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Zgodnie z postanowieniem ustawy o lasach z 28 września 1991 r.,
wraz z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Dz.U. nr 45, poz. 435 z 2005 r.),
oraz rozporządzeń i zarządzeń wydanych na podstawie tej ustawy, głównym
celem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest prowadzenie
gospodarki leśnej według zasad powszechnej ochrony lasów, trwałości ich
utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji
lasów oraz powiększania zasobów leśnych. Cel ten jest realizowany przez trwale
zrównoważoną, wielofunkcyjną gospodarkę leśną, zgodnie z planem
urządzenia lasu opracowywanym dla każdego nadleśnictwa na okres
dziesięcioletni.

Lasy Państwowe sprawują nadzór nad lasami będącymi własnością skarbu
Państwa (bez parków narodowych, Zasobu agencji Nieruchomości Rolnych
oraz lasów oddanych w użytkowanie wieczyste), prowadząc gospodarkę leśną
i zarządzając gruntami oraz innymi nieruchomościami i ruchomościami
związanymi z gospodarką leśną. W miarę możliwości przyrodniczych,
społecznych i ekonomicznych wypełniają ustalenia wynikające z Zasad Leśnych
i agendy 21, uchwalonych w 1992 r. podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro,
Deklaracji Ministrów Leśnictwa w sprawie Ochrony Lasów Europejskich
(strasburg 1990, Helsinki 1993, Lizbona 1998, Wiedeń 2003, Warszawa 2007)
oraz Protokołu z Kioto (1997), dotyczącego roli lasów w procesie kumulacji
węgla.

Po wstąpieniu Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, Lasy
Państwowe realizują – w zakresie swoich kompetencji – wytyczne wynikające
z postanowień programu Natura 2000, tj. Dyrektywy Ptasiej 79/409/EWG
z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy
siedliskowej 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Niniejsza broszura oparta jest na „Raporcie o stanie lasów w Polsce 2008”,
powstałym na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Instytucie
Badawczym Leśnictwa oraz na „sprawozdaniu finansowo-gospodarczym
PGL Lasy Państwowe za 2008 rok”.



Funk cje la sów

La sy speł nia ją w spo sób na tu ral ny lub w wy ni -
ku dzia łań czło wie ka róż no rod ne funk cje:

● funk cje eko lo gicz ne (ochron ne), wy ra ża ją -
ce się m.in. ko rzyst nym wpły wem la sów na
kształ to wa nie kli ma tu glo bal ne go i lo kal ne -
go, re gu la cję obie gu wo dy w przy ro dzie,
prze ciw dzia ła nie po wo dziom, la wi nom
i osu wi skom, ochro nę gleb przed ero zją
i kra jo bra zu przed ste po wie niem;

● funk cje pro duk cyj ne (go spo dar cze), po le -
ga ją ce głów nie na zdol no ści do od na wial nej
pro duk cji bio ma sy, w tym przede wszyst kim
drew na i użyt ków ubocz nych;

● funk cje spo łecz ne, któ re m.in. kształ tu ją ko -
rzyst ne wa run ki zdro wot ne i re kre acyj ne dla
spo łe czeń stwa i wzbo ga ca ją ry nek pra cy.

Usta wo wym obo wiąz kiem PGL LP jest pro wa -
dze nie trwa le zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej,
ukie run ko wa nej na za cho wa nie trwa ło ści la sów
oraz po więk sza nie za so bów le śnych i cią gło ści ich
wie lo stron ne go użyt ko wa nia. 

La sy ochron ne
Uwzględ nia nie w go spo dar ce le śnej eko lo gicz -

nych i spo łecz nych funk cji la su, okre śla nych czę sto
ja ko po za pro duk cyj ne, zna la zło wy raz w wy róż nia -
niu od 1957 r. la sów o cha rak te rze ochron nym,
okre śla nych do 1991 r. ja ko la sy gru py I. Łącz na po -
wierzch nia la sów ochron nych w La sach Pań stwo -
wych, we dług sta nu na dzień 31.12.2008 r., wy no -
si ła 3,292 mln ha, co sta no wi ło 46,6% cał ko wi tej po -
wierzch ni le śnej, a przy uwzględ nie niu rów nież
po wierzch ni le śnej re zer wa tów – 48,3%. Wśród wy -
róż nia nych ka te go rii naj więk szą po wierzch nię zaj -
mu ją la sy wo do chron ne – 1,414 mln ha, wo kół
miast – 637 tys. ha, uszko dzo ne dzia łal no ścią prze -
my słu – 534 tys. ha oraz gle bo chron ne – 344 tys. ha. L
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Naj wię cej la sów ochron nych wy od ręb nio no na te -
re nach gór skich oraz ob sza rach pod wpły wem od -
dzia ły wa nia prze my słu. 

W la sach ochron nych, w za leż no ści od ich do -
mi nu ją cych funk cji, sto su je się zmo dy fi ko wa ne po -
stę po wa nie, po le ga ją ce na ogra ni cza niu sto so wa -
nia ręb ni zu peł nych, pod wyż sza niu wie ku ręb no -
ści, do sto so wy wa niu skła du ga tun ko we go do
peł nio nych funk cji, za go spo da ro wa niu re kre acyj -
nym itp.

Wią za nie wę gla
Oce na ilo ści wę gla wią za ne go przez eko sys te -

my (rów nież le śne) mia ła do nie daw na cha rak ter
nie mal wy łącz nie ba daw czy. Wzrost za gro że nia
ocie ple niem kli ma tu, spo wo do wa nym zwięk sza -
niem się ilo ści CO2 w at mos fe rze, zwłasz cza uświa -
do mie nie so bie te go fak tu przez spo łe czeń stwa,
nadał te mu za gad nie niu zna cze nie prak tycz ne –
zna la zło ono swój wy raz w tzw. Pro to ko le z Kio to.
Wy mie nio ne w nim dzia ła nia z za kre su le śnic twa,
sprzy ja ją ce zwięk szo ne mu wią za niu wę gla, zo sta -
ły wy ce nio ne i uwzględ nie nie w cał ko wi tym bi lan -
sie emi sji i po chła nia nia ga zów cie plar nia nych.
Ogól ne za sa dy bi lan so wa nia wiel ko ści wią za ne go
wę gla w la sach oraz moż li wo ści je go uwzględ nie -



nia w cał ko wi tym bi lan sie emi sji CO2 opie ra ją się na
de cy zjach po dej mo wa nych na Kon fe ren cjach
Państw -Stron Kon wen cji Kli ma tycz nej oraz Pro to -
ko łu z Kio to. Ostat nie ta kie spo tka nie od by ło się
w grud niu 2008 r. w Pol sce – w Po zna niu. 

Szcze gó ło we roz wią za nia me to dycz ne w za -
kre sie okre śla nia sta nu i zmian za so bów wę gla w la -
sach za wie ra ją tzw. wy tycz ne do brych prak tyk,
opra co wa ne przez Mię dzy rzą do wy Pa nel ds. Zmian
Kli ma tu (The In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te
Chan ge – IPCC). Wska za nia za war te w wy tycz nych
IPCC zo sta ły uwzględ nio ne przy okre śle niu dla Pol -
ski za so bów wę gla w bio ma sie drzew nej na po trze -
by ocen mię dzy na ro do wych, ta kich jak FRA 2005
(Glo bal Fo rest Re so ur ces As ses sment 2005 – Glo bal -
na oce na za so bów le śnych) czy So EF 2007 (Sta te of
Eu ro pe’s Fo re sts 2007 – Ra port o sta nie la sów Eu ro -
py). Na pod sta wie do stęp nych da nych do ty czą cych
za so bów drzew nych, za war tość wę gla w bio ma sie
drzew nej la sów Pol ski zo sta ła osza co wa na na po -
nad 700 mln ton, z cze go oko ło 76% przy pa da na
bio ma sę nad ziem ną, 23% – na bio ma sę pod ziem -
ną, a nie speł na 1% – na drew no mar twe. 

Po pra wę w ogra ni cza niu ilo ści CO2 moż na
m.in. osią gnąć od po wied ni mi dzia ła nia mi zwią za -
ny mi z go spo dar ką le śną, np. po przez zwięk sza nie
po wierzch ni le śnej w wy ni ku za le sia nia grun tów
po rol nych, od na wia nie la su z udzia łem ga tun ków
szyb ko ro sną cych, za bie gi ho dow la ne zwięk sza ją -
ce za pas na pniu, prze dłu ża nie ży wot no ści pro duk -
tów z drew na oraz ich re cy kling, re duk cję emi sji ze
źró deł ko pal nych i ener ge tycz ne wy ko rzy sty wa nie
drew na, zwięk sza nie re ten cji wę gla w gle bie. Wy -
ni ka ją ce z usta wy o la sach za da nia PGL La sy Pań -
stwo we są zbież ne z ce la mi za war ty mi w Pro to ko -
le z Kio to, cze go wy ra zem mo że być wzrost
w ostat nim dzie się cio le ciu po wierzch ni le śnej
i za so bów znaj du ją cych się w za rzą dzie La sów Pań -
stwo wych o od po wied nio 167 tys. ha i 275 mln m3.
Prze cięt na za sob ność drze wo sta nów wzro sła
w tym okre sie z 205 do 237 m3/ha.L
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Ce le i za da nia 
La sów Pań stwo wych

Zgod nie z za pi sa mi usta wy o la sach
z 28.09.1991 r., wraz z póź niej szy mi zmia na mi, oraz
roz po rzą dzeń i za rzą dzeń wy da nych na mo cy tej
usta wy, głów nym ce lem PGL La sy Pań stwo we jest
pro wa dze nie go spo dar ki le śnej we dług za sad po -
wszech nej ochro ny la sów, trwa ło ści ich utrzy ma nia,
cią gło ści i zrów no wa żo ne go wy ko rzy sta nia wszyst -
kich funk cji la sów oraz po więk sza nia za so bów leś -
nych.

Cel ten jest re ali zo wa ny przez trwa le zrów no -
wa żo ną, wie lo funk cyj ną go spo dar kę le śną, zgod -
nie z pla nem urzą dze nia la su opra co wy wa nym dla
każ de go nad le śnic twa na okres dzie się cio let ni,
w któ rym dla po szcze gól nych frag men tów la sów
(drze wo sta nów) okre ślo ne są ce le ho dow la no -
-ochron ne i spo so by ich osią ga nia.

