aw, do 3,8 tys. ha w RDLP Lublin. W pozosta ych 
rejonach kraju wyst powanie choroby zanotowano na powierzchniach w przedziale 180–1000 ha. Wi k-
szo  (82%) powierzchni z zamieraj cymi drzewami stanowi y, podobnie jak w 2007 r., drzewostany doj-
rza e. W tej kategorii najwi ksze szkody wyst pi y w RDLP Lublin i Bia ystok (odpowiednio: 3,2 tys. ha 
i 2,4 tys. ha). W RDLP Olsztyn, Pozna , Toru  i Wroc aw area  szkód przekroczy  1 tys. ha. Tylko w jednej 
RDLP zjawisko obj o obszar mniejszy ni  100 ha (Zielona Góra). Du e szkody zarejestrowano równie
w m odszych drzewostanach ( cznie 3110 ha), najwi ksze w RDLP Lublin i Olsztyn (odpowiednio: 579 ha 
i 474 ha), ale te  w trzech innych RDLP na powierzchni przekraczaj cej 300 ha (Krosno, Pozna  i Toru ). 
W pozosta ych RDLP zjawisko zamierania jesionów zanotowano na powierzchni nie wi kszej ni  230 ha.

Zjawisko zamierania olszy, rejestrowane w Polsce od pocz tku XXI wieku, przez ostatnie pi  lat wy-
st puje w zmiennym nasileniu na powierzchni przekraczaj cej 3 tys. ha. Najwi ksze szkody zanotowano 
w 2006 r. (ponad 5,8 tys. ha). W roku 2008 r. zjawisko to stwierdzono na cznej powierzchni 4,3 tys. ha. 
W najwi kszym nasileniu wyst powa o na terenie czterech RDLP (Bia ystok, Lublin, Toru  i Wroc aw), 
a najwi ksz  powierzchni  szkód w drzewostanach olszowych zg osi o Nadle nictwo Bardo l skie 
w RDLP Wroc aw (521 ha) i Nadle nictwo Mi dzyrzec w RDLP Lublin (450 ha). Znacz c  rol  w zamie-
raniu olszy odgrywa patogen Phytophthora alni, nale cy do l gniowców (Oomycetes), który specjalizuje 
si  w uszkadzaniu drzew tego gatunku, niezale nie od ich wieku. U siewek uszkadza korzenie drobne i pod-
staw  p du, u drzew za  powoduje zgnilizn  korzeni drobnych, szyi korzeniowej, podstawy pnia lub ca ego 
pnia. W konsekwencji choroby na korze pni pojawiaj  si  ciemne przebarwienia i cz sto wysi k soków. 
Pora one drzewa wykazuj  równie  drobnienie i rozja nienie li ci. Choroba (fytoftoroza) mo e przez wiele 
lat n ka  drzewa, zanim ca kowicie obumr .

Zwierzyna

Analiz  uszkodze  odnowienia lasu przeprowadzono na podstawie danych otrzymanych z RDLP. 
W 2008 r. uszkodzenia drzew w odnowieniu lasu wyst pi y na cznej powierzchni 149 tys. ha, z czego 
na 67 tys. ha upraw, 60 tys. ha m odników i 23 tys. ha drzewostanów starszych klas wieku. W porównaniu 
z 2007 r. uszkodzenia spowodowane zgryzaniem lub spa owaniem zaobserwowano na powierzchni mniej-
szej o 6 tys. ha.

Uszkodzenia, które nie przekroczy y 20% powierzchni odnowie , zanotowano na 48 tys. ha upraw, 43 
tys. ha m odników i 12 tys. ha drzewostanów starszych. czna powierzchnia uszkodzonych w ten sposób 
drzewostanów wynios a 103 tys. ha i by a mniejsza o 6 tys. ha w porównaniu z rokiem 2007, czyli o 5,6%.

Uszkodzenia obejmuj ce od 21 do 50% powierzchni odnowie  stwierdzono w drzewostanach o cznej 
powierzchni 36 tys. ha, z czego 16 tys. ha w uprawach, 14 tys. ha w m odnikach i 6 tys. ha w drzewosta-
nach starszych. czna powierzchnia tych uszkodze  w porównaniu z rokiem 2007 by a mniejsza o  822 ha 
(2,3%), natomiast w stosunku do 2003 r. – mniejsza o prawie 20 tys. ha, czyli o 55,4%.

Uszkodzenia, które przekroczy y 50% powierzchni odnowie , zanotowano na 3 tys. ha upraw, 2 tys. ha 
m odników i 5 tys. ha drzewostanów starszych. czna powierzchnia uszkodzonych w ten sposób drzewo-
stanów przekroczy a 10 tys. ha i by a mniejsza o 677 ha w porównaniu z rokiem 2007, czyli o 6,6%.
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W roku 2008 odnowiono oko o 56 tys. ha powierzchni w Lasach Pa stwowych. W tym samym czasie 
zabezpieczono (ró nymi sposobami) przed dost pem zwierzyny blisko 100 tys. ha upraw le nych. Z roku 
na rok powierzchnia chronionych odnowie  przed jeleniowatymi jest coraz wi ksza – blisko dwukrotnie 
wi ksza ni  ca kowita powierzchnia nowo powsta ych odnowie . Sytuacja taka wynika z konieczno ci za-
bezpieczania zarówno nowo powsta ych upraw, jak i odnowie  zak adanych w ubieg ych latach.

Na podstawie danych z pi cioletniego okresu inwentaryzacji uszkodze  odnowie  przez jeleniowate 
daje si  zauwa y  powolny, ale jednak spadkowy trend presji ro lino ernych ssaków zarówno na m ode, 
jak i na starsze pokolenie lasu. Oczywi cie lokalnie sytuacja mo e przybiera  tendencje wzrostowe, jednak 
pocieszaj ce jest to, i  nawet w tych regionach Polski, w których dotychczas notowano bardzo wysokie 
uszkodzenia odnowie , presja jeleniowatych zaczyna si  zmniejsza . Dane na temat dynamiki liczebno ci 
g ównych sprawców szkód (jeleniowatych) wyra nie wskazuj  na utrzymuj c  si  tendencj  wzrostow  po-
pulacji tych ro lino erców przy odpowiednio wy szym ich pozyskaniu ni  w roku 2007. W sezonie 2007/08 
liczebno osi, jeleni, danieli i saren oszacowano odpowiednio na: 5, 150, 16 i ponad 700 tys. osobników. 
Jednocze nie w tym okresie pozyskano 41 tys. jeleni, 3,3 tys. danieli i 147 tys. saren. W sezonie owieckim 
2007/2008, podobnie jak i w poprzednim, nie pozyskiwano osi, poniewa  od roku 2000 ten gatunek zwie-
rzyny jest obj ty ca oroczn  ochron .

4. Zagro enia antropogeniczne

Po ary lasów

W roku 2008 wybuch o 7850 po arów lasu, a spaleniu uleg o 2514 ha drzewostanów. Najwi cej po-
arów (21% ogólnej liczby) zarejestrowano na terenie województwa mazowieckiego, najmniej – w woje-

wództwach opolskim i warmi sko-mazurskim (rys. 54).
W Lasach Pa stwowych w roku 2008 wyst pi o 3306 po arów (42% po arów lasu w Polsce) na po-

wierzchni 663 ha (26% ogó u). Najwi cej po arów w PGL LP wybuch o na terenie RDLP Szczecin (425), 
Katowice (418), Toru  (393), Zielona Góra (385) i Pozna  (370). Najwi ksz  powierzchni  obj y po ary na 
terenie RDLP Katowice (134 ha), Pozna  (76 ha) i Wroc aw (69 ha). Na obszarach LP wyst pi y dwa du e
po ary (powy ej 10 ha), a w kraju ogó em 12. rednia powierzchnia jednego po aru w lasach wszystkich 
rodzajów w asno ci obni y a si  nieco, osi gaj c minimaln  w historii wielko  (0,32 ha), stanowi c  nie-
ca  po ow redniej z ostatniego dziesi ciolecia (0,74 ha). W Lasach Pa stwowych rednia wielko  po aru 
wynios a 0,20 ha (podobnie jak w roku poprzednim), a w lasach niepa stwowych – 0,41 ha.

Rys. 54. Liczba po arów lasu i powierzchnia spalonych drzewostanów wed ug województw w 2008 r.
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G ównymi przyczynami po arów w LP by y podpalenia (43%, co oznacza 3-procentowy wzrost 
w stosunku do roku 2007) oraz nieostro no  doros ych (25%). W wyniku przerzutów ognia z grun-
tów niele nych powsta o 3% liczby po arów (8,5% pod wzgl dem powierzchni spalonych drzewo-
stanów). Ci gle znaczn  pozycj  stanowi  po ary, których przyczyn nie ustalono (21% liczby po a-
rów oraz 19% powierzchni spalonych drzewostanów). W lasach wszystkich w asno ci 45% po arów 
powsta o na skutek podpale , a 35% z powodu nieostro no ci doros ych. Przyczyny 12% po arów 
nie ustalono. 

W roku 2008 najbardziej palnym miesi cem by  czerwiec, w którym wybuch o 2886 po arów, 
czyli 37% ogó u. Oko o 17% po arów wyst pi o w maju, 15% w lipcu, po 10% w kwietniu i sierpniu. 
Najmniej po arów w sezonie palno ci (od kwietnia do wrze nia) powsta o we wrze niu (266 po a-
rów – 3% ogó u). W sezonie palno ci wybuch o 92% po arów.

Sezonowo  wyst powania po arów lasu zwi zana jest ci le z charakterem pogody. Wielko
opadów atmosferycznych w sezonie palno ci roku 2008 by a zró nicowana zarówno pod wzgl dem 
ich wyst powania w czasie, jak i rozk adu na obszarze kraju. Minimum opadów wyst pi o w rejonie 
Poznania (92% normy wieloletniej od kwietnia do wrze nia), a maksimum w rejonie Zakopanego 
(100% normy wieloletniej). Sumy opadów waha y si  od 2 do 348 mm w poszczególnych miesi cach 
i przyjmowa y warto ci norm wieloletnich od 4 do 207%. Najwi cej dni opadowych zanotowano 
w kwietniu, a najmniej w czerwcu. Najwi ksze ilo ci opadów zarejestrowano w sierpniu ( rednio 
130% normy wieloletniej). Opady znacznie ni sze od norm wieloletnich (0–24%) i poni ej normy 
(25–74%) na ca ym obszarze kraju wyst pi y w III dekadzie kwietnia, I i III dekadzie maja oraz w 
czerwcu, na wi kszo ci obszarów – tak e w I i III dekadzie lipca oraz I i II dekadzie wrze nia. 

rednie miesi czne temperatury powietrza w 2008 r., znacznie wy sze (powy ej 2OC) od rednich 
wieloletnich, wyst pi y na terenie ca ego kraju w I dekadzie wrze nia oraz I i III dekadzie czerwca. 

Najni sze rednie miesi czne wilgotno ci wzgl dne powietrza (poni ej 70%) w sezonie palno ci 
lasów wyst pi y na terenie ca ego kraju w czerwcu, a na jego znacznej cz ci w maju i lipcu. We 
wrze niu przekracza y 80%, a w pozosta ym okresie 70%.

Najwi ksze zagro enie po arowe lasu (znacznie wy sze od poziomu wieloletniego 2001–2005) 
wyst powa o w czerwcu (OSZPL = 2,4), a w maju i lipcu by o wy sze od poziomu wieloletniego o 
0,3. W pozosta ych miesi cach by o ni sze o 0,3–0,5. redni stopie  zagro enia po arowego dla kra-
ju (OSZPL = 1,7) by  zbli ony do warto ci okre lanej mianem „zagro enia du ego” (w skali prognoz 
odpowiadaj cy „2”). 

Przeci tna wilgotno ció ki w skali kraju waha a si  od 10 do 55%, cz sto przekraczaj c 30%. 
Najni sza wilgotno ció ki wyst pi a w czerwcu (o 10% mniejsza od redniej wieloletniej). Niskie 
warto ci (poni ej 30%) utrzymywa y si  tak e w maju i cz ciowo w lipcu. rednie warto ci mie-
si czne w pozosta ym okresie by y wy sze od rednich wieloletnich o 2–6%. rednia dla sezonu by a
zbli ona do warto ci wieloletnich (tab. 17).

Udzia  wyst powania 3. stopnia zagro enia po arowego lasu w sezonie palno ci wynosi rednio 
30% i by  nieco wy szy od warto ci w okresie wieloletnim (o 3–5%). W lipcu osi gn  maksymaln
warto  62%, czyli dwukrotnie wi ksz  ni  w okresie 2001–2005, w maju (48%) przewy sza red-
ni  wieloletni  o 14%. Natomiast we wrze niu wynosi  tylko 3–4% , a w sierpniu (15%) by  mniejszy 
o po ow  od okresu wieloletniego.

W roku 2008 pierwsza dekada czerwca charakteryzowa a si  wyst powaniem ponad stu po arów 
na dzie . W III dekadzie lipca oraz sierpnia ich liczba przekracza a 50 dziennie, a we wrze niu by o
ich do o miu w ci gu dnia.

czna liczba po arów wczesn  wiosn  (kwiecie  – maj) by a wyra nie ni sza (27%) od ubieg e-
go roku (65%) i redniej wieloletniej (40%) z okresu 2001–2005. W sezonie palno ci wybuch o 92% 
po arów, czyli wi cej ni  w okresie wieloletnim (88%).

Najwi kszym zagro eniem, wyra onym ogólnokrajowym stopniem zagro enia po arowego lasu 
(OSZPL), charakteryzowa  si  w 2008 r. teren województw: wielkopolskiego i cz ci dolno l skie-
go, ódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. Najni sze zagro enie do-
tyczy o województw: l skiego, ma opolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego.
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Rys. 55. Ogólna liczba po arów lasu i powierzchnia spalonych drzewostanów w Polsce w latach 1990–2008

Zanieczyszczenia powietrza

G ówne zanieczyszczenia powietrza pochodz  z emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx)
oraz amoniaku (NH3). Wi kszo  antropogenicznych emisji kwasogennych powstaje w wyniku spala-
nia paliw kopalnych w zak adach przemys owych i elektrowniach, w paleniskach domowych, a tak e
w sektorze handlu i us ug. Niebagateln  rol  w emisji dwutlenku azotu odgrywa transport l dowy, morski 
oraz lotnictwo. Emisja amoniaku jest zwi zana z intensywno ci  produkcji rolnej – nawo eniem upraw 
i plantacji oraz du ymi gospodarstwami hodowlanymi zwierz t.

Obserwowane od ko ca lat osiemdziesi tych XX wieku sta e zmniejszanie si  emisji SO2 i NO2 w Pol-
sce potwierdzaj  najnowsze dane GUS z roku 2006 (rys. 56). 

Na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia emisja dwutlenku siarki zmniejszy a si  trzyipó krotnie,
a tlenków azotu prawie dwukrotnie. Okres pomi dzy rokiem 1988, w którym emisja SO2 wynosi a 4180 
tys. ton/rok, a rokiem 2000, w którym osi gn a 1511 tys. ton/rok, charakteryzowa  si  a  64-procen-
towym spadkiem wielko ci emisji tego gazu, przeci tnie 5% rocznie. Po roku 2000 spadek emisji SO2
zmniejszy  swoje tempo do oko o 4% rocznie. Pomi dzy 2003 a 2004 rokiem ró nica wielko ci emisji 
dwutlenku siarki wynosi a ju  tylko 21 tys. ton rocznie, co oznacza 1,5-procentowy jej spadek. 

Emisja NO2 od roku 1988 do roku 2000 obni y a si  o 46% w tempie oko o 4% rocznie. Od roku 2003 
notuje si  wzrost emisji NO2 w tempie prawie 3% rocznie. W roku 2006 poziom emisji tlenków azotu 
wyniós  890 tys. ton.

Rys. 56. Emisja SO2 i NO  do atmosfery z obszaru Polski w latach 1988–2006 (GUS)
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Szkodliwe gazy, które w postaci kwa nych roztworów lub aerozoli docieraj  do ekosystemów le nych,
inicjuj  procesy chorobowe lasów, obni aj  przyrost drzewostanów, prowadz c w skrajnych przypadkach 
do ich ca kowitego zamierania. Depozycja azotanowych i amonowych sk adników wywo uje eutrofi za-
cj , czyli przenawo enie ekosystemu, co w efekcie mo e doprowadzi  do zmiany sk adu gatunkowego 
ro linno ci dna lasu oraz przemiany siedlisk.

Rozk ad powierzchniowy i zmienno  w czasie zarówno koncentracji gazowych zanieczyszcze  po-
wietrza, jak i depozytu mineralnego docieraj cego do ekosystemu le nego wraz z opadami atmosferycz-
nymi s  rejestrowane w ramach monitoringu lasu w 86 punktach pomiarowych nale cych do europejskiej 
sieci sta ych powierzchni obserwacyjnych II rz du. Zbierane w cyklach miesi cznych próbki powietrza 
i wody poddawane s  jednolitej metodycznie analizie fi zykochemicznej. Wyniki pozwalaj  na wskazanie 
regionów znajduj cych si  pod silnym wp ywem zanieczyszcze  powietrza oraz na ledzenie trendów 
zmian przez coroczne porównywanie tych samych parametrów.

Przebieg rednich rocznych st e  zanieczyszcze  gazowych dla kraju w latach 1998–2008 przed-
stawiono na rys. 57. Odnotowano dwa lata podwy szonego poziomu koncentracji NO2 (2002–2003) do 
rekordowego poziomu 9,0 g x m-3 x rok-1. W pozosta ych latach omawianego okresu warto ci koncen-
tracji NO2 ulega y wahaniom w granicach 6,03–7,08 g x m-3 x rok-1. Zarysowuje si  nieznaczny trend 
wzrostowy koncentracji tego gazu w ostatnich latach na terenach le nych Polski. W roku 2008 poziom 
redniej koncentracji NO2 dla kraju wyniós  7,03 g x m-3 x rok-1. W wypadku SO2 rejestrowano konse-

kwentne obni anie si redniej koncentracji tego gazu od pocz tku badanego okresu w roku 1998, kiedy 
wynosi a ona 7,5 g x m-3 x rok-1, do poziomu 1,72 g x m-3 x rok-1 w roku 2008. Tempo i kierunek zmiany 
koncentracji dwutlenku siarki dosy  dobrze koreluj  ze zmianami poziomu emisji tego gazu do atmosfery 
na terytorium Polski.

Rys. 57. rednie koncentracje NO2 i SO2 dla kraju w latach 1998–2008 (IBL)

Porównuj c zmiany koncentracji SO2 w poszczególnych cz ciach Polski na tle redniej krajowej, 
mo na zauwa y , e w okresie 2004–2008 post powa o obni anie si  poziomu koncentracji tego gazu 
we wszystkich krainach Polski pó nocnej, rodkowej i po udniowej (rys. 58a). Tempo spadku poziomu 
redniej koncentracji zmniejszy o si  po roku 2007. Od redniej krajowej najmniej odbiega a rednia dla 

krain Polski rodkowej. rednia dla krain Polski pó nocnej by a ni sza, a dla krain Polski po udniowej
– wy sza od redniej krajowej. 

rednia krajowa koncentracja NO2 wzrasta a we wszystkich krainach do roku 2006, w którym 
osi gn a najwy szy poziom. W badanym okresie zarysowa  si  trend wzrostowy koncentracji NO2
w kraju. By  on silniejszy w krainach Polski pó nocnej i rodkowej, a mniej wyra ny w po udniowej 
cz ci kraju. Najbardziej zbli one do redniej krajowej by y rednie koncentracje tlenków azotu 
w krainach Polski po udniowej. Warto ci wy sze od redniej krajowej cechowa y krainy Polski 
rodkowej, a ni sze – pó nocnej. W ca ej Polsce utrzymuje si  tendencja wzrostu koncentracji NO2

(rys. 58b).
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a)                                                                                    b)

Rys. 58. rednie koncentracje SO2 (a) i NO2 (b) w krainach Polski pó nocnej, rodkowej i po udniowej
w latach 2004–2008 na tle redniej dla kraju (IBL)

rednie miesi czne warto ci st e  gazowych charakteryzuj  si  cyklicznymi, sezonowymi zmia-
nami poziomu (rys. 59). Wy sze koncentracje kwasowych tlenków wyst puj  z regu y w miesi cach 
zimowych, a ni sze latem. rednie miesi czne koncentracje SO2 wzrasta y z pó nocy ku po udniowi 
kraju. Ich warto ci waha y si  od 0,46 g/m3 w czerwcu w Krainie Mazursko-Podlaskiej do 7,86 

g/m3 w styczniu w Krainie Ma opolskiej. W porównaniu z rokiem 2007 uleg y lekkiemu obni eniu 
na obszarze wszystkich trzech analizowanych cz ci Polski. Tendencja ta zaznaczy a si  szczególnie 
w miesi cach zimowych. Koncentracje NO2 w krainach przyrodniczole nych nie odbiega y istot-
nie zarówno rozk adem, jak i poziomem od warto ci miesi cznych roku poprzedniego. W krainach 
Polski pó nocnej i rodkowej odnotowano podwy szony poziom koncentracji w styczniu i grudniu, 
a w krainach Polski po udniowej – nieznaczne podniesienie si  koncentracji NO2 w ci gu roku. 
Minimum koncentracji NO2 (1,86 g/m3) wypad o w maju w Krainie Mazursko-Podlaskiej, maksi-
mum za  (18,58 g/m3) – w grudniu w Krainie l skiej.

a)                                                                                    b)

Rys. 59. rednie miesi czne warto ci st e  SO2 (a) i NO2 (b) w krainach przyrodniczole nych
Polski pó nocnej, rodkowej oraz po udniowej w 2008 r. (IBL)

Rozk ad oddzia ywania przestrzennego zanieczyszcze  antropogenicznych oceniany jest na podstawie 
kwasowo ci opadów atmosferycznych. W 2008 r. miesi czne rednie warto ci wspó czynnika pH mie ci-
y si  w zakresie od 3,83 dla krain Polski po udniowej do 6,63 dla grupy krain Polski rodkowej (rys. 60). 

Zarówno najwy sze, jak i najni sze warto ci pH opadów wyst pi y w tych samych krainach, co w roku 
poprzednim. W porównaniu z rokiem 2007 pH maksymalne wzros o o 0,61,  minimalne za  spad o o 0,71. 
Podobnie jak w latach ubieg ych, we wszystkich krainach wyst powa a sezonowa zmienno  kwasowo ci
opadów. 
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Rys. 60. rednie miesi czne warto ci pH w krainach przyrodniczole nych Polski pó nocnej, rodkowej
oraz po udniowej w 2008 r. (IBL)

Depozyt substancji mineralnych, docieraj cych wraz z opadami atmosferycznymi, jest wska nikiem
oddzia ywa  antropogenicznych na lasy. Bilans depozytu jonów zakwaszaj cych, czyli azotu w postaci 
jonów azotanowych, siarki w postaci jonów siarczanowych i jonów chloru (NO3

-, SO4
2-, Cl-) oraz jonów 

alkalicznych (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), wiadczy o stopniu zakwaszenia, a suma azotu azotanowego i amo-
nowego (NO3

-, NH4
+) – o eutrofi zacji ekosystemów le nych. Efekt oddzia ywania ca kowitego depozytu 

na poszczególne ekosystemy le ne jest modyfi kowany przez sk ad i w a ciwo ci buforowe gleb.
Wed ug danych monitoringu lasu, w roku 2008 w Polsce na jeden hektar powierzchni le nej dotar o od 

oko o 15,02 kg jonów zakwaszaj cych w Krainie Mazursko-Podlaskiej do ponad 37 kg w Krainie l skiej 
(rys. 61). Rozk ad depozytu wed ug krain pozwala wydzieli  dwie ich grupy, które ró ni  si  istotnie a-
dunkami jonów docieraj cych do obszarów le nych. Jedn  grup  stanowi y krainy Polski pó nocnej i rod-
kowej oraz Kraina Sudecka, gdzie obci enie adunkami jonów mie ci o si  w zakresie od 15,02 do oko o
19,59 kg/ha/rok, drug  za  grup  – pozosta e krainy Polski po udniowej: Karpacka, Ma opolska i l ska, 
które poddane by y obci eniu znacznie wi kszych adunków od 30,41 do 37,54 kg/ha/rok. W wypadku jo-
nów alkalizuj cych, redni depozyt pomi dzy oboma grupami krain ró ni  si  ponadczterokrotnie. Depozyt 
adunków jonów eutrofi zuj cych nie by  ju  tak zró nicowany pomi dzy krainami, jego warto  waha a si

od 10,45 kg/ha/rok w Krainie Mazursko-Podlaskiej do 19,91 kg/ha/rok w Krainie l skiej.