La sy Pań stwo we spra wu ją nad zór nad la sa mi
bę dą cy mi wła sno ścią Skar bu Pań stwa (bez par ków
na ro do wych, Za so bu Agen cji Nie ru cho mo ści Rol -
nych oraz la sów od da nych w użyt ko wa nie wie czy -
ste), pro wa dząc go spo dar kę le śną oraz za rzą dza jąc
grun ta mi i in ny mi nie ru cho mo ścia mi oraz ru cho -
mo ścia mi zwią za ny mi z go spo dar ką le śną. Na bie -
żą co mo ni to ru ją stan la sów, ak tu ali zu ją po wierzch -
nię i za so by drzew ne. Śle dzą i pro gno zu ją stan za -
gro że nia po ża ro we go oraz wy stę po wa nie
szkod ni ków i cho rób drzew. 

La sy Pań stwo we fi nan su ją pra ce ba daw cze,
umoż li wia ją ce po stęp w na ukach le śnych i za pew -
nia ją ce na uko we pod sta wy dzia łań go spo dar -
czych. W mia rę moż li wo ści przy rod ni czych, spo -
łecz nych i eko no micz nych re ali zu ją usta le nia wy -
ni ka ją ce z:

● Za sad Le śnych i Agen dy 21, uchwa lo nych
w 1992 r. pod czas Szczy tu Zie mi w Rio de Ja -
ne iro;
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ne go mie nia. Pro wa dzą dzia łal ność na za sa dzie sa -
mo dziel no ści fi nan so wej. 

La sa mi Pań stwo wy mi kie ru je Dy rek tor Ge ne -
ral ny La sów Pań stwo wych przy po mo cy Dy rek cji
Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych i dy rek to rów re -
gio nal nych dy rek cji La sów Pań stwo wych.

We dług sta nu na 31.12.2008 r. w skład La sów
Pań stwo wych wcho dzi ły na stę pu ją ce jed nost ki or -
ga ni za cyj ne nie po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej:

● Dy rek cja Ge ne ral na La sów Pań stwo wych;
● 17 re gio nal nych dy rek cji La sów Pań stwo -

wych; 
● 431 nad le śnictw; 
● 22 jed nost ki or ga ni za cyj ne (za kła dy) o za się -

gu re gio nal nym, pod le ga ją ce dy rek to rom
RDLP (trans por tu i spe dy cji – 2, trans por tu
leś ne go – 2, usług le śnych – 2, usłu go wo -
-pro duk cyj ne – 3, ze spo ły skład nic – 7, go -
spo dar stwa ry bac kie – 4, ośrod ki szko le nio -
wo -wy po czyn ko we – 2);

● sie dem in nych jed no stek or ga ni za cyj nych
(za kła dów) o za się gu kra jo wym, pod le ga ją -
cych Dy rek to ro wi Ge ne ral ne mu LP (Cen trum
In for ma cyj ne La sów Pań stwo wych w War -
sza wie, Ośro dek Roz wo jo wo -Wdro że nio wy
La sów Pań stwo wych w Be do niu, Ośro dek
Tech ni ki Le śnej w Ja ro ci nie, Za kład In for ma -
ty ki La sów Pań stwo wych w Ło dzi i Cen trum

● De kla ra cji Mi ni strów Le śnic twa w spra wie
Ochro ny La sów Eu ro pej skich (Stras burg
1990, Hel sin ki 1993, Li zbo na 1998, Wie deń
2003, War sza wa 2007);

● Pro to ko łu z Kio to (1997), do ty czą ce go ro li la -
sów w pro ce sie ku mu la cji wę gla.

Po wstą pie niu Pol ski z dniem 1.05.2004 r. do
Unii Eu ro pej skiej, La sy Pań stwo we re ali zu ją –
w za kre sie swo ich kom pe ten cji – wy tycz ne wy ni -
ka ją ce z po sta no wień pro gra mu Na tu ra 2000:

● Dy rek ty wy Pta siej 79/409/EWG z 2.04.1979
r. w spra wie ochro ny dzi kie go ptac twa oraz

● Dy rek ty wy Sie dli sko wej 92/43/EWG z 21.05.
1992 r. w spra wie ochro ny sie dlisk na tu ral -
nych oraz dzi kiej fau ny i flo ry.

Jed nym z bar dzo waż nych za dań La sów Pań -
stwo wych jest udo stęp nia nie la sów spo łe czeń stwu
oraz zwięk sza nie świa do mo ści eko lo gicz nej po -
przez edu ka cję przy rod ni czo le śną.

Or ga ni za cja i za trud nie nie

La sy Pań stwo we są pań stwo wą jed nost ką or -
ga ni za cyj ną nie po sia da ją cą oso bo wo ści praw nej,
re pre zen tu ją cą Skarb Pań stwa w za kre sie za rzą dza -



Ko or dy na cji Pro jek tów Śro do wi sko wych
w War sza wie) oraz – na pod sta wie peł no -
moc nictw udzie lo nych przez Dy rek to ra
Gene ral ne go LP dy rek to rom RDLP we Wro -
cła wiu i Po zna niu – Le śny Bank Ge nów Ko -
strzy ca oraz Ośro dek Kul tu ry Le śnej w Go łu -
cho wie.

In te gral ną czę ścią skła do wą Dy rek cji Ge ne ral -
nej La sów Pań stwo wych jest dzie więć ze spo łów
ochro ny la su i 11 re gio nów in spek cyj nych La sów
Pań stwo wych.

W La sach Pań stwo wych pod sta wo wą jed -
nost ką or ga ni za cyj ną jest nad le śnic two, kie ro wa -
ne przez nad le śni cze go, któ ry sa mo dziel nie pro wa -
dzi go spo dar kę le śną na pod sta wie pla nu urzą dze -
nia la su oraz od po wia da za stan la su. W 2008 r.
funk cjo no wa ło 431 nad le śnictw o prze cięt nej po -
wierzch ni 17,5 tys. ha.

Prze cięt ne mie sięcz ne za trud nie nie w La sach
Pań stwo wych wy no si ło w 2008 r. 26 054 oso by
i w sto sun ku do ro ku po przed nie go by ło wyż sze
o 34 oso by. Struk tu ra za trud nie nia kształ to wa ła się
na stę pu ją co:
1. W nad le śnic twach 23 674 oso by 

w tym: 
– w Służ bie Le śnej 15 695 osób 
– na sta no wi skach nie ro bot-

ni czych po za Służ bą Le śną 5 122 oso by 
– na sta no wi skach ro bot ni czych 2 857 osób 

2. W za kła dach 1 158 osób 
w tym na sta no wi skach 
nie ro bot ni czych 555 osób 

3. W Dy rek cji Ge ne ral nej LP i biu rach 
re gio nal nych dy rek cji LP (łącz nie 
z re gio na mi in spek cyj ny mi La sów 
Pań stwo wych i ZOL -ami) 1 222 oso by 
w tym w Służ bie Le śnej 580 osób

Ana li za prze cięt ne go sta nu za trud nie nia w La -
sach Pań stwo wych w la tach 2004–2008 wska zu je
na utrzy mu ją cy się trend zmia ny je go struk tu ry.L
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Służba Leśna administracja poza SL robotnicy stali pozostali

Struktura zatrudnienia w Lasach Państwowych
w roku 2008

We dług sta nu na 31 grud nia 2008 r. w PGL La -
sy Pań stwo we za trud nio ne by ły 25 784 oso by, czy -
li o 157 osób mniej niż w ostat nim dniu ro ku po -
przed nie go.

Za so by La sów Pań stwo wych

Struk tu ra użyt ko wa nia grun tów
La sy Pań stwo we go spo da ru ją na po wierzch ni

pra wie 7,6 mln ha, co sta no wi bli sko 25% po -
wierzch ni kra ju. Grun ty le śne łącz nie z grun ta mi



zwią za ny mi z go spo dar ką le śną zaj mu ją pra wie 
7,3 mln ha – 95% grun tów ad mi ni stro wa nych przez
La sy Pań stwo we.

We dług sta nu na 31.12.2008 r. po wierzch nia
grun tów znaj du ją cych się w za rzą dzie La sów Pań -
stwo wych wy no si ła ogó łem 7 595 372 ha. By ły to:

– la sy ogó łem 7 264 353 ha 
w tym: grun ty za le sio ne 6 972 731 ha 

grun ty nie za le sio ne 91 714 ha 
– użyt ki rol ne 153 261 ha 
– nie użyt ki 102 742 ha 
– wo dy 9 392 ha 
– za drze wie nia i za krze wie nia 13 118 ha 

Struk tu ra po wierzch nio wa sie dlisk 
i ga tun ków pa nu ją cych

La sy w Pol sce wy stę pu ją w za sa dzie na te re -
nach o naj słab szych gle bach, co znaj du je od zwier -
cie dle nie w ukła dzie ty pów sie dli sko wych la su.
W struk tu rze sie dli sko wej la sów prze wa ża ją sie dli -
ska bo ro we, wy stę pu ją ce na 54,5% po wierzch ni la -
sów; sie dli ska la so we zaj mu ją 45,5%, z cze go ol sy
i łę gi – 3,8%. Po dob ne pro por cje, jak po da ne w dia -
gra mie, wy stę pu ją rów nież w La sach Pań stwo -
wych.

Ga tun ki igla ste do mi nu ją na po nad 3/4 po -
wierzch ni la sów Pol ski. So sna (69,3% po wierzch ni
w PGL LP) zna la zła w Pol sce naj ko rzyst niej sze wa -
run ki kli ma tycz ne i sie dli sko we w swo im eu ra zja -
tyc kim za się gu, dzię ki cze mu zdo ła ła wy two rzyć
wie le cen nych eko ty pów (np. so sna ta bor ska lub
au gu stow ska). Do du że go udzia łu ga tun ków igla -
stych przy czy ni ło się rów nież ich pre fe ro wa nie, po -
cząw szy od XIX w., przez prze mysł prze ro bu drew -
na.

W la tach 1945–2008 struk tu ra ga tun ko wa
pol skich la sów ule gła istot nym prze mia nom,
zwięk szył się mię dzy in ny mi udział drze wo sta nów
z prze wa gą ga tun ków li ścia stych. W La sach Pań -
stwo wych po wierzch nia drze wo sta nów li ścia stych
wzro sła w tym cza sie z 13 do 23,2%. L
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Struk tu ra wie ko wa
W wie ko wej struk tu rze la su w PGL La sy Pań -

stwo we do mi nu ją drze wo sta ny III i IV kla sy wie ku,
wy stę pu ją ce od po wied nio na 24,7% i 19,2% po -
wierzch ni. Drze wo sta ny w wie ku po wy żej 100 lat,
wraz z KO, KDO i BP, zaj mu ją w PGL LP 14,1% po -
wierzch ni. Bli sko 1,3% wy no si udział po wierzch ni
nie za le sio nej.