Rys. 61. Sumy depozytu oraz suma rocznego opadu atmosferycznego w krainach przyrodniczole nych
wed ug rosn cej sumy jonów zakwaszaj cych w 2008 r. (IBL)
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W porównaniu z rokiem 2007 najwi kszy (ponadpó torakrotny) wzrost depozytu jonów alkalicznych 
dokona  si  w Krainie Karpackiej. W Krainie Ma opolskiej wzrost ten by  nieistotny, a w pozosta ych
krainach odnotowano obni enie poziomu depozytu tej grupy jonów, najwi ksze w Krainie Sudeckiej 
(o oko o 30%). Depozyt jonów kwasogennych przyjmowa  warto ci od 37,54 kg/ha/rok w Krainie l -
skiej do 15,02 w Mazursko-Podlaskiej. W porównaniu z rokiem poprzednim jedynie w Krainie Karpa-
ckiej dokona  si  wzrost poziomu depozytu omawianej grupy jonów, podczas gdy w pozosta ych krainach 
odnotowano spadki – najwy szy w Krainie Sudeckiej (prawie o 25%). 

Depozyt adunków badanych jonów jest ci le powi zany z sum  opadów atmosferycznych. Na wy-
kresie (rys. 61) umieszczono krzyw  ilustruj c redni  wysoko  rocznego opadu w poszczególnych 
krainach. Poziom opadów w roku 2008 by  ni szy ni  w roku 2007 o prawie 12%. Suma opadów w roku 
2008 w porównaniu z rokiem 2007 tak e by a w poszczególnych krainach przyrodniczole nych ni sza
(od 2% w Krainie Karpackiej do 22% w Krainie Ba tyckiej). Najwi cej opadów spad o w Krainie Kar-
packiej, a najmniej w Wielkopolsko-Pomorskiej. Jedynie w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej zanotowano 
tak  sam  ilo  opadów, jak w roku poprzednim.

Obni ony depozyt jonów kwasogennych przy takiej samej sumie opadów pozwala oczekiwa  popra-
wy stanu rodowiska w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej. Natomiast nieproporcjonalnie wysoki przyrost 
depozytu jonów alkalicznych w stosunku do niewielkiego wzrostu ilo ci opadów w Krainie Karpackiej 
mo e budzi  zaniepokojenie.

Depozyt zwi zków azotowych wyra ony sum  depozytu jonów N-NH4
+ i N-NO3

- by  w roku 2008 
najwy szy w Krainie l skiej, a najni szy w Mazursko-Podlaskiej. Ró nica pomi dzy tymi skrajnymi 
warto ciami wynios a oko o 10 kg/ha/rok. adunek jonów eutrofi zuj cych wzrós  najsilniej w Krainie 

l skiej, a zmala  w Krainie Ma opolskiej. W depozycie jonów coraz wi ksz  cz  stanowi adunek 
jonów amonowych; jego udzia  mo e mie  istotny wp yw na zmniejszanie si  ró nic pomi dzy krai-
nami.

W roku 2008 odnotowano pozytywne zjawisko obni ania si  emisji do atmosfery szkodliwych zwi z-
ków siarki, cho  tempo tego procesu uleg o zwolnieniu. W odniesieniu do zwi zków azotu zaobserwowa-
no zjawisko odwrotne – niewielki wzrost emisji. Pochodn  zmian w poziomie emisji jest dalsze obni enie
si  koncentracji gazowych dwutlenku siarki i nieznaczny spadek koncentracji tlenków azotu w powietrzu 
atmosferycznym. Stopie  zbilansowania poszczególnych grup jonów w opadach atmosferycznych znaj-
duje odzwierciedlenie w kwasowo ci opadów, która pozosta a na poziomie z  roku 2007. W 2008 r. wzrós
redni dla kraju poziom depozytu adunków jonów alkalicznych w wyniku istotnego wzrostu depozytu 

w Krainie Karpackiej. redni poziom depozytu jonów kwasogennych obni y  si  zarówno w kraju, jak 
i w poszczególnych krainach przyrodniczole nych. redni poziom depozytu jonów eutrofi zuj cych nie 
zmieni  si  istotnie dla kraju, w krainach przyrodniczole nych Polski pó nocnej depozyt ten si  obni y ,
w Polsce rodkowej za  kolejny ju  rok obserwowano jego wzrost.

Zaprezentowane wyniki obrazuj  poziomy adunków i kierunki ich zmian. Wskazana wydaje si  ob-
serwacja trendu wzrostowego depozytu jonów azotu, szczególnie w formie amonowej. Obszary le ne po-
o one w zasi gu depozycji du ych adunków jonów wymagaj  starannego monitorowania i uzupe nienia

zakresu pomiarów o program monitoringu intensywnego, który pozwoli by na pe niejsze opisanie rozk a-
du i przep ywu szkodliwych substancji oddzia uj cych na ekosystemy le ne kraju, oraz ich powi za  ze 
stanem zdrowotnym drzewostanów.

5. Zagro enia trwa o ci lasu

Intensywne oddzia ywanie czynników stresowych na las, przy ograniczonej odporno ci ekosystemów 
le nych (np. niedostosowaniu sk adu gatunkowego do siedlisk i wprowadzaniu ekotypów drzew obcego 
pochodzenia), mo e prowadzi  w kra cowych przypadkach do zamierania ca ych drzewostanów. Taka 
sytuacja wyst pi a m.in. w lasach sudeckich, gdzie w wyniku silnego os abienia drzewostanów przez 
emisje przemys owe, d ugotrwa ej suszy i intensywnego wyst powania szkodników wtórnych w latach 
1980–1991 w ramach ci  sanitarnych w PGL LP usuni to ca kowicie drzewostany z powierzchni oko o
15 tys. ha i pozyskano ponad 4 mln m3 drewna posuszowego. Proces zamierania drzewostanów w Sude-
tach Zachodnich obj  praktycznie wszystkie lasy po o one powy ej 800 m n.p.m. W celu ochrony ob-
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szarów wylesionych przed erozj  i degradacj  niemal równolegle ze zwalczaniem szkodników wtórnych 
prowadzono w PGL LP prace odnowieniowe. W latach 1981–1996 odnowiono ponad 14 tys. ha.

Obserwowane od kilkudziesi ciu lat pogarszanie si  stanu zdrowotnego drzewostanów wierkowych w 
rejonach górskich oraz okre lana mianem kl ski ekologicznej sytuacja w Sudetach zmobilizowa a Regionaln
Dyrekcj  Lasów Pa stwowych w Katowicach do opracowania szeregu dzia a  zaradczych w odniesieniu do 
lasów Beskidu l skiego i ywieckiego. W okresie ostatnich 30 lat prowadzono m.in. prace zmierzaj ce do 
zmniejszenia udzia u wierka w strukturze drzewostanów. W nadle nictwach Sucha, Jele nia i Ustro  udzia
wierka w sk adzie drzewostanów zmniejszy  si  o oko o 20%.

W roku 2003, jako element Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Le nej Pa stwa, opracowano 
i wdro ono „Program dla Beskidów”. W dokumencie okre lono strategi  post powania ochronnego i hodow-
lanego w odniesieniu do lasów beskidzkich, upatruj c mo liwo  poprawy sytuacji w przebudowie drzewo-
stanów. W ramach programu obj to przebudow  prawie 3 tys. ha drzewostanów wierkowych. Koszty jego 
realizacji w latach 2003–2006 wynios y prawie 61 mln z .

Mimo intensywnych dzia a  zaradczych w ostatnich czterech latach zaobserwowano wzmo one zamie-
ranie drzew, a w konsekwencji rozpad drzewostanów lasów beskidzkich. Podobnie jak w Sudetach, za przy-
czyny zjawiska uznaje si  szereg czynników. W wyniku emisji przemys owych nast pi y m.in. niekorzystne 
dla wzrostu drzew zmiany w chemizmie gleb le nych – wzros a kwasowo  (pH poni ej 3), zwi kszy a si
zawarto  glinu, zmniejszy  poziom wapnia i magnezu. Du e znaczenie mia  niekorzystny uk ad warunków 
meteorologicznych: susza mrozowa wiosn  2003 r., huraganowe wiatry w latach 2004 i 2007, wysokie tem-
peratury oraz brak opadów w sezonie wegetacyjnym 2006 r. Pocz wszy od lat pi dziesi tych, obserwuje si
na terenie Beskidów zwi kszenie area u wyst powania opie kowej zgnilizny korzeni. Pogarszanie si  stanu 
zdrowotnego lasów sprzyja o wyst powaniu szkodników wtórnych, szczególnie kornika drukarza. W 2006 r. 
w lasach Beskidu l skiego i ywieckiego pozyskano – w Lasach Pa stwowych – w ci ciach sanitarnych 0,8 
mln m3 drewna. Sytuacj  w Beskidach pogarsza znacz cy udzia  lasów prywatnych – od ich w a cicieli trudno 
wyegzekwowa  niezb dny poziom zabiegów sanitarnych.

W zwi zku z zagro eniem trwa o ci lasów w Beskidach, w roku 2006 odby a si  konferencja po wieco-
na temu zagadnieniu. Jednym z jej wyników by o znowelizowanie „Programu dla Beskidów”. W programie 
zamieszczono trójwariantowy rozwój sytuacji oraz bilans si , rodków i kosztów realizacji dla ka dego z wa-
riantów. Zdaniem uczestników konferencji, podstawowym warunkiem realizacji „Programu dla Beskidów” 
jest zapewnienie ci g o ci jego fi nansowania. Uznaj c ponadlokalny charakter szkód, uczestnicy konferen-
cji zwrócili si  z wnioskiem do Ministra rodowiska o podj cie dzia a  maj cych na celu utworzenie grupy 
roboczej, z o onej z przedstawicieli Czech, S owacji i Polski oraz uruchomienie procedur umo liwiaj cych 
pozyskiwanie rodków z funduszy unijnych na dzia ania ratownicze i prace zwi zane z odbudow  lasów oraz 
zapobieganiem sytuacjom kl skowym.

W pa dzierniku 2007 r. odby y si  dwie konferencje zwi zane z tematyk  zagro e  trwa o ci lasów w pol-
skich górach: „Kierunki dzia a , strategie, programy hodowlano-ochronne w drzewostanach pokl skowych i w 
ogniskach gradacyjnych owadów” w Le nej oraz „Problem zamierania drzewostanów wierkowych w Beski-
dzie l skim i ywieckim” w Krakowie. Konferencje koncentrowa y si  na przyczynach zjawisk kl skowych 
oraz na mo liwych do zastosowania rodkach zaradczych. Na terenie RDLP Katowice odby o si  wyjazdowe 
posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa po wi cone m.in. 
problemom ochronnym i hodowlanym w lasach Beskidów Zachodnich, podczas którego zwracano szczególn
uwag  na ród a i mo liwo ci fi nansowania programów ochrony.

Wyst powanie wielu czynników stresowych uznaje si  za przyczyn  wzmo onego w ostatnich latach za-
mierania drzew li ciastych.

Z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi – skrajnie wysokimi lub niskimi temperaturami, d ugotrwa
susz , zmian  poziomu wody gruntowej – wi zano wyst puj ce cyklicznie od lat siedemdziesi tych XX stu-
lecia obumieranie d bów. Ostatnie doniesienia naukowe sugeruj  istotny udzia  grzybów rodzaju Phytophtho-
ra w zamieraniu drzewostanów li ciastych. W roku 2008 zjawisko zamierania d bów obserwowano na po-
wierzchni 40,7 tys. ha – najmniejszej od roku 2005 (rys. 62).

Od ponad dziesi ciu lat obserwuje si  w Polsce zjawisko zamierania jesionu. W roku 1999 obejmowa o
ono powierzchni  oko o 2,3 tys. ha, od roku 2001 rejestruje si  je rokrocznie na powierzchni 13–14 tys. ha. 
Choroba wyst puje zarówno w drzewostanach starszych, jak i uprawach oraz m odnikach, zapadaj  na ni
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równie  siewki w szkó kach. Z przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Le nictwa bada  wynika, e pato-
geny grzybowe nie s  podstawow  przyczyn  zamierania jesionu. Efektem bada  s  odpowiednie wskazania 
hodowlane, przeciwdzia aj ce zamieraniu gatunku, w tym intensywna piel gnacja drzewostanu z kszta towa-
niem odpowiednio du ych koron (element najsilniej skorelowany ze stanem zdrowotnym badanych drzew). 
W 2007 r. powierzchnia drzewostanów jesionowych dotkni tych zjawiskiem zamierania przekroczy a po raz 
pierwszy 15 tys. ha; rok 2008 przyniós  kolejne pogorszenie stanu zdrowotnego drzewostanów tego gatunku 
– wyst powanie choroby zanotowano na powierzchni 17,2 tys. ha.

 Rys. 62. Powierzchnia wyst powania zjawiska zamierania wybranych gatunków drzew li ciastych w Lasach 
Pa stwowych w latach 2000–2008 

W ostatnich latach obserwuje si  sta  popraw  sytuacji w drzewostanach bukowych. W roku 2000 
zamieranie buków zarejestrowano na powierzchni 8,6 tys. ha, a w 2008 r. na 2,1 tys. ha (zmniejszenie 
powierzchni zagro onej o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2007).

Zamieranie olszy zarejestrowano po raz pierwszy w roku 1999 na powierzchni 31 tys. ha. Obecnie 
powierzchnia zagro onych drzewostanów olszowych wynosi 4,3 tys. ha. Zamieraniu podlegaj  g ównie
drzewostany olszy w wieku powy ej 20 lat. 

cznie w roku 2008 zjawisko zamierania drzew zaobserwowano na powierzchni 70,5 tys. ha.

6. Stan uszkodzenia lasów 

Stan uszkodzenia lasów w Polsce oceniany jest corocznie od 1989 r. w ramach programu monitoringu 
lasu – jednego z elementów systemu Krajowego Monitoringu rodowiska. Program ten jest wspó fi nan-
sowany przez PGL Lasy Pa stwowe, Ministerstwo rodowiska, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz G ówny Inspektorat Ochrony rodowiska.

W latach 2006–2007 przeprowadzono integracj  monitoringu lasu z wielkoobszarow  inwentaryzacj
stanu lasu. Stworzono sie  Sta ych Powierzchni Obserwacyjnych I rz du w g sto ci 8x8 km. czna licz-
ba powierzchni wynosi 2357, w tym 297 powierzchni to powierzchnie oczekuj ce, które nie podlega y
obserwacjom w 2008 r. z uwagi na kryterium wieku. W sieci 16x16 km, zgodnej z sieci  rekomendowan
przez mi dzynarodowy program ICP-Forests, istnieje 529 powierzchni, w tym 76 powierzchni oczekuj -
cych. Sta e powierzchnie obserwacyjne stanowi  integraln  cz  wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu 
lasu, która do roku 2009 osi gnie swoj  maksymaln  g sto  4x4 km, obejmuj c  obszar ca ego kraju. 
Obserwacjami obj to lasy ró nych form w asno ci oraz podlegaj ce ró nym formom ochrony. Na po-
wierzchniach wybierane s  drzewa próbne wszystkich gatunków drzewiastych.

Lokalizacja sta ych powierzchni obserwacyjnych II rz du nie uleg a zmianie. Zakres pomiarów i ob-
serwacji na tych powierzchniach jest kontynuacj  programu monitoringu lasu z lat poprzednich.

W 2008 r. ocen  defoliacji przeprowadzono na 38 320 drzewach w wieku powy ej 20 lat, znajduj cych
si  na 1916 Sta ych Powierzchniach Obserwacyjnych I rz du.
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Defoliacji nie stwierdzono (klasa defoliacji 0 – drzewa zdrowe) u 24,4% drzew obj tych pomiarami, 
w tym u 22,9% drzew iglastych i u 27,5% drzew li ciastych. Najwy szy udzia  drzew bez defoliacji od-
notowano w ród iglastych u jod y (39,1%), a w ród li ciastych – u buka (43,5%), (rys. 63).

Rys. 63. Udzia  drzew monitorowanych gatunków na Sta ych Powierzchniach Obserwacyjnych I rz du
(Monitoring Lasu) w klasach defoliacji, w 2008 roku – drzewostany w wieku powy ej 20 lat, 
wszystkie formy w asno ci (IBL)

Udzia  drzew uszkodzonych (defoliacja powy ej 25%, klasy defoliacji 2–4) wynosi  18,0%. W ród ga-
tunków iglastych drzew takich by o 17,4%, w ród gatunków li ciastych – 19,1%. Najwy szym udzia em 
drzew uszkodzonych w ród iglastych charakteryzowa  si wierk (25,9% drzew o defoliacji powy ej 25%), 
w ród li ciastych – d b (28,0% drzew zaklasyfi kowano jako uszkodzone). Najni szym udzia em drzew 
uszkodzonych (defoliacja powy ej 25%, klasy defoliacji 2–4) w ród gatunków iglastych charakteryzowa a
si  sosna (16,6% drzew), w ród gatunków li ciastych takim drzewem by  buk (10,0% drzew), (rys. 63).

Najzdrowsze okaza y si  drzewostany RDLP Szczecin. Dobr  kondycj  zdrowotn  charakteryzowa y
si  drzewostany RDLP Szczecinek, Bia ystok, Kraków i Pi a. Drzewostany uszkodzone najsilniej stwier-
dzono w RDLP Gda sk, Warszawa i Toru  (rys. 64). 

Rys. 64. Poziom uszkodzenia lasów w 2008 r. na podstawie oceny defoliacji na Sta ych Powierzchniach 
Obserwacyjnych I rz du (Monitoring Lasu) z wyró nieniem 5-procentowych przedzia ów defoliacji (IBL)
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Zmienno  uszkodzenia drzewostanów w pi cioleciu 2004–2008 przeanalizowano, opieraj c si  na 
wynikach bada  przeprowadzonych na 148 Sta ych Powierzchniach Obserwacyjnych II rz du, gdy  s  to 
jedyne powierzchnie, na których (po integracji) zachowano ci g o  obserwacji. 

Ogó em w kraju warto ci rednie defoliacji w pi cioleciu dla wszystkich gatunków cznie zawiera y
si  w przedziale mi dzy 22,4% (w 2008 r.) a 27,1% (w 2004 r.). W pi cioleciu obserwowano wyra n
tendencj  obni ania si  warto ci redniej defoliacji (rys. 65).

Rys. 65. redni procent defoliacji drzew na Sta ych Powierzchniach Obserwacyjnych II rz du (Monitoring 
Lasu) w latach 2004–2008 – drzewostany w wieku powy ej 40 lat (IBL)

Porównanie drzewostanów ró nych pod wzgl dem gatunku panuj cego wykazuje, e najwy sz red-
ni  defoliacj  w latach 2004–2007 charakteryzowa y si  drzewostany d bowe, w roku 2008 – drzewostany 
wierkowe, najni sz  – drzewostany bukowe. Udzia  drzew w klasach defoliacji 2–4 (drzewa uszkodzone) 

w drzewostanach d bowych w latach 2004–2007 waha  si  w przedziale warto ci od 39,0% (w 2007 r.) 
do 58,7% (w 2004 r.), a w roku 2008 obni y  si  do 23,2%. W drzewostanach bukowych udzia  drzew w 
klasach defoliacji 2–4 pozostawa  na do  wyrównanym, niskim poziomie (do 15%), (rys. 66). 

Rys. 66. Udzia  drzew monitorowanych gatunków na Sta ych Powierzchniach Obserwacyjnych II rz du 
(Monitoring Lasu) w klasach defoliacji w latach 2004–2008 – drzewostany w wieku powy ej 40 lat (IBL)

Porównanie ró nych regionów kraju wykazuje, e najwy sz redni  defoliacj  w pi cioleciu charak-
teryzowa y si  drzewostany Krainy Karpackiej, najni sz  – drzewostany Krainy Ba tyckiej (rys. 67). 

RAPORT 2009.indd 61RAPORT 2009.indd   61 2009-09-02 13:16:062009-09-02   13:16:06



62 PGL LP RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2008

Rys. 67. rednia defoliacja drzew na Sta ych Powierzchniach Obserwacyjnych II rz du (Monitoring Lasu) 
w krainach przyrodniczole nych i rednio w kraju w latach 2004–2008 – drzewostany w wieku 
powy ej 40 lat (IBL)

Warunki pogodowe w okresie wegetacyjnym roku 2008 na przewa aj cym obszarze kraju by y ko-
rzystne. rednia suma opadów w kraju, wyliczona z 22 stacji synoptycznych IMiGW, wynosi a 368 mm, 
co stanowi o 106% wieloletniej normy.

Porównania poziomu uszkodzenia drzewostanów w Polsce z innymi krajami Europy dokonano na 
podstawie raportu Forest Condition in Europe – 2008 Technical Report of ICP Forests (UNECE, Ham-
burg 2009).

W zestawieniu dotycz cym 2008 r., szereguj cym kraje Europy pod wzgl dem udzia u drzew w klasach 
defoliacji 2–4 (badane gatunki razem), Polska znalaz a si  w grupie krajów, w których ten udzia  by redni 
i wynosi  18,0% (rys. 68). Wysokie uszkodzenie, powy ej 35% drzew w klasach defoliacji 2–4, wyst pi o w 
S owenii (37,0%), na Cyprze (46,9%) i w Czechach (56,7%). Najni szy udzia  drzew uszkodzonych (poni-
ej 10% drzew w klasach defoliacji 2–4) wykazywa y drzewostany Bia orusi, Ukrainy, Estonii i Danii.

Rys. 68. Defoliacja drzewostanów w krajach Europy w 2008 roku; kraje uszeregowano wed ug
wzrastaj cego udzia u drzew w klasach defoliacji 2–4 (IBL za UNECE, 2009)
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Rys. 69. Udzia  drzew monitorowanych gatunków w klasach defoliacji 2–4, w latach 2004–2008, w krajach 
Regionu Subatlantyckiego (IBL za UNECE, 2009)

Spo ród krajów Regionu Subatlantyckiego, reprezentuj cych podobne jak w Polsce warunki klima-
tyczne, wyj tkowo wysoki, wyrównany poziom uszkodzenia drzewostanów w pi cioleciu utrzymywa  si
w Czechach (od 56,2 do 57,3% drzew w klasach defoliacji 2–4), (rys. 69). We Francji poziom uszkodze-
nia drzewostanów by  do  wysoki, równie  wyrównany (od 31,7 do 35,6% drzew w klasach defoliacji 
2–4). Najzdrowsze w regionie s  drzewostany Austrii (brak danych z lat 2007–2008). Niewiele gorsz
kondycj  charakteryzowa y si  w ostatnim pi cioleciu drzewostany Belgii.

7. Zagro enia zwi zane z recesj  w gospodarce wiatowej

Prowadzenie gospodarki le nej zgodnie z obowi zkami nak adanymi przez ustaw  o lasach wymaga 
zapewnienia przez PGL Lasy Pa stwowe znacznych rodków fi nansowych. G ównym ród em fi nan-
sowania gospodarki le nej jest sprzeda  surowca drzewnego. Recesja w gospodarce, zapocz tkowana
w USA, zacz a si  w 2008 r. rozszerza  na kraje Unii Europejskiej. Objawy recesji w gospodarce i os a-
bienie sprzeda y w sektorze przemys u drzewnego, widoczne u naszych s siadów, odbi y si  równie
niekorzystnie na wynikach osi ganych przez krajowych producentów (rys. 70). 

Rys. 70. Produkcja sprzedana przemys u drzewnego w poszczególnych miesi cach lat 2003–2008 w mln z
cen bie cych (GUS) 
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PGL Lasy Pa stwowe, staraj c si  przeciwdzia a  pogarszaj cej si  koniunkturze, zw aszcza w bran y
tartacznej, w II kwartale 2008 r. wprowadzi o obni ki cen surowca drzewnego (rys. 71). 