Prze cięt ny wiek drze wo sta nów w La sach Pań -
stwo wych nie zmie nił się w po rów na niu z ro kiem
2007 i wy no sił 60 lat.
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Za le sie nia
Pod sta wą prac za le sie nio wych w Pol sce jest

„Kra jo wy pro gram zwięk sza nia le si sto ści” (KPZL),
opra co wa ny z ini cja ty wy i na zle ce nie Mi ni ster stwa
Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le ś -
nic twa przez In sty tut Ba daw czy Le śnic twa i za ak -
cep to wa ny do re ali za cji przez Ra dę Mi ni strów 
23 czerw ca 1995 ro ku. Ze bra ne do świad cze nie
zwią za ne z prak tycz ną re ali za cją pro gra mu do pro -
wa dzi ło do je go mo dy fi ka cji, któ rą za koń czo no
w 2002 r. „Kra jo wy pro gram zwięk sza nia le si sto ści”
do ty czy grun tów wszyst kich ka te go rii wła sno ści.

Głów nym ce lem KPZL jest wzrost le si sto ści kra -
ju do 30% w 2020 r. i 33% w ro ku 2050 oraz za pew -
nie nie opty mal ne go prze strzen no -cza so we go roz -
miesz cze nia za le sień, a tak że usta le nie prio ry te tów
eko lo gicz nych i go spo dar czych oraz in stru men tów
re ali za cyj nych. 

Środ ki z bu dże tu pań stwa oraz po życz ka Eu ro -
pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go umoż li wi ły La som
Pań stwo wym, po cząw szy od 1994 r., zwięk sze nie
roz mia ru za le sień w sto sun ku do lat po przed nich
(1988–1993), kie dy to za le sia no śred nio w ro ku 
3,9 tys. ha grun tów po rol nych i nie użyt ków.
W latach 1994–2004 śred nia po wierzch nia za le sień
w La sach Pań stwo wych wzro sła do oko ło 
10,8 tys. ha rocz nie. Po cząw szy od ro ku 2005 roz -
miar za le sień grun tów na le żą cych do PGL LP za czął
się sys te ma tycz nie zmniej szać. W ro ku 2005 w La -
sach Pań stwo wych za le sio no 6,1 tys. ha, w 2006 –
4,4 tys. ha, w 2007 – za le d wie 2,9 tys. ha i w ro ku
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2008 – 2,8 tys. ha. Tak dra stycz ne zmniej sze nie ska -
li za le sień zwią za ne jest ze znacz nym ogra ni cze -
niem po wierzch ni grun tów po rol nych i nie użyt ków
prze ka zy wa nych La som Pań stwo wym do za le sień
przez Agen cję Nie ru cho mo ści Rol nych.

Cha rak te ry sty ka za so bów drzew nych
Pod sta wo wym źró dłem in for ma cji o za so bach

drzew nych w PGL La sy Pań stwo we jest wy ko ny wa -
na przez BU LiGL i La sy Pań stwo we „Ak tu ali za cja sta -
nu po wierzch ni le śnej i za so bów drzew nych”. We -
dług ostat niej ak tu ali za cji na dzień 1.01.2008 r. za -
so by drzew ne w la sach za rzą dza nych przez PGL LP
osią gnę ły 1676,2 mln m3 gru bi zny brut to. 

Po cząw szy od 1967 r., kie dy to w La sach Pań -
stwo wych wy ko na no pierw szą ak tu ali za cję za so -
bów drzew nych, re je stro wa ny jest ich sta ły wzrost. 

Po nad 51% za so bów drzew nych w La sach Pań -
stwo wych przy pa da na drze wo sta ny w wie ku 41–
80 lat. Miąż szość drze wo sta nów li czą cych po wy żej
100 lat, wraz z KO, KDO i BP, wy no si 18% ogól nych
za so bów.

We dług sta nu na 1.01.2008 r., w od nie sie niu do
po wierzch ni le śnej za le sio nej, prze cięt na za sob -
ność drze wo sta nów w la sach PGL LP wy no si ła 
240 m3/ha.

Na pod sta wie in for ma cji o wiel ko ści za so bów
na koń cu i po cząt ku ro ku, przy uwzględ nie niu po -
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zy ska nia w da nym ro ku, moż li we jest okre śle nie
przy ro stu za so bów drzew nych. 

W okre sie ostat nich 20 lat, od stycz nia 1988 r.
do stycz nia ro ku 2008, w la sach za rzą dza nych przez
PGL La sy Pań stwo we przy rost gru bi zny drew na
brut to wy niósł 1017 mln m3. W tym cza sie po zy ska -
no 558 mln m3 gru bi zny, co ozna cza, że 459 mln m3

gru bi zny brut to, od po wia da ją ce 45% cał ko wi te go
przy ro stu, zwięk szy ło za so by drzew ne na pniu.

Bie żą cy przy rost rocz ny miąż szo ści gru bi zny
brut to, li czo ny z ostat nich 20 lat (1988–2008), z róż -
ni cy miąż szo ści na koń cu (sty czeń 2008) i po cząt -
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le śnych. Le śni cy re ali zu ją ten cel przez sto so wa nie
– wzo ro wa nych na pro ce sach na tu ral nych – me tod
od no wie nia i kształ to wa nia struk tu ry ga tun ko wej
i wie ko wej drze wo sta nów. Za bie gi od no wie nio we,
pie lę gna cyj ne i ochron ne do ty czą wszyst kich faz
roz wo jo wych drze wo sta nów. 

W La sach Pań stwo wych szcze gól ną uwa gę
zwra ca się na eko lo gicz ne pod sta wy roz wo ju drzew
i drze wo sta nów. Wy ra ża się to m.in. w do kład nym
roz po zna niu wa run ków gle bo wo -sie dli sko wych,
nie zbęd nym do za cho wa nia lub przy wra ca nia
zgod no ści ga tun ków z wa run ka mi sie dlisk, i ochro -
nie eko sys te mów zbli żo nych do na tu ral nych (la sów
łę go wych i ol so wych, śród le śnych zbior ni ków i cie -
ków wod nych, ba gien, tor fo wisk, wrzo so wisk, sta no -
wisk rzad kich ga tun ków ro ślin i ostoi zwie rzy ny). Nie
mniej istot na jest ochro na róż no rod no ści bio lo gicz -
nej, li czy się wzbo ga ca nie skła du ga tun ko we go bio -
ce noz le śnych, ogra ni cza nie sto so wa nia zrę bów zu -
peł nych, pre fe ro wa nie na tu ral ne go od no wie nia la -
su oraz uroz ma ica nie brze go wych stref la su. Du żą
wa gę przy kła da się do za le sia nia grun tów oraz prze -
bu do wy drze wo sta nów, szcze gól nie w gór nych czę -
ściach zlew ni gór skich, w stre fach wo do dzia ło wych
i na ob sza rach za gro żo nych ero zją.

Waż niej sze pra ce z za go spo da ro wa nia la su,
wy ko na ne w PGL La sy Pań stwo we w ro ku 2008,
przed sta wia po niż sze ze sta wie nie (da ne w ha):
1. Pra ce szkół kar skie 

(ogól na po wierzch nia pro duk cyj na 
szkó łek le śnych) 2 868 

2. Od no wie nia i za le sie nia 
(wraz z do le sia niem luk 
i wpro wa dza niem II pię tra) 55 549 
w tym: 
– od no wie nia na tu ral ne 4 619 
– za le sie nia ogó łem 3 057 

w tym: – suk ce sja na tu ral na 291
– za le sie nia sztucz ne 

sfi nan so wa ne 
przez bu dżet pań stwa 2 639 
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ku okre su (sty czeń 1988), z uwzględ nie niem po zy -
ska nia i w prze li cze niu na 1 ha grun tów le śnych za -
rzą dza nych przez PGL La sy Pań stwo we, wy no si 
7,3 m3/ha. Na to miast przy rost bie żą cy rocz ny gru -
bi zny brut to, ob li czo ny w ten sam spo sób, z ostat -
nich pię ciu lat – 9,5 m3/ha.

O tym, że ogól ny wzrost za so bów drzew nych
nie jest tyl ko skut kiem zwięk sze nia po wierzch ni la -
su, świad czą zmia ny za sob no ści (miąż szo ści na hek -
tar) ana li zo wa nych klas wie ku. We wszyst kich kla -
sach wie ku (oprócz KO/KDO) ob ser wo wa ny jest sta -
ły wzrost te go wskaź ni ka.

Wzrost za so bów drzew nych jest wy ni kiem po -
zy ska nia drew na w La sach Pań stwo wych zgod nie
z za sa dą trwa ło ści la sów i kon se kwent ne go po -
więk sza nia ich po wierzch ni. W pew nym stop niu
wy ni ka ze sto so wa nia do kład niej szych me tod in -
wen ta ry za cji.

Ho dow la la su

Ce le i za sa dy ho dow li la su
Ce lem ho dow li la su jest za pew nie nie jed no -

cze śnie trwa ło ści i cią gło ści roz wo ju eko sys te mów
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wo wa nych zja wisk, zwłasz cza do ty czą cych bez po -
śred nich re la cji przy czy no wo -skut ko wych. Z do -
tych cza so wych ba dań i ob ser wa cji wy ni ka jed no -
znacz nie, że rów no cze sne dzia ła nie wie lu czyn ni -
ków stre so wych po wo du je sta łą, wy so ką
pre dys po zy cję cho ro bo wą la sów i cią głość pro ce -
sów de struk cyj nych w śro do wi sku le śnym. Okre so -
we na si le nie wy stę po wa nia choć by jed ne go czyn -
ni ka (gra da cja owa dów, su sza, po ża ry) pro wa dzić
mo że do za ła ma nia od por no ści bio lo gicz nej eko -
sys te mów le śnych oraz ka ta stro fal nych za gro żeń
(lo kal nych lub re gio nal nych).

Za gro że nie la sów przez czyn ni ki 
abio tycz ne

W ro ku 2008 (paź dzier nik 2007 – wrze sień
2008) w La sach Pań stwo wych szko dy spo wo do wa -
ne czyn ni ka mi abio tycz ny mi stwier dzo no na po -
wierzch ni 117 tys. ha drze wo sta nów w wie ku po -
wy żej 20 lat. Po nad 61 tys. ha ule gło uszko dze niu
w wy ni ku dzia ła nia wia tru. Na pra wie 53 tys. ha za -
re je stro wa no szko dy zwią za ne z wa ha niem po zio -
mu wód grun to wych, na 1,6 tys. ha – z opa da mi
śnie gu, na pra wie 1,3 tys. ha – z imi sja mi za nie -
czysz czeń, a na 583 ha – z wy stą pie niem ni skich lub
wy so kich tem pe ra tur.