Rys. 71. rednia cena surowca drzewnego sprzedawanego przez PGL Lasy Pa stwowe w 2008 r.

Obni ki, w formie bonifi kat, dotyczy y tych sortymentów surowca drzewnego, które cieszy y si  mniej-
szym zainteresowaniem odbiorców. Skala obni ek zosta a ustalona na podstawie analizy poziomu cen 
surowca drzewnego w Europie oraz rozpoznania przez nadle nictwa popytu na poszczególne sortymenty. 
Obni ki stosowano dla wszystkich odbiorców danego sortymentu w nadle nictwie. Zró nicowanie ich 
skali w kraju by o nast pstwem odmiennej sytuacji na lokalnych rynkach drzewnych. Oceniaj c rozwój 
sytuacji rynkowej w kolejnych okresach, procedury udzielania bonifi kat przed u ono do ko ca roku. 

Wprowadzone bonifi katy przyczyni y si  do zrealizowania planów pozyskania i sprzeda y surowca 
drzewnego, umo liwiaj c wykonanie bez zak óce  zabiegów gospodarczych i utrzymanie prawid owego
stanu sanitarnego lasu.
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IV. PODSUMOWANIE

1.  Lasy w klimatyczno-geografi cznej strefi e po o enia Polski s  najbardziej naturaln  formacj  przyrodni-
cz . Stanowi  niezb dny czynnik równowagi ekologicznej, ci g o ci ycia, ró norodno ci krajobrazu, 
a tak e neutralizacji zanieczyszcze , przez co przeciwdzia aj  degradacji rodowiska. Zachowanie la-
sów jest nieodzownym warunkiem ograniczania procesów erozji gleb, zachowania zasobów wodnych 
i regulacji stosunków wodnych oraz ochrony krajobrazu. Lasy w sposób nierozdzielny s  form  u yt-
kowania gruntów, zapewniaj c  produkcj  biologiczn  o warto ci rynkowej, oraz dobrem ogólnospo-
ecznym, kszta tuj cym jako ycia cz owieka.

2.  Ekosystemy le ne stanowi  w Polsce najcenniejszy i najliczniej reprezentowany sk adnik wszystkich 
form ochrony przyrody. Zajmuj  blisko 38% obszarów obj tych ochron  prawn . W odniesieniu do 
ogólnej powierzchni le nej udzia  lasów chronionych si ga blisko 42%, a lasów ochronnych – w tym 
g ównie wodochronnych, wokó  miast i uszkodzonych przez przemys  – blisko 40%.

3.  Zasoby drzewne kraju sukcesywnie si  zwi kszaj . Wyrazem tego jest wzrost ich mi szo ci do 
1,9 mld m3 grubizny brutto. Zasoby drzewne w PGL Lasy Pa stwowe (1,7 mld m3) s  najwi ksze
w kraju i wed ug dost pnych danych jako ciowo lepsze ni  lasów innych w asno ci. Znajduje to swój 
wyraz m.in. w zasobno ci, wynosz cej 240 m3/ha (w lasach prywatnych i gminnych 119 m3/ha, we-
d ug stanu na rok 1999), oraz przeci tnym wieku drzewostanów – 60 lat (40 lat w lasach prywatnych 
i gminnych w roku 1999). U ytkowanie zasobów drzewnych w Lasach Pa stwowych w 2008 r. prze-
biega o na poziomie ni szym od przyrostu mi szo ci, podobnie jak w ostatnich dwudziestu latach, 
kiedy pozyskiwana mi szo  stanowi a oko o 55% wielko ci przyrostu.

4.  W 2008 r. area  zalesie  gruntów porolnych i nieu ytków – zalesie  realizowanych w ramach „Krajo-
wego programu zwi kszania lesisto ci”, zak adaj cego wzrost lesisto ci kraju do 30% w 2020 r. i 33% 
w roku 2050 – uleg  zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2008 powierzchnia 
zalesie  wynios a 7,9 tys. ha gruntów porolnych i nieu ytków (w 2007 r. zalesiono 13,3 tys. ha). Pe na
realizacji za o e  „Krajowego programu zwi kszania lesisto ci” wymaga wzmo enia dzia a .

5.  Lasy s  odnawialnym ród em surowców drzewnych, warunkuj cym rozwój cywilizacyjny bez szkody 
dla rodowiska. U ytkowanie zasobów drzewnych w ostatnich latach realizowane jest na poziomie 
poni ej mo liwo ci przyrodniczych, okre lonych zgodnie z zasad  trwa o ci lasów i zwi kszania zaso-
bów drzewnych. W roku 2008 w Polsce pozyskano 32 407 tys. m3 grubizny netto, w tym w PGL Lasy 
Pa stwowe – 30 695 tys. m3 grubizny, czyli 102,3% wielko ci orientacyjnego, rocznego etatu mi -
szo ciowego ci . W PGL Lasy Pa stwowe istotny udzia  (24,5%) w ogólnym rozmiarze u ytkowania
drzewostanów mia y ci cia przedr bne (piel gnacyjne) oraz przygodne i sanitarne, wynikaj ce z po-
trzeb sanitarnego porz dkowania drzewostanów w zwi zku z likwidacj  skutków zjawisk kl skowych.
Pozyskanie w r bniach zupe nych ograniczono do 5,9 mln m3 grubizny, czyli do 19,2% ogólnego 
pozyskania grubizny.

6.  Polskie lasy znajduj  si  w sytuacji sta ego zagro enia przez czynniki abiotyczne, biotyczne i antro-
pogeniczne, co powoduje, e zagro enie lasów w Polsce nale y do najwy szych w Europie. Zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego nadal stanowi  istotne zagro enie dla ekosystemów le nych.
W ostatnich latach na terenach le nych Polski zarysowuje si  nieznaczny trend wzrostowy koncentracji 
NO2, spada natomiast (zarówno regionalnie, jak i w poszczególnych porach roku) koncentracja SO2.
Sta e oddzia ywanie zanieczyszcze  i ich dotychczasowa akumulacja w rodowisku le nym zwi k-
szaj  predyspozycje chorobowe lasów. Poprawie uleg  stan zdrowotny lasów w Lasach Pa stwowych,
oceniany na podstawie defoliacji koron drzew. Udzia  drzew uszkodzonych (defoliacja powy ej 25%, 
klasy defoliacji 2–4) zmniejszy  si  o 1,5% i wyniós  18,0% (w 2007 r. – 19,5%).

7.  Polska nale y do krajów, w których niekorzystne zjawiska zwi zane z masowymi pojawami szkod-
ników owadzich (cz sto o rozmiarach gwa townych i wielkoobszarowych gradacji) wyst puj  w 
wyj tkowo du ej ró norodno ci i cyklicznym nasileniu. Aktywno  najgro niejszych szkodliwych 
owadów w 2008 r. uleg a blisko 20-procentowemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Zasadniczy wp yw na zredukowanie powierzchni drzewostanów zagro onych przez owady mia
przede wszystkim spadek liczebno ci populacji chrab szczy, barczatki sosnówki oraz strzygoni cho-
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inówki. Akcj  ograniczania liczebno ci populacji oko o 50 gatunków owadów obj to powierzchni
85,5 tys. ha. Niezb dne s  zatem ci g e, konsekwentne dzia ania profi laktyczne. Area  wyst powania
grzybowych chorób infekcyjnych zmniejszy  si  o oko o 12%, obejmuj c powierzchni  444,4 tys. ha 
(w 2007 r. – 505,1 tys. ha). Niezmiennie od wielu lat najwi kszym zagro eniem (65%) s  choroby ko-
rzeni drzew (huba korzeni i opie ki), na które szczególnie nara one s  drzewostany za o one na grun-
tach porolnych. Zmniejszy a si  równie  powierzchnia szkód powodowanych przez choroby aparatu 
asymilacyjnego i p dów. W wi kszym nasileniu wyst puje zjawisko zamierania olszy, brzozy i jesionu 
w porównaniu z rokiem poprzednim (wzrost powierzchni odpowiednio o 0,9, 1,0 i 2,0 tys. ha). Odno-
towa  nale y znaczny spadek powierzchni zamieraj cych drzewostanów d bowych i bukowych (od-
powiednio o 26 i 30%). Szkody o znaczeniu gospodarczym wyrz dzaj  te  ro lino erne ssaki, g ównie
jele , sarna oraz – lokalnie – gryzonie (bobry i myszowate).

8.  Du e obawy budzi stan ochrony, zagospodarowania i u ytkowania lasów prywatnych. S  one rozdrob-
nione, cz sto nieprawid owo zagospodarowane lub zaniedbane. W dalszym ci gu du a ich cz  (nie-
mal po owa) nie ma aktualnej dokumentacji urz dzeniowej. Rozwi zania wymaga zapewnienie wy-
starczaj cej ilo ci rodków fi nansowych na nadzór nad gospodark  le n  w lasach niepa stwowych.

RAPORT 2009.indd 66RAPORT 2009.indd   66 2009-09-02 13:16:072009-09-02   13:16:07



67PGL LP RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2008

S owniczek
Budowa przer bowa (BP) – typ budowy pionowej drzewostanów polegaj cy na wzajemnym przenikaniu 

si  grup i k p drzew o ró nym wieku i ró nej wysoko ci.
Ci cia przedr bne – patrz u ytkowanie przedr bne.
Czyszczenia – zespó  zabiegów piel gnacyjnych maj cych na celu uporz dkowanie sk adu gatunkowego, 

formy zmieszania i struktury odnowienia oraz uregulowanie stopnia zag szczenia i popraw  jako ci
drzewek;
czyszczenia wczesne – czyszczenia wykonywane w uprawach przed osi gni ciem przez nie zwarcia;
czyszczenia pó ne – czyszczenia w okresie od osi gni cia zwarcia do rozpocz cia procesu wydzie-
lania drzew.

Eutrofi zacja – gromadzenie si  w rodowisku, w wyniku procesów naturalnych lub antropogenicznych, 
substancji pokarmowych w ilo ciach przekraczaj cych mo liwo ci ich zu ycia lub rozk adu przez 
organizmy.

Defoliacja – ubytek li ci lub igie , wzrastaj cy wraz z pogarszaniem si  stanu zdrowotnego drzewa.
Drobnica – drewno okr g e o rednicy w grubszym ko cu do 5 cm (bez kory).
Drzewostany nasienne wy czone – najcenniejsze drzewostany nasienne, których g ównym celem jest 

dostarczanie nasion; nie podlegaj  one wyr bowi przez okre lony czas (wy czone z ci  r bnych).
Drzewostany zachowawcze – drzewostany wydzielone dla zachowania zagro onych populacji drzew 

le nych rodzimych proweniencji.
Ekosystem le ny – podstawowa funkcjonalna jednostka ekologiczna reprezentowana przez wzgl dnie

jednorodny p at lasu, w obr bie którego siedlisko, wiat ro lin i zwierz t pozostaj  ze sob  w stosun-
kach wzajemnych zale no ci, tworz c uk ad dynamicznie utrzymuj cy si  jako ca o .

Ekotyp – rasa, forma ekologiczna, ogó  populacji jednego gatunku drzewa lub innej ro liny, zajmuj cych
pewien obszar; wytwarza si  pod wp ywem d ugotrwa ego oddzia ywania warunków ekologicznych, 
które decydowa y o powstaniu ekotypu. Ekotypy ró ni  si  w a ciwo ciami fi zjologicznymi, rzadziej 
cechami morfologicznymi.

Emisje przemys owe – gazowe zwi zki chemiczne i py y wydzielane do atmosfery przez zak ady prze-
mys owe, komunalne i inne.

Epifi toza – epidemiczne (masowe) wyst powanie zachorowa  ro lin na okre lonym obszarze, powodo-
wane przez jeden czynnik chorobotwórczy (np. grzyba), którego masowe wyst pienie u atwi  uk ad
warunków sprzyjaj cych jego rozwojowi.

Foliofagi – owady li cio erne.
Gospodarcze drzewostany nasienne – drzewostany, których pochodzenie i dobra jako  pozwalaj  ocze-

kiwa , e z nasion w nich pozyskanych otrzyma si  warto ciowe potomstwo, zapewniaj ce w danych 
warunkach siedliskowych trwa , jako ciowo i ilo ciowo zadowalaj c  produkcj  drewna.

Gradacja – masowe wyst powanie owadów w wyniku korzystnego dla danego gatunku uk adu czynni-
ków ekologicznych.

Grubizna – (1) mi szo  drzewa od wysoko ci pniaka, o rednicy w cie szym ko cu co najmniej 7 cm 
w korze (dotyczy zapasu na pniu); (2) drewno okr g e o rednicy w cie szym ko cu bez kory co naj-
mniej 5 cm (dotyczy drewna pozyskanego); 
grubizna brutto – w korze;
grubizna netto – bez kory i strat na wyróbce przy pozyskaniu.

Imisje zanieczyszcze  – zanieczyszczenia gazowe i py owe powietrza atmosferycznego oddzia uj ce na 
otoczenie, tj. docieraj ce do organizmów lub ekosystemów i wywieraj ce na nie wp yw.

Kambiofagi – owady ywi ce si  miazg  i ykiem.
Klasa do odnowienia (KDO) – typ budowy pionowej drzewostanów, w których ma miejsce równoczesne 

u ytkowanie i odnawianie pod os on  drzewostanu macierzystego, o stanie odnowienia nie spe nia-
j cym jeszcze zak adanych wymogów.

Klasa odnowienia (KO) – typ budowy pionowej drzewostanów, w których ma miejsce równoczesne 
u ytkowanie i odnawianie pod os on  drzewostanu macierzystego, o stanie odnowienia pozwalaj -
cym przej  do kolejnych etapów jego piel gnacji.
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Klasa wieku – umowny okres, zwykle 20-letni, umo liwiaj cy zbiorcze grupowanie drzewostanów we-
d ug ich wieku. I klasa wieku obejmuje drzewostany do 20 lat, II – drzewostany w wieku 21–40 lat itd.

Ksylofagi – owady ywi ce si  drewnem.
Lasy ochronne – lasy szczególnie chronione ze wzgl du na pe nione funkcje lub stopie  zagro enia.
Lasy gospodarcze – lasy, w których prowadzi si  planow  hodowl  w celu realizacji funkcji produkcyj-

nej drewna i innych p odów le nych z zachowaniem zasad adu przestrzennego i czasowego.
Lesisto  (wska nik lesisto ci) – procentowy stosunek powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geo-

grafi cznej kraju (obszaru).
Le ny kompleks promocyjny (LKP) – obszar funkcjonalny o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym 

i spo ecznym, powo any w celu promocji trwale zrównowa onej gospodarki le nej oraz ochrony za-
sobów przyrody w lasach.

Mi szo  drewna – obj to  drewna, mierzona w metrach sze ciennych (m3).
Odnowienia – nowe drzewostany powsta e w miejscu dotychczasowych, usuni tych w toku u ytkowania

lub zniszczonych przez kl ski ywio owe;
odnowienia naturalne, gdy drzewostany powstaj  z samosiewu lub odro li;
odnowienia sztuczne, gdy s  zak adane przez cz owieka.

Patogeny – czynniki wywo uj ce choroby; pierwotne atakuj  organizmy ywe, wtórne atakuj  drzewa 
uszkodzone.

pH – wska nik kwasowo ci, np. gleby.
Pier nica – grubo  ( rednica) drzewa stoj cego na pniu, mierzona na wysoko ci 1,3 m nad ziemi .
Pojemno  sorpcyjna gleby – ilo  kationów, która mo e by  wch oni ta przez 100 g gleby.
Posusz – drzewa obumieraj ce lub obumar e na skutek nadmiernego zag szczenia w drzewostanie, opa-

nowania przez szkodniki owadzie pierwotne lub wtórne, oddzia ywania emisji przemys owych, zmia-
ny warunków wodnych itp.

Proces bielicowy – proces glebowy prowadz cy do obni enia yzno ci gleb na skutek wymywania zwi z-
ków mineralnych i organicznych.

Przyrost (mi szo ci) – zwi kszenie z up ywem czasu mi szo ci: (1) drzewa, (2) drzewostanu 
(z uwzgl dnieniem pozyskania); 
przyrost bie cy – dokonuje si  w okre lonym czasie, w zale no ci od d ugo ci okresu wyró niamy:  

– przyrost bie cy roczny,
– przyrost bie cy okresowy (d ugo  okresu wi ksza ni  rok), 
– przyrost bie cy z ca ego wieku (od momentu powstania drzewa do interesuj cego nas wieku);

przyrost przeci tny – iloraz przyrostu bie cego i d ugo ci okresu:
– przyrost przeci tny roczny w okresie,
– przyrost przeci tny roczny z ca ego wieku.

Regionalizacja przyrodniczole na – podzia  kraju na jednostki przyrodniczole ne, tj. krainy, dzielnice 
i mezoregiony, umo liwiaj cy optymalne wykorzystanie rodowiska przyrodniczego przez uwzgl d-
nienie jego zró nicowania.

Repelenty – srodki odstraszajace, rodki ochrony ro lin stosowane do zabezpieczania m odych drzew 
przed uszkadzaniem ich przez zwierzyn .

Roczny etat mi szo ciowy ci  w Lasach Pa stwowych – rozmiar u ytkowania lasu w danym roku, 
okre lony na podstawie planów urz dzenia lasu jako suma etatów ci  r bnych i przedr bnych po-
szczególnych nadle nictw (orientacyjnie oko o 1/10 etatu u ytkowania ustalonego na dziesi ciole-
cie). Jest to wielko  zmienna, zale na od stanu lasu; suma etatów rocznych w danym nadle nictwie
musi by  bilansowana w dziesi cioleciu, czyli pod koniec obowi zuj cego planu urz dzenia lasu;
roczny etat mi szo ciowy ci  r bnych w Lasach Pa stwowych – suma, odniesiona przeci tnie
do jednego roku, etatów ci  r bnych poszczególnych nadle nictw; etaty ci  r bnych dla poszcze-
gólnych nadle nictw ustalane s  w planach urz dzenia lasu jako wielko ci nieprzekraczalne w ca ych 
(w zasadzie dziesi cioletnich) okresach obowi zywania tych planów; 
roczny etat mi szo ciowy ci  przedr bnych w Lasach Pa stwowych – suma, odniesiona przeci tnie do 

jednego roku, orientacyjnych etatów ci  przedr bnych poszczególnych nadle nictw.
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Rozmiar pozyskania (u ytkowania) – wielko  (mi szo ) drewna do pozyskania wynikaj ca z pla-
nów gospodarczo-fi nansowych. 

Ró norodno  biologiczna – rozmaito  form ycia na Ziemi lub na danym obszarze, rozpatrywana za-
zwyczaj na trzech poziomach organizacji przyrody jako:

– ró norodno  gatunkowa – rozmaito  gatunków,
– ró norodno  ekologiczna – rozmaito  typów zgrupowa  (biocenoz, ekosystemów),
– ró norodno  genetyczna – rozmaito  genów sk adaj cych si  na pul  genetyczn  populacji.

Spa owanie – zdzieranie z bami przez zwierz ta kopytne kory drzew stoj cych lub ci tych w celu zdo-
bycia pokarmu.

Stepowienie – ograniczanie warunków sprzyjaj cych rozwojowi lasu, g ównie przez osuszanie, co sprzy-
ja wkraczaniu ro linno ci stepowej.

Synantropizacja – przemiany zachodz ce w szacie ro linnej pod wp ywem dzia alno ci cz owieka, prze-
jawiaj ce si  zanikaniem pierwotnych zbiorowisk ro linnych i rozprzestrzenianiem si  ro lin towa-
rzysz cych ro linom uprawnym oraz rozwijaj cych si  w s siedztwie dróg i osiedli.

Trzebie e – ci cia piel gnacyjne wykonywane w drzewostanach, które przesz y ju  okres czyszcze ,
polegaj ce na usuwaniu z drzewostanu drzew gospodarczo niepo danych. Pozytywny wp yw trze-
bie y przejawia si  wzmo onym przyrostem grubo ci, wysoko ci i wielko ci koron drzew oraz po-
lepszaniem jako ci drzewostanu;
trzebie e wczesne – obejmuj  okres intensywnie przebiegaj cego procesu naturalnego wydzielania 
si  drzew,
trzebie e pó ne – obejmuj  okres pó niejszy.

Typ siedliskowy lasu – uogólnione poj cie grupy drzewostanów na siedliskach o podobnej przydatno ci
dla produkcji le nej; podstawowa jednostka klasyfi kacji typologicznej w Polsce.

U ytkowanie przedr bne – pozyskiwanie drewna zwi zane z piel gnowaniem lasu.
U ytkowanie r bne – pozyskiwanie drewna zwi zane z odnowieniem drzewostanu lub wylesieniem 

z powodu zmiany przeznaczenia gruntu; drewno pozyskane w ramach u ytkowania r bnego to u ytki
r bne.

Wspó czynnik hydrotermiczny – wska nik okre laj cy relacj  mi dzy opadami atmosferycznymi 
a temperatur  powietrza.

Zalesienia – lasy za o one na gruntach niele nych dotychczas u ytkowanych rolniczo lub stanowi cych
nieu ytki.

Zapas na pniu – mi szo  (obj to ) wszystkich drzew ywych na danym obszarze (drzewostan, wo-
jewództwo, kraj itp.), o pier nicy powy ej 7 cm (w korze). Zapas na pniu w przeliczeniu na 1 ha 
nazywany jest zasobno ci .

Zasobno  – patrz zapas na pniu.
Zasoby drzewne – czna mi szo  drzew lasu, najcz ciej uto samiana z pomierzon  (oszacowan )

obj to ci  grubizny drzewostanów.
Z omy i wywroty – drzewa z amane lub powalone przez wiatr, nieg.
Zr by zupe ne – powierzchnia, na której w ramach u ytkowania r bnego usuni to ca y drzewostan, prze-

widywana do odnowienia w najbli szych dwóch latach.
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Tabele

Tabela 1

Struktura w asno ci lasów w Polsce 

Wyszczególnienie
31.12.1995 31.12.2000 31.12.2007a) 31.12.2008 a)

tys. ha % tys. ha % tys. ha % tys. ha %

Ogó em 8 756a) 100,0 8 865b) 100,0 9 048b) 100,0 9 066b) 100,0

Lasy publiczne
W asno  Skarbu Pa stwa
z tego:
- w zarz dzie

Lasów Pa stwowych
- parki narodowe
- pozosta e
W asno  gmin

7 262
7 186

6 868 
162
156

76

82,9
82,0

78,4
1,9
1,7
0,9

7 341
7 262

6 953c)

181
128

79

82,8
81,9

78,4
2,0
1,4
0,9

7 426
7 343

7 060c)

184
100

83

82,1
81,2

78,1
2,0
1,1
0,9

7 431
7 347

7 064c)

184
99
84

82,0
81,1

78,0
2,0
1,1
0,9

Lasy prywatne
z tego:
- osób fi zycznych
- wspólnot gruntowych
- rolniczych spó dzielni

produkcyjnych
- inne

1 494

1 397
68

14
15

1 7,1

15,9
0,8

0,2
0,2

1 524

1 428d)

69

9
18

17,2

16,1
0,8

0,1
0,2

1 623

1 526d)

67

7
23

17,9

16,9
0,7

0,1
0,2

1 635

1 537d)

68

6
24

18,0

16,9
0,7

0,1
0,3

a) warto ci lasów: ogó em, publicznych i Skarbu Pa stwa – wynik sumowania danych niezaokr glonych
dla poszczególnych form w asno ci

b) ponadto grunty zwi zane z gospodark  le n : 2000 r. – 194 tys. ha, 2007 r. – 206 tys. ha, 2008 r. – 207 tys. ha
c) ponadto grunty zwi zane z gospodark  le n : 2000 r. – 189 tys. ha, 2007 r. – 199 tys. ha, 2008 r. – 200 tys. ha
d) cznie z gruntami zwi zanymi z gospodark  le n : 2000 r. – 0,2 tys. ha we wszystkich w asno ciach prywatnych, 

2007 r. – 0,4 tys. ha, 2008 r. – 0,4 tys. ha

Tabela 2

Struktura w asno ci lasów w Polsce w uk adzie województw (w tys. ha), stan na 31.12.2008 r.