3. Po praw ki i uzu peł nie nia 6 100 
4. Pie lę gno wa nie la su ogó łem 285 108 

w tym: 
– pod szy ty 2 250 
– pie lę gno wa nie gle by i nisz cze nie 

chwa stów 137 912 
– czysz cze nia wcze sne 65 600 
– czysz cze nia póź ne 79 345 

5. Trze bie że ogó łem 453 240 
w tym trze bie że wcze sne 130 520 

6. Me lio ra cje agro tech nicz ne i wod ne 
uzu peł nia ją ce 58 599 
w tym me lio ra cje agro tech nicz ne 56 990 

7. Prze bu do wa drze wo sta nów ogó łem 11 710
w tym z bu dże tu pań stwa 1 166 

Ochro na la su

Za gro że nie śro do wi ska le śne go w Pol sce na -
le ży do naj wyż szych w Eu ro pie. Wy ni ka to ze sta -
łe go, rów no cze sne go od dzia ły wa nia wie lu czyn ni -
ków po wo du ją cych nie ko rzyst ne zja wi ska i zmia -
ny w sta nie zdro wot nym la sów. Ne ga tyw nie
od dzia łu ją ce czyn ni ki, okre śla ne czę sto ja ko stre -
so we, moż na skla sy fi ko wać z uwzględ nie niem:

● po cho dze nia, ja ko abio tycz ne, bio tycz ne
i an tro po ge nicz ne;

● cha rak te ru od dzia ły wa nia, ja ko fi zjo lo gicz ne,
me cha nicz ne i che micz ne;

● dłu go trwa ło ści od dzia ły wa nia, ja ko chro -
nicz ne i okre so we;

● ro li, ja ką od gry wa ją w pro ce sie cho ro bo -
wym, ja ko pre dys po zy cyj ne, ini cju ją ce
i współ uczest ni czą ce.

Od dzia ły wa nie czyn ni ków stre so wych na śro -
do wi sko le śne ma cha rak ter zło żo ny, czę sto ce chu -
je je sy ner gizm. Po nad to re ak cja od mo men tu wy -
stą pie nia bodź ca by wa prze su nię ta w cza sie.
Stwa rza to wiel ką trud ność w in ter pre ta cji ob ser -
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W 2008 r. wy stę po wa nie szkód zwią za nych
z dzia ła niem czyn ni ków abio tycz nych za no to wa no
na naj więk szej po wierzch ni (27,2 tys. ha) w RDLP
Wro cław.

Na dia gra mie u góry przed sta wio no po -
wierzch nię wy stę po wa nia szkód ze stro ny czyn ni -
ków abio tycz nych w la tach 2004–2008. Z da nych
wy ni ka, że la sy na ra żo ne są na sta łą pre sję zwią za -
ną ze skraj nie nie ko rzyst ny mi wa run ka mi ter -
micz ny mi i z wa ha nia mi po zio mu wód grun to wych
(mi mo zna czą ce go spad ku po wierzch ni drze wo sta -
nów uszko dzo nych przez ten czyn nik w la tach
2007–2008) oraz na lo so we wy stę po wa nie po zo -
sta łych czyn ni ków.

Za gro że nia la sów czyn ni ka mi 
bio tycz ny mi

Za gro że nie la sów przez owa dy
Pol ska na le ży do kra jów, w któ rych nie ko rzyst -

ne zja wi ska w la sach, zwią za ne z ma so wy mi po ja -
wa mi szkod ni ków owa dzich oraz grzy bo wych
cho rób in fek cyj nych, wy stę pu ją w du żej róż no rod -
no ści i zwięk szo nym na si le niu. W efek cie od dzia ły -
wa nia róż nych czyn ni ków, w ostat nich dzie się cio -
le ciach wy stą pi ły w śro do wi sku le śnym ta kie nie -
ko rzyst ne zja wi ska, jak: uak tyw nie nie no wychL
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i ma ło po zna nych ga tun ków owa dów i grzy bów,
nie wy rzą dza ją cych do tych czas szkód; skró ce nie
okre sów mię dzy gra da cja mi naj groź niej szych, od
daw na wy stę pu ją cych szkod ni ków owa dzich; po -
wsta nie no wych i po sze rze nie sta rych ognisk gra -
da cyj nych szko dli wych owa dów, a tym sa mym
zwięk sze nie za się gu ich wy stę po wa nia; po gor sze -
nie sta nu zdro wot ne go drzew ga tun ków li ścia -
stych, uwa ża nych do tych czas za bar dziej od por ne
na za nie czysz cze nia prze my sło we i lo kal nie igla -
stych (świerk).

Prze strzen ny roz kład stref za gro że nia la sów
przez szkod ni ki owa dzie wska zu je, że drze wo sta -
ny naj bar dziej za gro żo ne znaj du ją się w pół noc nej
czę ści Pol ski (w za chod niej czę ści Po je zie rza Ma zur -
skie go), pół noc no -za chod niej (na Po je zie rzu Po -
mor skim i Wiel ko pol skim) oraz w trzech re jo nach
po łu dnio wej czę ści kra ju (Su de tach, Ślą sku Opol -
skim i Be ski dach). Za gro że nie w stop niu sil nym la -
sów Pol ski po łu dnio wej wy wo ła ne jest nie mal wy -
łącz nie przez szkod ni ki wtór ne, gdy tym cza sem na
po zo sta łych ob sza rach – przez szkod ni ki pier wot -
ne (głów nie brud ni cę mnisz kę). Za zna cza się
również stre fa za gro że nia sła be go i śred nie go, roz -
cią ga ją ca się pół ko li ście od Ni zi ny Ślą skiej na za cho -
dzie Pol ski, po przez ob szar Wy ży ny Kra kow sko -Czę -
sto chow skiej, Ma ło pol skiej (z wy łą cze niem Gór
Świę to krzy skich) i Lu bel skiej, aż po wschod nią
część Ni zi ny Ma zo wiec kiej i Po je zie rza Ma zur skie -
go.

W 2008 r. ak tyw ność szko dli wych owa dów ule -
gła oko ło 20% zmniej sze niu w po rów na niu z ro -
kiem po przed nim. Za bie gi ra tow ni cze ogra ni cza -
ją ce li czeb ność po pu la cji bli sko 50 ga tun ków
owa dów wy ko na no na łącz nej po wierzch ni pra wie
85,5 tys. ha, o oko ło 33 tys. ha mniej szej niż w ro -
ku 2007. Za sad ni czy wpływ na zmniej sze nie po -
wierzch ni drze wo sta nów za gro żo nych przez owa -
dy miał przede wszyst kim spa dek li czeb no ści po -
pu la cji bar czat ki so snów ki oraz strzy go ni
cho inów ki. 
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Na naj więk szych po wierzch niach zwal cza no
bar czat kę so snów kę – 34,5 tys. ha, strzy go nię cho -
inów kę – 14,1 tys. ha, brud ni cę mnisz kę – 8,6 tys.
ha oraz zwój ki dę bo we – 4,7 tys. ha.

W 2008 r. na naj więk szych po wierzch niach
ogra ni cza no li czeb ność owa dów li ścio żer nych L
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w RDLP Zie lo na Gó ra – 26,5 tys. ha, Pi ła – 
12,5 tys. ha, Szcze cin – 12 tys. ha, Wro cław 
– 5,7 tys. ha, Bia ły stok – 5,4 tys. ha, na to miast na naj -
mniej szych w RDLP Kro sno – 491 ha, War sza wa –
680 ha i Kra ków – 704 ha.

W okre sie od 1.10.2007 r. do 30.09.2008 r. naj -
więk sze za gro że nie ze stro ny szkod ni ków wtór nych
stwa rzał kor nik dru karz w drze wo sta nach świer ko -
wych, przy płasz czek gra na tek w drze wo sta nach so -
sno wych oraz opię tek dwu plam ko wy w drze wo sta -
nach dę bo wych. Mia ło to zwią zek z osła bie niem
drze wo sta nów przez czyn ni ki abio tycz ne, ta kie jak
wiatr, wa ha nia po zio mu wód grun to wych, śnieg
oraz ni skie i wy so kie tem pe ra tu ry.

Za gro że nie la sów przez grzy bo we cho ro by 
in fek cyj ne

W 2008 r. cho ro by in fek cyj ne wy stą pi ły w drze -
wo sta nach o łącz nej po wierzch ni 444,4 tys. ha, co
w po rów na niu z 2007 r. ozna cza zmniej sze nie are -
ału o 60,6 tys. ha (o 12%). Zło ży ła się na to trzy krot -
nie mniej sza po wierzch nia osu tek so sny, o po ło wę
mniej szy are ał ob wa ru so sny, a tak że mniej sze na -
si le nie wy stę po wa nia mącz nia ka dę bu, skrę ta ka so -
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sny, rdzy, cho rób kłód i strzał oraz zja wi ska za mie -
ra nia dę bów i bu ków. Rów nież cho ro by ko rze ni za -
re je stro wa no na po wierzch ni mniej szej o kil ka na -
ście ty się cy hek ta rów. Zwięk sze nie po wierzch ni wy -
stę po wa nia cho rób za no to wa no na to miast
w przy pad ku zja wi ska za mie ra nia pę dów so sny
(wzrost trzy krot ny) oraz za mie ra nia brzo zy, ol szy
i je sio nu (wzrost od po wied nio o 33%, 27% i 13%).

Po rów na nie sta nu zdro wot ne go la sów w oby -
dwu la tach wska zu je na sta bi li za cję lub po pra wę
ich kon dy cji, je dy nie w RDLP Kro sno i Łódź na stą -
pił nie znacz ny wzrost are ału za gro że nia (od po -
wied nio o 0,6% i 7,3%). W po zo sta łych re gio nal nych
dy rek cjach LP na stą pi ło zmniej sze nie po wierzch -
ni wy stę po wa nia cho rób o 5–27%, a w RDLP Pi ła –
na wet o oko ło 40%. 

W struk tu rze ogól ne go za gro że nia la sów
przez cho ro by in fek cyj ne, cho ro by ko rze ni od wie -
lu lat zaj mu ją głów ną (65%) po zy cję (łącz nie 
290,8 tys. ha), ob war so sny i cho ro by kłód i strzał
łącz nie stwier dza się na ob sza rze 55,2 tys. ha, a zja -L
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wi sko za mie ra nia drzew li ścia stych ob ję ło swym za -
się giem 70,5 tys. ha. Cho ro by apa ra tu asy mi la cyj -
ne go stwier dzo no w 2008 r. na łącz nej po wierzch -
ni 23,1 tys. ha.