Województwo Ogó em

Lasy publiczne

Lasy
prywatne

w asno  Skarbu Pa stwa
w asno

gminPGL Lasy 
Pa stwowe

parki naro-
dowe pozosta e

POLSKA 9 065,9 7 064,4 183,7 98,9 84,0 1 634,8
Dolno l skie 587,5 549,6 9,6 6,0 7,2 15,1
Kujawsko-pomorskie 418,0 366,7 – 1,7 3,5 46,1
Lubelskie 568,4 323,0 12,0 7,4 1,0 224,9
Lubuskie 683,4 665,6 4,5 2,9 2,0 8,4

ódzkie 382,6 246,1 0,1 5,4 3,4 127,7
Ma opolskie 432,3 198,8 27,1 7,5 11,7 187,1
Mazowieckie 797,1 416,3 26,9 9,0 2,9 342,0
Opolskie 249,4 231,5 – 4,7 1,5 11,7
Podkarpackie 660,8 486,4 40,3 3,6 28,0 102,5
Podlaskie 612,4 379,6 32,5 3,9 1,3 195,1
Pomorskie 659,9 571,1 9,8 4,6 3,3 71,1

l skie 391,4 302,0 – 6,9 3,9 78,5
wi tokrzyskie 326,5 223,8 7,1 4,4 0,8 90,4

Warmi sko-mazurskie 732,7 679,6 – 7,9 3,4 41,8
Wielkopolskie 762,2 660,2 4,9 11,7 5,6 79,7
Zachodniopomorskie 801,4 764,0 8,9 11,2 4,4 12,9
Suma 9 065,9 7 064,4 183,7 98,9 84,0 1 634,8
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Tabela 3

Powierzchnia lasów wed ug grup rodzajowych drzew

Wyszczególnienie
Lasy Pa stwowea) Parki narodoweb) Lasy prywatne 

i gminnec)

tys. ha % tys. ha % tys. ha %

OGÓ EM 7059,9 100,0 180,0 100,0 1590,6 100,0

Drzewa iglaste 5419,0 76,8 107,4 59,7 1170,4 73,6

   Sosna i modrzew 4896,7 69,4 68,2 37,9 1008,9 63,4

wierk 378,0 5,4 30,1 16,7 89,2 5,6

   Jod a i jedlica 144,3 2,0 9,1 5,0 72,3 4,6

Drzewa li ciaste 1640,9 23,2 72,6 40,3 420,2 26,4

   D b, jesion, klon, jawor, wi z 520,5 7,3 8,4 4,7 65,4 4,1

   Buk 364,6 5,2 37,2 20,7 45,2 2,8

   Grab 19,6 0,3 1,0 0,5 17,2 1,1

   Brzoza i robinia akacjowa 402,0 5,7 11,1 6,2 131,7 8,3

   Olcha 308,5 4,4 13,4 7,4 143,1 9,0

   Osika, lipa, wierzba 16,2 0,2 1,5 0,8 15,7 1,0

   Topola 9,5 0,1 1,9 0,1

a)  Lasy Pa stwowe, stan na 1.01.2008 r.
b)  parki narodowe, stan na 31.12.1998 r.
c)  lasy prywatne i gminne, stan na 1.01.1999 r.

ród o: BULiGL: Wyniki aktualizacji stanu powierzchni le nej i zasobów drzewnych w Lasach Pa stwowych – na dzie  1.01.2008 r.
BULiGL: Ocena stanu powierzchni le nej i zasobów drzewnych w lasach niestanowi cych w asno ci Skarbu Pa stwa – stan na 
dzie  1.01.1999 r.
GUS: Le nictwo 1999, za Ryszard Sumi ski „Parki Narodowe” nr 3/1999

Tabela 4

Powierzchnia lasów wed ug klas wieku 

Wyszczególnienie
Lasy Pa stwowea) Lasy prywatne i gminneb)

tys. ha % tys. ha %

OGÓ EM 7059,9 100,0 1590,6 100,0

 w tym zalesiona 6969,6 98,7 1510,6 95,0

  I kl. w. (1–20 lat) 777,5 11,0 282,7 17,8

  II kl. w. (21–40 lat) 1140,3 16,1 552,9 34,8

  III kl. w. (41–60 lat) 1753,8 24,8 402,2 25,3

  IV kl. w.  (61–80 lat) 1355,1 19,2 174,1 10,9

  V kl. w. (81–100 lat) 951,0 13,5 71,2c) 4,5c)

  VI kl. w. (101–120 lat) 398,9 5,7

  VII kl. i wy ej 199,3 2,8

  KO, KDO, BP 393,7 5,6 27,5 1,7

a) stan na 1.01.2008 r.
b) stan na 1.01.1999 r.
c) w lasach prywatnych i gminnych – V i starsze klasy wieku

ród o: BULiGL: Wyniki aktualizacji stanu powierzchni le nej i zasobów drzewnych w Lasach Pa stwowych – na dzie
1.01.2008 r.
BULiGL: Ocena stanu powierzchni le nej i zasobów drzewnych w lasach nie stanowi cych w asno ci Skarbu 
Pa stwa – stan na dzie  1.01.1999 r.

RAPORT 2009.indd 71RAPORT 2009.indd   71 2009-09-02 13:16:082009-09-02   13:16:08



72 PGL LP RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2008

Tabela 5

Zasoby mi szo ci grubizny brutto wed ug grup rodzajowych drzew

Wyszczególnienie
Lasy Pa stwowea) Lasy prywatne i gminneb)

mln m3 % mln m3 %

OGÓ EM 1676,2 100,0 188,6 100,0

Drzewa iglaste 1319,1 78,7 138,3 73,4

   Sosna i modrzew 1170,8 69,9 103,3 54,8

wierk 102,7 6,1 17,3 9,2

   Jod a i jedlica 45,6 2,7 17,7 9,4

Drzewa li ciaste 357,1 21,3 50,3 26,6

   D b, jesion, klon, jawor, wi z 111,7 6,7 7,9 4,2

   Buk 98,6 5,9 7,8 4,1

   Grab 4,5 0,3 2,2 1,1

   Brzoza i robinia akacjowa 70,8 4,2 13,4 7,1

   Olcha 65,7 3,9 16,9 9,0

   Osika, lipa, wierzba 3,9 0,2 1,8 1,0

   Topola 1,9 0,1 0,3 0,1

a) stan na 1.01.2008 r.
b) stan na 1.01.1999 r.

ród o: BULiGL: Wyniki aktualizacji stanu powierzchni le nej i zasobów drzewnych w Lasach Pa stwowych –  na dzie
1.01.2008 r.
BULiGL: Ocena stanu powierzchni le nej i zasobów drzewnych w lasach nie stanowi cych w asno ci Skarbu 
Pa stwa – stan na dzie  1.01.1999 r. 

Tabela 6

Powierzchnia lasów ochronnych w PGL Lasy Pa stwowe

Kategoria ochronno ci
2008

tys. ha %

Wodochronne 1 414 43,0

Trwale uszkodzone dzia alno ci  przemys u 534 16,2

W miastach i wokó  miast 637 19,3

Glebochronne 344 10,4

Maj ce szczególne znaczenie 
dla obronno ci i bezpiecze stwa Pa stwa 125 3,8

Wokó  stref ochronnych uzdrowisk i sanatoriów 49 1,5

Ostoje zwierz t 73 2,2

Sta e powierzchnie badawcze i glebowe powierzchnie 
wzorcowe (GPW) 46 1,4

Cenne fragmenty rodzimej przyrody i lasy w górnej 
granicy lasu 57 1,7

Nasienne 13 0,4

Razem 3 292 100,00

ród o: DGLP, stan na 31.12.2008 r.
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Tabela 7

Szczególne formy ochrony przyrody w Lasach Pa stwowych

Lp. Rodzaj Liczba
obiektów

Powierzchnia
(ha)

% ogólnej pow.
le nej w LP

1. Rezerwaty przyrody   1229 121 277 1,72

2.

Pomniki przyrody ogó em:
w tym:
– pojedyncze drzewa
– grupy drzew
– aleje
– g azy narzutowe
– ska ki, groty, jaskinie
– pomniki powierzchniowe

10 733

   8 439
   1 311
     129
     461
     195
     198      362

3. U ytki ekologiczne    8 787  27 738 0,39

4. Stanowiska dokumentacyjne      352    1 373 0,02

5. Zespo y przyrodniczo-krajobrazowe      119  33 763 0,48

6.

Strefy ochronne wybranych gatunków 
zwierz t
– ogó em
– ochrony cis ej

   3 256 165 741
  67 722

2,35
0,96

ród o: DGLP, stan na 31.12.2008 r.

Tabela 8

Wyst powanie wa niejszych zwierz t ownych w Polsce

Lata
o Daniel Mufl on Jele Sarna Dzik Lis Zaj c Ba ant Kuropatwa

szt.  tys. szt.

1980 5 797 4 010 455 72,7 402,2 85,1 60,5 1455,9 620,6 872,8

1985 4 406 4 094 540 74,4 476,5 57,1 49,0 1346,8 348,5 1033,8

1990 5 374 5 384 933 92,2 560,8 79,9 55,8 1153,8 377,0 920,2

1995 3 099 7 478 1 742 99,8 514,9 81,0 67,4 925,7 312,3 960,7

2000 2 076 9 050 1 725 117,5 597,1 118,3 145,1 551,4 263,7 345,6

2001 2 188 9 240 1 616 120,2 614,4 123,4 160,7 471,8 258,2 313,4

2002 2 242 10 180 1 514 123,3 623,2 138,1 163,6 462,3 280,0 328,9

2003 2 813 11 365 1 529 130,2 652,6 163,3 184,8 493,9 314,9 363,0

2004 3 413 12 130 1 559 133,4 667,6 160,5 187,2 480,2 321,7 350,0

2005 3 896 13 115 1 684 140,7 691,6 173,5 201,2 475,4 333,1 346,6

2006 4 620 14 966 1 935 147,4 706,5 177,1 218,8 506,9 361,0 366,9

2007 5 414 15 423 1 811 154,2 705,8 178,6 215,4 515,8 367,6 374,0

2008 6 479 17 830 2 065 163,6 760,2 211,8 209,5 531,8 412,7 408,2

2008 : 2007 % 119,7 115,6 114,0 106,1 107,7 118,6 97,3 103,1 112,3 109,1

2008 : 1990 % 120,6 331,2 221,3 177,4 135,6 265,1 375,4 46,1 109,5 44,4

Uwaga: dane szacunkowe wed ug stanu populacji wiosennych 

ród o: Ministerstwo rodowiska, Polski Zwi zek owiecki
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Tabela 11

Pozyskanie drewna (grubizny netto) w wybranych formach w asno ci w latach 1980–2008

Lata
Lasy Pa stwowe Parki narodowe Lasy prywatnea)

tys. m3 m3/ha tys. m3 m3/hab) tys. m3 m3/ha

1980 19 184 2,85 78 1,39 1293 0,83

1985 21 435 3,16 164 2,75 1 173 0,79

1990 15 906 2,34 103 1,23 1 345 0,91

1995 18 774 2,73 200 1,71 1 470 0,98

1996 18 615 2,71 188 1,43 1 298 0,87

1997 19 942 2,89 170 1,26 1 327 0,88

1998 21 474 3,11 174 1,28 1 221 0,81

1999 22 688 3,27 178 1,31 1 174 0,77

2000 24 097 3,47 231 1,77 1 432 0,94

2001 23 471 3,37 172 1,31 1 153 0,75

2002 25 593 3,66 192 1,47 1 111 0,72

2003 27 135 3,87 209 1,61 1 157 0,74

2004 28 699 4,08 196 1,49 1 268 0,81

2005 28 164 4,00 198 1,72 1 124 0,71

2006 28 700 4,07 200 1,41 1 099 0,68

2007 32 313 4,58 234 1,60 1 349 0,84

2008 30 695 4,35 216 1,53 1 248 0,82

a) do 1997 dane szacunkowe
b) w odniesieniu do powierzchni le nej pod ochron  cz ciow

ród o: GUS, DGLP
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Tabela 12

Zestawienie powierzchni drzewostanów obj tych zabiegami ochronnymi przeciwko wa niejszym
le nym szkodnikom owadzim w Lasach Pa stwowych, w latach 2006–2008

Gatunek

2006 2007 2008

liczba
RDLP/nadl.

pow. (ha)
liczba

RDLP/nadl.
pow. (ha)

liczba
RDLP/nadl.

pow. (ha)

Szkodniki li cio erne drzewostanów sosnowych

Barczatka sosnówka 2/2 2619 4/21 54 804 6/18 34 469

Strzygonia choinówka – 0 4/8 9410 2/10 14 140

Brudnica mniszka 8/14 9131 4/11 6582 5/14 8568

Osnuje 3/8 1034 3/8 1245 3/7 902

Mszyce 14/36 36 32 31 14/39 54

Boreczniki sosnowe 2/4 1070 1/2 767 – 0

Poproch cetyniak – 0 1/1 650 – 0

Szkodniki li cio erne drzewostanów wierkowych, modrzewiowych, jod owych

Zwójki jod owe – 0 – 0 1/1 270

Osnujka modrzewiowa – 0 – 0 1/1 190

Krobik modrzewiowiec 4/6 60 3/3 41 5/8 146

Obia ka p dowa 2/4 32 2/4 28 3/6 49

mietka modrzewiowa 5/6 43 3/4 30 2/3 15

Ochojniki 4/4 263 3/4 13 1/2 5

Zawodnica wierkowa 2/3 6 2/2 13 – 0

Szkodniki drzewostanów li ciastych

Zwójki d bowe 8/28 11 957 5/10 3141 4/10 4718

Chrab szcze – imago 12/34 3677 12/42 20 599 12/29 4645

Kuprówka rudnica 2/3 75 3/6 780 3/6 309

Mszyca bukowa 16/72 101 13/65 72 14/70 117

Brudnica nieparka 1/1 22 – 0 1/1 67

Hurmak olchowiec 
i rynnice

14/63 101 15/42 66 14/36 64

Nali ciaki 5/7 110 7/12 109 5/6 27

Ogrodnica niszczylistka 6/15 37 6/12 33 4/6 17

Szkodniki korzeni drzew le nych

P draki po wi tnikowa-
tych

17/159 559 17/144 751 16/104 549

Szkodniki upraw, m odników i dr gowin sosnowych

Szeliniak sos. 
i wierkowiec

17/287 18 118 17/273 14 507 17/265 13 327

Smolik znaczony 12/55 1410 13/45 1857 12/39 1126

Smolik dr gowinowiec 6/14 1499 7/22 1900 7/13 885

Rozwa ek korowiec 3/3 16 2/6 168 2/12 502

Zwójki sosnowe 5/9 307 3/4 182 2/4 169

Skoczogonki 9/41 38 10/47 48 10/30 25

Choinek, sieciech, 
zmienniki

8/17 48 8/13 38 4/6 16
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Tabela 13

Zabiegi ochronne przeciwko wa niejszym foliofagom sosny (w ha), przeprowadzone w 2008 r.

RDLP Barczatka Brudnica Osnuje Strzygonia Ogó em

Bia ystok 0 519 0 7 526

Gda sk 0 1 907 0 0 1 907

Katowice 0 0 316 0 316

Kraków 0 0 478 0 478

Krosno 0 0 0 0 0

Lublin 0 0 0 0 0

ód 3 464 0 0 0 3 464

Olsztyn 0 0 0 0 0

Pi a 2 693 3 395 0 5 356 11 444

Pozna 500 0 0 0 500

Radom 0 0 108 0 108

Szczecin 10 510 0 0 0 10 510

Szczecinek 0 883 0 0 883

Toru 694 1 864 0 0 2 558

Warszawa 0 0 0 0 0

Wroc aw 0 0 0 0 0

Zielona Góra 16 608 0 0 8 777 25 385

OGÓ EM 34 469 8 568 902 14 140 58 078
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Tabela 14

rednie warto ci statystyczne dotycz ce po arów lasu w Polsce w latach 1981–2008

Lata

rednia roczna Udzia  procentowy 
w LP w ród ogó u

krajowych
liczba po arów

lasu
powierzchnia
spalona (ha)

powierzchnia rednia
jednego po aru (ha)

ogó em w tym 
LP ogó em w tym 

LP ogó em w tym 
LP pozosta e liczby

po arów
powierzch-
ni spalonej

Okresy 5–letnie

1981–1985   2 799 2 627   4469 3 871 1,60 1,47 3,49 94 87

1986–1990   3 419 3 001   4389 3 603 1,28 1,20 1,88 88 82

1991–1995   8 364 5 206 13 818 8 673 1,65 1,67 1,63 62 63

1996–2000   8 366 4 232   8 011 2 500 0,96 0,59 1,33 51 31

2001–2005 10 169 4 392   7 905 1 648 0,78 0,38 1,08 43 21

Ostatnie okresy 5-letnie

2000–2004 10 221 4 502  8 142 1 762 0,80 0,39 1,12 44 22

2001–2005 10 169 4 392  7 905 1 648 0,78 0,38 1,08 43 21

2002–2006 11 638 4 928  8 420 1 761 0,72 0,36 0,99 42 21

2003–2007 11 279 4 740  7 973 1 635  0,71 0,35 0,97 42 21

2004–2008    9 432 3 759  4 175   932 0,44 0,25 0,57 40 22

Okresy 10-letnie

1981–1990 3 109 2 814   4 429 3 737 1,42 1,33 2,35 91 84

1989–1998 7 110 4 584 10 616 6 242 1,49 1,36 1,73 64 59

1990–1999 7 698 4 628 10 947 5 913 1,42 1,28 1,64 60 54

1991–2000 8 365 4 719 10 915 5 587 1,30 1,18 1,46 56 51

Ostatnie okresy 10-letnie

1995–2004   8 787 4 276 7 906 2 129 0,90 0,50 1,28 49 27

1996–2005   9 267 4 312 7 598 2 074 0,86 0,48 1,19 47 26

1997–2006   9 698 4 330 7 137 1 668 0,74 0,39 1,02 45 23

1998–2007   9 876 4 249 6 762 1 506 0,68 0,35 0,93 43 22

1998–2008 10 066 4 239 6 611 1 427 0,66 0,34 0,89 42 22
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Tabela 15

Statystyka po arów lasu w Polsce w latach 2001–2008

Lata

Liczba po arów
lasu

Powierzchnia
spalona (ha)

Powierzchnia rednia
jednego po aru (ha)

Udzia  procentowy 
w LP w ród ogó u

krajowych

ogó em w tym LP ogó em w tym 
LP ogó em w tym 

LP pozosta e liczby
po arów

powierzchni
spalonej

2001   4 480   2 044   3 333   685 0,74 0,33 1,09 46 21

2002 10 101   3 760   5 083 1 180 0,50 0,31 0,62 37 23

2003 17 088   8 209 21 500 4 182 1,26 0,51 1,95 48 19

2004   7 006   3 445   3 781   998 0,54 0,29 0,78 49 26

2005 12 169   4 501   5 826 1 197 0,48 0,27 0,60 37 21

2006 11 828   4 726   5 912 1 250 0,50 0,26 0,66 40 21

2007    8 305   2 818   2 844   550 0,34 0,20 0,42 34 19

2008   7 850   3 306   2 514   663 0,32 0,20 0,41 42 26

Tabela 16

rednie warto ci temperatury powietrza i opadu atmosferycznego w latach 2001–2008

Czynnik
analizowany Rok Godz./

doba
Miesi ce sezonu palno ci

Sezon
IV V VI VII VIII IX

Temperatura
powietrza

(°C)

2001–2005
9.00   8,2 15,4 17,5 20,2 18,9 12,5 15,5

13.00 13,5 19,9 21,5 24,7 24,5 18,9 20,5

2006
9.00   8,4 14,6 19,2 24,4 17,5 14,5 16,4

13.00 13,7 19,4 23,9 30,6 21,5 22,0 21,9

2007
9.00   9,9 16,2 20,4 19,6 19,3 12,7 16,4

13.00  16,1 21.0 24,3 23,2 24,2 18,3 17,7

2008
9.00  9,6 16,2 21,3 21,1 19,5 12,8 16,8

13.00 14,1 20,8 25,5 25,6 24,1 17,9 21,3

Opad
atmosferyczny

(mm)

2001–2005 doba   1,3   2,3   2,3   3,4    2,5   1,7   2,3

2006 doba   2,0   2,6   1,8   0,8   7,0   1,6   2,6

2007 doba   0,7   3,9   3,0   5,5    3,1   3,5   3,3

2008 doba   4,6   4,7  1,4   2,8    4,5   1,7   3,3
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Tabela 17

 Statystyka zagro enia po arowego w lasach na tle sytuacji wieloletniej w 2008 r.

Czynnik
analizowany

Rok
lub okres Godz.

Miesi ce sezonu palno ci Sezon
palno ci
ogó emIV V VI VII VIII IX

Liczba
po arów

2001–2005a) 2 108 1 714 1 226   931 1 168 1 083  8 230
2006 1 406 2 014 1 674 5 502   268   488 11 340
2007 2 767 1 847   716   369   491   195  6 385
2008 718 1 276 2 781 1 102   754   247  6 878

OSZPLb)

2001–2005
9.00 1,6 1,8 1,8 1,6 1,7 1,2 1,6
13.00 1,7 1,8 1,6 1,5 1,7 1,3 1,6

2006
9.00 1,5 1,7 2,1 2,7 0,9 1,1 1,7
13.00 1,4 1,6 2,0 2,7 0,8 1,5 1,7

2007
9.00 2,3 1,8 1,7 1,4 1,5 0,9 1,6
13.00 2,3 1,7 1,6 1,2 1,4 1,0 1,5

2008
9.00 1,3 2,1 2,4 1,9 1,4 0,8 1,7
13.00 1,2 2,1 2,4 1,8 1,3 1,0 1,6

W(OSPZL=3)
c)

(%)

2001–2005
9.00 26 35 30 23 25 9 25
13.00 29 34 27 24 31 16 27

2006
9.00 15 30 42 79 3 3 29
13.00 14 32 40 81 4 12 31

2007
9.00 54 37 26 17 13 1 25
13.00 53 34 24 12 12 2 23

2008
9.00 17 46 62 30 15 3 30
13.00 19 48 61 35 15 4 30

Wilgotno
ció ki
(%)

2001–2005
9.00 32 29 31 33 29 31 31
13.00 26 24 24 26 23 30 25

2006
9.00 36 32 27 15 43 31 31
13.00 29 26 20 11 38 24 25

2007
9.00 22 30 31 36 32 39 32
13.00 16 25 25 32 26 33 26

2008
9.00 36 26 21 30 33 37 31
13.00 32 20 16 24 29 33 26

Wilgotno
wzgl dna
powietrza

(%)

2001–2005
9.00 76 74 74 78 80 87 78
13.00 58 58 59 61 58 65 60

2006
9.00 78 54 69 60 87 87 73
13.00 59 32 53 40 71 62 53

2007
9.00 65 71 73 78 81 88 76
13.00 45 56 58 65 63 69 60

2008
9.00 79 65 56 69 78 89 73
13.00 60 48 41 51 59 67 54

a) rednia z lat 2001–2005
b) OSZPL – redni wska nik zagro enia po arowego lasu dla ca ego kraju
c) W(OSZPL=3) – procentowy wska nik udzia u trzeciego stopnia zagro enia po arowego lasu 
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Tabela 18

 Zmiana depozytu (kg/ha/rok) grup jonów zasadowych, kwasogennych i eutrofi zuj cych
w krainach przyrodniczole nych Polski w latach 2006–2008

Kraina
Ca+Mg+K+Na (N-NO3)+(S-SO4)+Cl (N-NH4)+(N-NO3)

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Ba tycka 18 24 21 17 23 18 9 13 13

Mazursko-
-Podlaska

11 17 15 14 16 15 10 13 10

Wielkopolsko-
-Pomorska

22 24 18 22 24 20 16 16 16

Mazowiecko-
-Podlaska

19 19 19 20 21 16 15 16 19

l ska 62 56 55 55 39 38 22 16 20

Ma opolska 72 66 68 42 38 30 18 18 14

Sudecka 19 19 12 22 21 16 13 15 12

Karpacka 76 36 92 39 30 32 23 15 18
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