W po rów na niu z ro kiem 2007 stan zdro wot ny
drze wo sta nów z udzia łem li ścia stych ga tun ków
drzew uległ zmia nom w róż nym stop niu – po -
wierzch nia szkód zmniej szy ła się w wy pad ku
drze wo sta nów dę bo wych i bu ko wych oraz to pól,
w więk szym na to miast na si le niu wy stą pi ło zja wi -
sko za mie ra nia brzo zy, je sio nu i ol szy. Oce nio no, że
za kłó ce nia o cha rak te rze wie lo czyn ni ko wym
w drze wo sta nach po ja wi ły się na łącz nej po -
wierzch ni 70 534 ha, mniej szej niż w ro ku po przed -
nim o 15% (82 610 ha w 2007 r.).

Szko dy od zwie rzy ny
W 2008 r. uszko dze nia drzew w od no wie niu la -

su wy stą pi ły na łącz nej po wierzch ni 149 tys. ha,
z cze go na 67 tys. ha upraw, 60 tys. ha młod ni ków
i 23 tys. ha drze wo sta nów star szych klas wie ku.
W po rów na niu z 2007 r. uszko dze nia spo wo do wa -
ne zgry za niem lub spa ło wa niem za ob ser wo wa no
na po wierzch ni mniej szej o 6 tys. ha.

W ro ku 2008 od no wio no oko ło 56 tys. ha po -
wierzch ni w La sach Pań stwo wych. W tym sa mym
cza sie za bez pie czo no (róż ny mi spo so ba mi) przed
do stę pem zwie rzy ny bli sko 100 tys. ha upraw le ś -
nych. Z ro ku na rok po wierzch nia chro nio nych od -
no wień przed je le nio wa ty mi jest co raz więk sza –
bli sko dwu krot nie prze kra cza cał ko wi tą po wierzch -
nię no wo po wsta łych od no wień. 

Na pod sta wie da nych z pię cio let nie go okre su
in wen ta ry za cji uszko dzeń od no wień przez je le nio -
wa te da je się za uwa żyć po wol ne zmniej sza nie się
pre sji ro śli no żer nych ssa ków za rów no na mło de, jak
i na star sze po ko le nie la su.

0–80,00
81,00–90,00
>90,00%

Zmiany powierzchni występowania chorób infekcyjnych
w 2008 r. wyrażone procentem powierzchni zagrożenia
w roku poprzednim
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Za gro że nie śro do wi ska le śne go 
czyn ni ka mi an tro po ge nicz ny mi

Po ża ry la sów
W La sach Pań stwo wych w ro ku 2008 wy stą pi -

ło 3306 po ża rów (42% po ża rów la su w Pol sce) na
po wierzch ni 663 ha (26% ogó łu). Naj wię cej po ża -
rów w PGL LP wy bu chło na te re nie RDLP Szcze cin
(425), Ka to wi ce (418), To ruń (393), Zie lo na Gó ra
(385) i Po znań (370). Naj więk szą po wierzch nię ob -
ję ły po ża ry na te re nie RDLP Ka to wi ce (134 ha), Po -
znań (76 ha) i Wro cław (69 ha). Na ob sza rach LP wy -
stą pi ły dwa du że po ża ry (> 10 ha), a w kra ju - ogó -
łem 12. Śred nia po wierzch nia jed ne go po ża ru
w la sach wszyst kich ro dza jów wła sno ści ob ni ży ła
się nie co, osią ga jąc mi ni mal ną w hi sto rii wiel kość
– 0,32 ha, czy li nie ca łą po ło wę śred niej z ostat nie -
go dzie się cio le cia (0,74 ha). W La sach Pań stwo wych
śred nia wiel kość po ża ru wy nio sła 0,20 ha (po dob -
nie jak w ro ku po przed nim), a w la sach nie pań -
stwo wych – 0,41 ha.

Głów ny mi przy czy na mi po ża rów w LP by ły
pod pa le nia (43%, co ozna cza trzy pro cen to wy
wzrost w sto sun ku do ro ku 2007) oraz nie ostroż -
ność do ro słych (25%). W wy ni ku prze rzu tów ognia
z grun tów nie le śnych po wsta ło 3% licz by po ża rów
(8,5% pod wzglę dem po wierzch ni spa lo nych drze -
wo sta nów). Cią gle znacz ną po zy cją są po ża ry, któ -
rych przy czyn nie usta lo no (21% licz by po ża rów
oraz 19% po wierzch ni spa lo nych drze wo sta nów).

Za nie czysz cze nia po wie trza
Głów ne za nie czysz cze nia po wie trza po cho dzą

z emi sji dwu tlen ku siar ki (SO2), tlen ków azo tu (NOx)
oraz amo nia ku (NH3). Więk szość an tro po ge nicz -
nych emi sji kwa so gen nych po wsta je w wy ni ku spa -
la nia pa liw ko pal nych w za kła dach prze my sło wych
i elek trow niach, w pa le ni skach do mo wych, a tak -
że w sek to rze han dlu i usług. Nie ba ga tel ną ro lę
w emi sji dwu tlen ku azo tu od gry wa trans port lą do -
wy, mor ski oraz lot nic two. Emi sja amo nia ku jest L

a
s

y
 P

a
ń

s
tw

o
w

e
 w

 l
ic

z
b

a
c

h
2

0
0

9

13

zwią za na z in ten syw no ścią pro duk cji rol nej – na -
wo że niem upraw i plan ta cji oraz du ży mi go spo dar -
stwa mi ho dow la ny mi zwie rząt.

Ob ser wo wa ne od koń ca lat osiem dzie sią tych
XX wie ku sta łe zmniej sza nie się emi sji SO2 i NO2

w Pol sce po twier dza ją naj now sze da ne GUS z ro -
ku 2006.

Na prze strze ni ostat nie go dwu dzie sto le cia
emi sja dwu tlen ku siar ki zmniej szy ła się trzy ipół -
krot nie, a tlen ków azo tu pra wie dwu krot nie. 

Emi sja NO2 od ro ku 1988 do ro ku 2000 ob ni ży -
ła się o 46% w tem pie oko ło 4% rocz nie. Od ro ku
2003 no tu je się wzrost emi sji NO2 w tem pie pra wie
3% rocz nie. W ro ku 2006 po ziom emi sji tlen ków
azo tu wy niósł 890 tys. ton.

Szko dli we ga zy, któ re w po sta ci kwa śnych roz -
two rów lub ae ro zo li do cie ra ją do eko sys te mów leś -
nych, ini cju ją pro ce sy cho ro bo we la sów, ob ni ża ją
przy rost drze wo sta nów, pro wa dząc w skraj nych
przy pad kach do ich cał ko wi te go za mie ra nia. De po -
zy cja azo ta no wych i amo no wych skład ni ków wy -
wo łu je eu tro fi za cję, czy li prze na wo że nie eko sys te -
mu, co w efek cie mo że do pro wa dzić do zmia ny
skła du ga tun ko we go ro ślin no ści dna la su oraz
prze mia ny sie dlisk.

Roz kład po wierzch nio wy i zmien ność w cza sie
za rów no kon cen tra cji ga zo wych za nie czysz czeń
po wie trza, jak i de po zy tu mi ne ral ne go do cie ra ją -
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Średnie koncentracje NO i SO dla kraju w latach
1998–2008
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ce go do eko sys te mu le śne go wraz z opa da mi at -
mos fe rycz ny mi są re je stro wa ne w ra mach mo ni to -
rin gu la su w 86 punk tach po mia ro wych na le żą cych
do eu ro pej skiej sie ci sta łych po wierzch ni ob ser wa -
cyj nych. Zbie ra ne w cy klach mie sięcz nych prób ki
po wie trza i wo dy pod da wa ne są jed no li tej me to -
dycz nie ana li zie fi zy ko che micz nej. Wy ni ki po zwa -
la ją na wska za nie re gio nów znaj du ją cych się pod
sil nym wpły wem za nie czysz czeń po wie trza oraz na
śle dze nie tren dów zmian przez co rocz ne po rów ny -
wa nie tych sa mych pa ra me trów.

Prze bieg śred nich rocz nych stę żeń za nie -
czysz czeń ga zo wych dla kra ju w la tach 1998–2008
przed sta wio no u góry na wy kre sie.

Roz kład od dzia ły wa nia prze strzen ne go za nie -
czysz czeń an tro po ge nicz nych oce nia ny jest na
pod sta wie kwa so wo ści opa dów at mos fe rycz nych.
W 2008 r. mie sięcz ne śred nie war to ści współ czyn -
ni ka pH mie ści ły się w za kre sie od 3,83 dla kra in Pol -
ski po łu dnio wej do 6,63 dla gru py kra in Pol ski środ -
ko wej. Za rów no naj wyż sze, jak i naj niż sze war to ści
pH opa dów wy stą pi ły w tych sa mych kra inach, co
w ro ku po przed nim. W po rów na niu z ro kiem 2007
pH mak sy mal ne wzro sło o 0,61, mi ni mal ne zaś spa -
dło o 0,71. Po dob nie jak w la tach ubie głych, we
wszyst kich kra inach wy stę po wa ła se zo no wa
zmien ność kwa so wo ści opa dów.

Za gro że nia trwa ło ści la sów

Od kil ku dzie się ciu lat le śni cy ob ser wu ją po gar -
sza nie się sta nu zdro wot ne go drze wo sta nów
świer ko wych w re jo nach gór skich. W Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Ka to wi cach opra -
co wa no sze reg dzia łań za rad czych w od nie sie niu
do la sów Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go. W okre -
sie ostat nich 30 lat pro wa dzo no m.in. pra ce zmie -
rza ją ce do zmniej sze nia udzia łu świer ka w struk tu -
rze drze wo sta nów. W nad le śnic twach Su cha, Je le -
śnia i Ustroń udział świer ka w skła dzie
drze wo sta nów zmniej szył się o oko ło 20%.

W ro ku 2003, ja ko ele ment Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Po li ty ki Le śnej Pań stwa,
opra co wa no i wdro żo no „Pro gram dla Be ski dów”.
W do ku men cie okre ślo no stra te gię po stę po wa nia
ochron ne go i ho dow la ne go w od nie sie niu do la -
sów be skidz kich, upa tru jąc moż li wość po pra wy sy -
tu acji w prze bu do wie drze wo sta nów. W ra mach
pro gra mu ob ję to prze bu do wą pra wie 3 tys. ha
drze wo sta nów świer ko wych. Kosz ty je go re ali za cji
w la tach 2003–2006 wy nio sły pra wie 61 mln zł.

Mi mo in ten syw nych dzia łań za rad czych,
w ostat nich czte rech la tach za ob ser wo wa no
wzmo żo ne za mie ra nie drzew, a w kon se kwen cji
roz pad drze wo sta nów la sów be skidz kich. Za przy -
czy ny zja wi ska uzna je się sze reg czyn ni ków. W wy -
ni ku emi sji prze my sło wych na stą pi ły m.in. nie ko -
rzyst ne dla wzro stu drzew zmia ny w che mi zmie
gleb le śnych. Du że zna cze nie miał nie ko rzyst ny
układ wa run ków me te oro lo gicz nych: su sza mro zo -
wa wio sną 2003 r., hu ra ga no we wia try w la tach
2004 i 2007, wy so kie tem pe ra tu ry oraz brak opa -
dów w se zo nie we ge ta cyj nym 2006 r. Po cząw szy
od lat pięć dzie sią tych ob ser wu je się na te re nie Be -
ski dów zwięk sze nie are ału wy stę po wa nia opień ko -
wej zgni li zny ko rze ni. Po gar sza nie się sta nu zdro -



wot ne go la sów sprzy ja ło wy stę po wa niu szkod ni -
ków wtór nych, szcze gól nie kor ni ka dru ka rza.
W 2008 r. w la sach Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie -
go po zy ska no – w La sach Pań stwo wych – w cię -
ciach sa ni tar nych 1,2 mln m3 drew na. W związ ku
z za gro że niem trwa ło ści la sów w Be ski dach, w ro -
ku 2006 od by ła się kon fe ren cja po świe co na te mu
za gad nie niu. Jed nym z jej wy ni ków by ło zno we li -
zo wa nie „Pro gra mu dla Be ski dów”. W pro gra mie za -
miesz czo no trój wa rian to wy roz wój sy tu acji oraz bi -
lans sił, środ ków i kosz tów re ali za cji dla każ de go
z wa rian tów. Rów nież w paź dzier ni ku 2007 r. od by -
ły się dwie kon fe ren cje zwią za ne z za gro że niem
trwa ło ści la sów w pol skich gó rach: „Kie run ki dzia -
łań, stra te gie, pro gra my ho dow la no -ochron ne
w drze wo sta nach po klę sko wych i w ogni skach gra -
da cyj nych owa dów” w Le śnej oraz „Pro blem za mie -
ra nia drze wo sta nów świer ko wych w Be ski dzie Ślą -
skim i Ży wiec kim” w Kra ko wie, a na te re nie RDLP
Ka to wi ce – wy jaz do we po sie dze nie sej mo wej Ko -
mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych
i Le śnic twa po świę co ne m.in. pro ble mom ochron -
nym i ho dow la nym w la sach Be ski dów Za chod -
nich.

Wy stę po wa nie wie lu czyn ni ków stre so wych
uzna je się za przy czy nę wzmo żo ne go w ostat nich
la tach za mie ra nia drzew li ścia stych.

Z eks tre mal ny mi wa run ka mi kli ma tycz ny mi –
skraj nie wy so ki mi lub ni ski mi tem pe ra tu ra mi, dłu -
go trwa łą su szą, zmia ną po zio mu wo dy grun to wej
– wią za no wy stę pu ją ce cy klicz nie od lat sie dem -
dzie sią tych XX stu le cia ob umie ra nie dę bów. Ostat -
nie do nie sie nia na uko we su ge ru ją istot ny udział
grzy bów ro dza ju Phy to ph tho ra w za mie ra niu drze -
wo sta nów li ścia stych. W ro ku 2008 zja wi sko za mie -
ra nia dę bów ob ser wo wa no na po wierzch ni 
40,7 tys. ha – naj mniej szej od ro ku 2005.

Od po nad dzie się ciu lat ob ser wu je się w Pol -
sce zja wi sko za mie ra nia je sio nu. W ro ku 1999 obej -
mo wa ło ono po wierzch nię oko ło 2,3 tys. ha, od ro -
ku 2001 re je stru je się je rok rocz nie na po wierzch - L

a
s

y
 P

a
ń

s
tw

o
w

e
 w

 l
ic

z
b

a
c

h
2

0
0

9

15

ni 13–14 tys. ha. Cho ro ba wy stę pu je za rów no
w drze wo sta nach star szych, jak i upra wach oraz
młod ni kach, za pa da ją na nią rów nież siew ki
w szkół kach. W 2007 r. po wierzch nia drze wo sta nów
je sio no wych do tknię tych zja wi skiem za mie ra nia
prze kro czy ła po raz pierw szy 15 tys. ha; rok 2008
przy niósł ko lej ne po gor sze nie sta nu zdro wot ne go
drze wo sta nów te go ga tun ku – wy stę po wa nie
cho ro by za no to wa no na po wierzch ni 17,2 tys. ha.

W ostat nich la tach ob ser wu je się sta łą po pra -
wę sy tu acji w drze wo sta nach bu ko wych. W ro ku
2000 za mie ra nie bu ków za re je stro wa no na po -
wierzch ni 8,6 tys. ha, a w 2008 r. na 2,1 tys. ha
(zmniej sze nie po wierzch ni za gro żo nej o po nad
30% w po rów na niu z ro kiem 2007).

Za mie ra nie ol szy za re je stro wa no po raz pierw -
szy w ro ku 1999 na po wierzch ni 31 tys. ha. Obec -
nie po wierzch nia za gro żo nych drze wo sta nów ol -
szo wych wy no si 4,3 tys. ha. Za mie ra niu pod le ga -
ją głów nie drze wo sta ny ol szy w wie ku po wy żej 20
lat. 

Łącz nie w ro ku 2008 zja wi sko za mie ra nia
drzew za ob ser wo wa no na po wierzch ni 70,5 tys. ha.
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Stan uszko dze nia la sów

Stan uszko dze nia la sów w Pol sce oce nia ny jest
co rocz nie od 1989 r. w ra mach pro gra mu mo ni to -
rin gu la su – jed ne go z ele men tów sys te mu Kra jo -
we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska. Pro gram ten jest
współ fi nan so wa ny przez PGL La sy Pań stwo we, Mi -
ni ster stwo Śro do wi ska, Na ro do wy Fun dusz Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Głów ny
In spek to rat Ochro ny Śro do wi ska.

W la tach 2006–2007 prze pro wa dzo no in te gra -
cję mo ni to rin gu la su z wiel ko ob sza ro wą in wen ta -
ry za cją sta nu la su. Stwo rzo no sieć Sta łych Po -
wierzch ni Ob ser wa cyj nych I rzę du o gę sto ści 
8 x 8 km. Łącz na licz ba po wierzch ni wy no si 2357,
w tym 297 po wierzch ni to po wierzch nie ocze ku ją -
ce, któ re nie pod le ga ły ob ser wa cjom w 2008 r.
z uwa gi na kry te rium wie ku. W sie ci 16 x 16 km,
zgod nej z sie cią re ko men do wa ną przez mię dzy na -
ro do wy pro gram ICP -Fo re sts, ist nie je 529 po -
wierzch ni, w tym 76 po wierzch ni ocze ku ją cych.
Sta łe po wierzch nie ob ser wa cyj ne sta no wią in te -
gral ną część wiel ko ob sza ro wej in wen ta ry za cji sta -
nu la su, któ ra do ro ku 2009 osią gnie swo ją mak sy -
mal ną gę stość 4 x 4 km, obej mu ją cą ob szar ca łe go
kra ju. Ob ser wa cja mi ob ję to la sy róż nych form wła -
sno ści oraz pod le ga ją ce róż nym for mom ochro ny.
Na po wierzch niach wy bie ra ne są drze wa prób ne
wszyst kich ga tun ków drze wia stych.

W 2008 r. oce nę de fo lia cji prze pro wa dzo no na
38 320 drze wach w wie ku po wy żej 20 lat, znaj du -
ją cych się na 1916 Sta łych Po wierzch niach Ob ser -
wa cyj nych I rzę du. 

De fo lia cji nie stwier dzo no (kla sa de fo lia cji 0 –
drze wa zdro we) u 24,4% drzew ob ję tych po mia ra -
mi, w tym u 22,9% drzew igla stych i u 27,5% drzew
li ścia stych. Naj wyż szy udział drzew bez de fo lia cji
od no to wa no wśród igla stych u jo dły (39,1%), na -
to miast wśród li ścia stych – u bu ka (43,5%).
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Udział drzew monitorowanych gatunków na Stałych
Powierzchniach Obserwacyjnych I rzędu (Monitoring Lasu)
w klasach defoliacji, w 2008 r. – drzewostany w wieku
powyżej 20 lat, wszystkie formy własności

%

Udział drzew uszko dzo nych (de fo lia cja po wy -
żej 25%, kla sy de fo lia cji 2–4) wy no sił 18,0%. Wśród
ga tun ków igla stych ta kich drzew by ło 17,4%,
wśród ga tun ków li ścia stych – 19,1%. Naj wyż szym
udzia łem drzew uszko dzo nych wśród igla stych
cha rak te ry zo wał się świerk (25,9% drzew o de fo lia -
cji po wy żej 25%), wśród li ścia stych – dąb (28,0%
drzew za kla sy fi ko wa no ja ko uszko dzo ne). Naj niż -
szym udzia łem drzew uszko dzo nych (de fo lia cja po -
wy żej 25%, kla sy de fo lia cji 2–4) wśród ga tun ków
igla stych cha rak te ry zo wa ła się so sna (16,6%
drzew), wśród ga tun ków li ścia stych ta kim drze wem
był buk (10,0% drzew).

Naj zdrow sze oka za ły się drze wo sta ny RDLP
Szcze cin. Do brą kon dy cją zdro wot ną cha rak te ry zo -
wa ły się drze wo sta ny RDLP Szcze ci nek, Bia ły stok,
Kra ków i Pi ła. Drze wo sta ny uszko dzo ne naj sil niej
stwier dzo no w RDLP Gdańsk, War sza wa i To ruń. 
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go do wych, wy nio sła w 2008 r. 7,5 mln m3, co sta -
no wi ło 24,5% ca ło ści po zy ska nia gru bi zny. Na roz -
miar użyt ko wa nia przy god ne go w 2008 r. złoży ło
się przede wszyst kim usu wa nie po su szu kor ni ko -
we go w la sach Be ski du Ślą skie go i Ży wiec kie go,
po zy ska nie drew na w związ ku z li kwi da cją skut ków
hu ra ga no wych wia trów na łącz nej po wierzch ni po -
nad 60 tys. ha (np. sierp nio we tor na do w RDLP Ka -
to wi ce), wy stę po wa nie oki ści (RDLP Szcze cin) oraz
za kłó ceń w sto sun kach wod nych w la sach RDLP
Wro cław, Po znań i Ka to wi ce.

W 2008 r. w ra mach cięć zu peł nych po zy ska no
5,9 mln m3 gru bi zny, co sta no wi ło 19,2% po zy ska -
nia ogó łem. Po wierzch nia zrę bów zu peł nych wy -

Użyt ko wa nie la su

Struk tu ra po zy ska nia drew na
Po trze by ho dow la ne, za sa dy re gu la cji struk tu -

ry za so bów le śnych, za po trze bo wa nie na drew no
i wy ro by z drew na na ce le go spo dar cze oraz ko -
niecz ność za pew nie nia eko no micz nych wa run ków
pro wa dze nia go spo dar ki le śnej uza sad nia ją wy ko -
rzy sta nie la sów ja ko od na wial ne go źró dła su row -
ca drzew ne go. Użyt ko wa nie la su jest re ali zo wa ne
na po zio mie okre ślo nym przy rod ni czy mi wa run ka -
mi pro duk cji, wy mo ga mi ho dow la ny mi i ochron -
ny mi, a przede wszyst kim za sa dą trwa ło ści la sów
i zwięk sza nia ich za so bów.

Usta lo na na 10 lat w pla nie urzą dze nia la su
wiel kość po zy ska nia drew na (gru bi zny) okre śla na
jest ja ko etat cięć. Pla no wa na wiel kość po zy ska nia
drew na w drze wo sta nach doj rza łych do od no wie -
nia, okre śla na ja ko etat cięć ręb nych, trak to wa na
jest ja ko wiel kość mak sy mal na dla nad le śnic twa.
Wiel kość tzw. użyt ków przed ręb nych, prze wi dy wa -
nych do po zy ska nia w drze wo sta nach młod szych
w ra mach za bie gów pie lę gna cyj nych, ma cha rak -
ter przy bli żo ny i mo że ule gać zmia nie w za leż no -
ści od bie żą cych po trzeb ho dow la nych i sa ni tar -
nych.

W PGL La sy Pań stwo we po zy ska no w 2008 r.
32, 549 mln m3 drew na ogó łem (net to bez ko ry),
w tym 30,695 mln m3 gru bi zny net to (oko ło
102,3% orien ta cyj ne go eta tu miąż szo ścio we go
cięć), z cze go w ra mach cięć ręb nych 14,140 mln m3

(94,1% eta tu), na to miast w cię ciach przę dręb nych
– 16,555 mln m3 (110,5% eta tu). Miąż szość zre ali -
zo wa na w ra mach po rząd ko wa nia sta nu sa ni tar ne -
go la su, wy ni ka ją ca z po zy ska nia po su szu, zło mów
i wy wro tów po wsta łych w pro ce sach na tu ral nych
oraz na sku tek od dzia ły wa nia wia trów, gra da cji
szko dli wych owa dów, za kłó ceń sto sun ków wod -
nych, za nie czysz czeń po wie trza oraz ano ma lii po -

w rębniach
zupełnych

19,2%

w użytkach
przygodnych
przedrębnych

13,4% w użytkach przygodnych
rębnych i poz. rębnych

6,5%

w rębniach złożonych

20,3%

w cięciach pielęgnacyjnych

40,5%

Struktura pozyskania grubizny według rodzajów
użytkowania w Lasach Państwowych w roku 2008
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nio sła 25,8 tys. ha. By ła jed ną z niż szych od po cząt -
ku lat osiem dzie sią tych ubie głe go stu le cia, kie dy to
wy no si ła wów czas bli sko 43 tys. ha; w ostat nim
dzie się cio le ciu wiel kość ta kształ to wa ła się na po -
zio mie po nad 27,5 tys. ha. Ogra ni cza nie po -
wierzch ni zrę bów zu peł nych świad czy wy mow nie
o po stę pie w eko lo gi za cji go spo dar ki le śnej, a ich
sto so wa nie jest czę sto wy mu szo ne przez wiel ko ob -
sza ro we szko dy od wia tru czy za mie ra nie la su z po -
wo du su szy, cho rób grzy bo wych i gra da cji owa -
dów. 

Struk tu ra sor ty men to wa sprze da ne go
drew na

W ro ku 2008 La sy Pań stwo we sprze da ły oko -
ło 32,3 mln m3 drew na ogó łem, czy li o pra wie 
1,2 mln m3 mniej niż w ro ku 2007. Sprze daż gru bi -
zny wy nio sła 30,4 mln m3 – o 1,3 mln m3 mniej niż
w ro ku po przed nim. 

W związ ku z re ce sją w kra jach Eu ro py Za chod -
niej, rok 2008 na ryn ku drew na cha rak te ry zo wał się
po cząt kiem zmniej sza ją ce go się po py tu na su ro -
wiec drzew ny. Ze wzglę du na spa dek ko niunk tu ry,
ob ser wo wa ny na tra dy cyj nych ryn kach zby tu kra -
jo wych to wa rów wy twa rza nych z su row ca drzew -
ne go, w po ło wie ro ku 2008 zo stał wpro wa dzo ny
przez La sy Pań stwo we sys tem bo ni fi kat ce no wych,
utrzy ma ny na stęp nie do koń ca ro ku. 
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tartaczne iglaste
31,9%

tartaczne liściaste
6,6%

sortymenty
cenne
1,0%

kopalniak
1,9%

papierówka iglasta
32,7%

papierówka
liściasta
12,2%

grubizna opałowa
6,8%

drobnica
5,8%

pozostała grubizna
1,1%

Udział ważniejszych grup sortymentów drewna
w sprzedaży w roku 2008

W ro ku 2008 nad le śnic twa uzy ska ły przy -
chody ze sprze da ży drew na w wy so ko ści
4 795 000,0 tys. zł. Przy cho dy uzy ska ne z te go ty -
tu łu przez za kła dy La sów Pań stwo wych wy nio sły
15 250,2 tys. zł.

Dzia łal ność ubocz na i do dat ko wa
W ra mach dzia łal no ści ubocz nej w ro ku 2008

po zy ska no 98 m3 kar pi ny opa ło wej i prze my sło wej
(125 m3 w ro ku po przed nim) oraz 64,5 tys. cho inek.

La sy Pań stwo we pro wa dzi ły też dzia łal ność do -
dat ko wą, zaj mu jąc się mię dzy in ny mi go spo dar ką
łą ko wo -rol ną na po wierzch ni 12 956 ha oraz go -
spo dar ką ry bac ką na wo dach o po wierzch ni
312 ha. Świad czy ły po za tym usłu gi trans por to we
i warsz ta to we, pro wa dzi ły dzia łal ność han dlo wą
i prze my sło wą.

Ochro na przy ro dy 
w La sach Pań stwo wych

Ochro na róż no rod no ści bio lo gicz nej
Szcze gól ną ro lę w ochro nie przy ro dy na te re -

nach le śnych od gry wa ją La sy Pań stwo we, gdyż to
wła śnie na za rzą dza nym przez nie ob sza rze zlo ka -
li zo wa na jest więk szość naj bar dziej war to ścio wych
i naja trak cyj niej szych kra jo bra zo wo form i obiek -
tów ochro ny ro dzi mej przy ro dy, któ re w po łą cze -
niu z licz nie wy stę pu ją cą tu flo rą i fau ną świad czą
o po zy tyw nej ro li go spo dar ki le śnej w za cho wa niu
róż no rod no ści bio lo gicz nej w kraju i na na szym
kon ty nen cie.

Zgod nie z usta wą o la sach i Po li ty ką Le śną Pań -
stwa, La sy Pań stwo we pro wa dzą od lat in wen ta ry -
za cję wszyst kich cen nych form róż no rod no ści
bio lo gicz nej, ak tu ali zu jąc je na bie żą co oraz przy
oka zji spo rzą dza nia, w ra mach prac urzą dze nio -
wych, pro gra mów ochro ny przy ro dy w nad le śnic -



twie. In wen ta ry za cją ob ję te są wszyst kie ele men -
ty, któ re chro nio ne są pra wem, czy li re zer wa ty przy -
ro dy, po mni ki przy ro dy, użyt ki eko lo gicz ne, ga tun -
ki za gro żo ne i rzad kie.

We dług sta nu na dzień 31.12.2008 r. w PGL LP
ze wi den cjo no wa no: 

● 1229 re zer wa tów przy ro dy o po wierzch ni
121 277 ha, z cze go po nad po ło wę re zer wa -
tów le śnych (672);

● 10 733 po mni ki przy ro dy, w tym: 8439 po je -
dyn czych drzew, 1311 grup drzew, 129 alei,
461 gła zów na rzu to wych, 195 ska łek, grot
i ja skiń, 198 po mni ków po wierzch nio wych
(362 ha);

● 8787 użyt ków eko lo gicz nych o po wierzch -
ni 27 738 ha;

● 352 sta no wi ska do ku men ta cyj ne o po -
wierzch ni 1374 ha;

● 119 ze spo łów przy rod ni czo -kra jo bra zo wych
o łącz nej po wierzch ni 33 763 ha.

Po nad to utwo rzo no 3256 stref ochron nych dla
wy bra nych ga tun ków zwie rząt, stref o łącz nym are -
ale 165 749 ha, w tym 67 722 ha stref ochro ny ści -
słej. 

Na le ży tak że uwzględ nić po nad 226 671 ha
drze wo sta nów sta no wią cych ba zę na sien ną, w tym
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16 267 ha wy łą czo nych drze wo sta nów na sien nych
i 210 404 ha go spo dar czych drze wo sta nów na sien -
nych, oraz 3966 ha drze wo sta nów i upraw za cho -
waw czych, dzię ki któ rym moż li we jest pro pa go wa -
nie w na szych la sach ro dzi mych eko ty pów ga tun -
ków la so twór czych.

La sy Pań stwo we po dej mu ją rów nież wła sne
ini cja ty wy słu żą ce za cho wa niu róż no rod no ści bio -
lo gicz nej i od twa rza niu za gro żo nych ga tun ków flo -
ry i fau ny. Za li czyć do nich na le ży przede wszyst -
kim „Pro gram za cho wa nia le śnych za so bów ge no -
wych” oraz in ne ini cja ty wy, m.in.: „Pro gram
re sty tu cji jo dły w Su de tach Za chod nich”, „Pro gram
re sty tu cji ci sa” oraz „Pro gram re in tro duk cji głusz ca”. 

W wy ni ku in wen ta ry za cji przy rod ni czej ga tun -
ków i sie dlisk chro nio nych w ra mach sie ci Na tu ra
2000 i znaj du ją cych się w za łącz ni kach do dwóch
dy rek tyw unij nych two rzą cych tę sieć zin wen ta ry -
zo wa no na ob sza rze PGL La sy Pań stwo we ogó łem
48 ga tun ków zwie rząt, 23 ga tun ki ro ślin i 76 ty pów
i pod ty pów sie dlisk.

Wy ra zem bo gac twa ga tun ko we go fau ny le ś -
nej są zwie rzę ta łow ne, któ rych li czeb ność w Pol -
sce na le ży do naj wyż szej w Eu ro pie. Li czeb ność
więk szo ści ga tun ków ko pyt nych utrzy mu je się na
wy so kim po zio mie, a na wet wzra sta (łoś, je leń, da -
niel), stwa rza jąc sta łe za gro że nie dla la su. Po cząw -
szy od koń ca lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go stu -
le cia ob ser wu je się sta ły, choć nie wiel ki wzrost li -
czeb no ści więk szo ści ga tun ków zwie rząt łow nych.
Je dy nie po pu la cje za ją ca i ku ro pa twy zmniej szy ły
się w tym cza sie o po nad po ło wę. 

Sieć Na tu ra 2000
Na mo cy po sta no wień Dy rek ty wy 92/43/EWG

(tzw. Sie dli sko wej lub Ha bi ta to wej) i Dy rek ty wy
79/409/EWG (tzw. Pta siej) pań stwa człon kow skie
Unii Eu ro pej skiej zo bo wią za ły się do utwo rze nia
sie ci ob sza rów chro nio nych zwa nych sie cią Na tu -
ra 2000. Re ali za cja te go za da nia ma umoż li wić
prze ka za nie dzie dzic twa przy rod ni cze go dla przy -
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go (15 mln zł). Ze środ ków bu dże to wych po zy ska -
no 1,1 mln zł, z WFO ŚiGW oraz NFO ŚiGW – po nad
1,5 mln zł, a z po zo sta łych źró deł – nie speł na 
0,5 mln zł. Na kła dy te umoż li wi ły two rze nie no wych
obiek tów edu ka cyj nych, pro wa dze nie szko leń, za -
kup ma te ria łów i środ ków dy dak tycz nych oraz wy -
da wa nie ma te ria łów in for ma cyj no -edu ka cyj nych. 

Od wie dza ją cy la sy ad mi ni stro wa ne przez PGL
La sy Pań stwo we ma ją do dys po zy cji m.in.: 47
ośrod ków edu ka cji, 234 izby le śne, 466 wiat i„zie -
lo nych klas”, w któ rych pro wa dzo ne są tzw. zie lo -
ne lek cje, 897 ście żek dy dak tycz nych, 106 par ków
i ogro dów den dro lo gicz nych oraz 1718 punk tów
edu ka cyj nych i 2043 in nych obiek tów. W su mie
w ro ku 2008 przy by ło po nad 700 no wych obiek tów
edu ka cyj nych, co świad czy o du żym otwar ciu La -
sów Pań stwo wych na pro blem edu ka cji młod szej
czę ści spo łe czeń stwa i jed no cze śnie o du żym za -
in te re so wa niu szkół tą for mą na ucza nia.

Dzię ki po dej mo wa nym dzia ła niom in for ma cja
o ak tyw no ści edu ka cyj nej La sów Pań stwo wych do -
cie ra do co raz szer szej gru py od bior ców, przez co
sta le zwięk sza się licz ba od wie dza ją cych le śne
obiek ty edu ka cyj ne. W ro ku 2008 zor ga ni zo wa no
m.in.:

● po nad 14,7 tys. lek cji te re no wych, w któ rych
wzię ło udział prze szło 573 tys. uczest ni ków,
przede wszyst kim uczniów ze szkół pod sta -
wo wych i gim na zjal nych; 

● po nad 4,9 tys. spo tkań w szko łach z udzia -
łem 221 tys. uczniów;

● 6,6 tys. lek cji w izbach edu ka cji le śnej dla
oko ło 217 tys. uczest ni ków;

● 1,8 tys. pre lek cji po za szko ła mi dla po nad 
72 tys. słu cha czy;

● 1,7 tys. kon kur sów z udzia łem bli sko 157 tys.
uczest ni ków;

● 494 wy sta wy i ple ne ry przy rod ni cze, któ re
od wie dzi ło bli sko 416 tys. osób;

● bli sko 3 tys. ak cji oraz im prez oko licz no ścio -
wych dla 460 tys. osób;

szłych po ko leń przez za cho wa nie w sta nie na tu ral -
nym lub zbli żo nym do na tu ral ne go ob sza rów wy -
stę po wa nia war to ścio wych przy rod ni czo sie dlisk
oraz rzad kich ga tun ków ro ślin i zwie rząt; ob sza ry
ta kie na zwa no w pro gra mie osto ja mi. W skład sie -
ci wcho dzą spe cjal ne ob sza ry ochro ny sie dlisk
(SOO) oraz ob sza ry spe cjal nej ochro ny pta ków
(OSO).

We dług sta nu z 31 grud nia 2008 r. rząd Pol ski
usta no wił 141 ob sza rów spe cjal nej ochro ny pta -
ków (2,185 mln ha), a de cy zją Ko mi sji Eu ro pej skiej
za twier dzo no 364 ob sza ry ma ją ce zna cze nie dla
Wspól no ty (1,127 mln ha). Sza cu je się, że obec nie
zgło szo ne ob sza ry SOO i OSO mo gą ob jąć do 
16–17% te ry to rium Pol ski. W La sach Pań stwo wych
pro po no wa na do koń ca 2008 r. sieć obej mu je oko -
ło 2,2 mln ha ob sza rów pta sich (29,3% po wierzch -
ni LP), pro jek to wa nych zaś ob sza rów sie dli sko wych
– bli sko 1,1 mln ha (15,1%).

Edu ka cja przy rod ni czo le śna

Dzia łal ność edu ka cyj na 
w La sach Pań stwo wych

Edu ka cja le śna, zgod nie z za ło że nia mi Po li ty -
ki Le śnej Pań stwa, jest jed nym z pod sta wo wych za -
dań re ali zo wa nych przez La sy Pań stwo we. Głów -
nym jej ce lem jest pro mo wa nie pro eko lo gicz nej,
wie lo funk cyj nej i trwa le zrów no wa żo nej go spo dar -
ki le śnej, kształ to wa nie świa do mo ści eko lo gicz nej
spo łe czeń stwa, wła ści we go sto sun ku do la su i go -
spo dar ki le śnej oraz ra cjo nal ne go i od po wie dzial -
ne go ko rzy sta nia ze wszyst kich funk cji la su. W ra -
mach tych dzia łań po dej mo wa na jest współ pra ca
z po za rzą do wy mi or ga ni za cja mi eko lo gicz ny mi, tu -
ry stycz ny mi itp.

Dzia łal ność edu ka cyj na w La sach Pań stwo -
wych w 2008 r. by ła fi nan so wa na głów nie ze środ -
ków wła snych nad le śnictw oraz z fun du szu le śne -



● wie le in nych wy da rzeń, ta kich jak fe sty ny,
tar gi, warsz ta ty raj dy, ku li gi i ogni ska, w któ -
rych uczest ni czy ło oko ło 416 tys. osób.

W ro ku 2008 in ten sy fi ko wa ne by ły me dial ne
for my edu ka cji, w tym pro wa dze nie stro ny in ter ne -
to wej, le śne go wor ta lu edu ka cyj ne go „Las Ry sia
eRy sia”, wy da wa nie pra sy le śnej, re ali za cja pro gra -
mów te le wi zyj nych (np. „Pro sto z la su”), pro duk cja
fil mów DVD („Le śne kom plek sy pro mo cyj ne”, „Zie -
lo ne lek cje”) oraz emi sja fil mów edu ka cyj nych
(„Mo cza ry i uro czy ska”, „Rok w pusz czy”, „Skrzy dla -
ci sprzy mie rzeń cy la su”). Za miesz cza ne by ły też
wkład ki te ma tycz ne na ła mach „Ga ze ty Wy bor czej”,
„Su per Expres su”, „Ty go dni ka Po wszech ne go” oraz
ma ga zy nu „Fak ty”. Dzia łal ność edu ka cyj na o cha -
rak te rze me dial nym pro wa dzo na by ła przede
wszyst kim przez Cen trum In for ma cyj ne La sów Pań -
stwo wych, Ośro dek Roz wo jo wo -Wdro że nio wy La -
sów Pań stwo wych w Be do niu i le śne kom plek sy
pro mo cyj ne.

W dzia łal no ści edu ka cyj nej La sy Pań stwo we
współ pra co wa ły z ośrod ka mi edu ka cji eko lo gicz -
nej, par ka mi na ro do wy mi, do ma mi kul tu ry i mu ze -
ami, or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, ko ścio ła mi
i me dia mi.

Uzu peł nie niem ak tyw no ści edu ka cyj nej La sów
Pań stwo wych jest sze ro ka ofer ta tu ry stycz na skie -
ro wa na do wszyst kich grup wie ko wych i spo łecz -
nych. Od wie dza ją cy te re ny le śne ma ją do swo jej
dys po zy cji bo ga tą ba zę noc le go wą, skła da ją cą się
łącz nie z bli sko 4,5 tys. miejsc w ośrod kach szko le -
nio wo -wy po czyn ko wych, po ko jach go ścin nych
i kwa te rach my śliw skich, gdzie mo gą od po cząć po
tru dach wę dró wek po po nad 22 tys. km szla ków
pie szych, pra wie 21 tys. km szla ków ro we ro wych
i oko ło 3 tys. km szla ków kon nych. Od wie dza ją cy
mo gą za trzy mać się tak że na po nad 300 le śnych
po lach bi wa ko wych, a tak że na prze szło 600 miej -
scach bi wa ko wa nia i 200 obo zo wi skach. Sa mo cho -
dy po zo sta wić moż na na po nad 1100 par kin gach
śród le śnych oraz pra wie 3 tys. miejsc par kin go - L
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wych. Do dys po zy cji go ści po zo sta je bli sko 100
obiek tów spor to wych i 650 in nych.

Le śne kom plek sy pro mo cyj ne

Za sa dy za go spo da ro wa nia, in te gru ją ce ce le
po wszech nej ochro ny przy ro dy, wzma ga nia funk -
cji śro do wi sko twór czych la su, trwa łe go użyt ko wa -
nia za so bów le śnych, eko no micz nej sta bi li za cji go -
spo dar ki le śnej i uspo łecz nie nia za rzą dza nia la sa -
mi ja ko do brem pu blicz nym, do sko na lo ne są
przede wszyst kim na te re nie le śnych kom plek sów
pro mo cyj nych (LKP). Ich po wo ła nie na te re nach La -
sów Pań stwo wych by ło ele men tem re ali za cji Po li -
ty ki Le śnej Pań stwa i za pi sów usta wy o la sach. Dzię -
ki LKP moż li wy stał się szer szy kon takt po mię dzy
spo łe czeń stwem a le śni ka mi, ce lem dzia łal no ści
edu ka cyj nej na te re nie LKP jest bo wiem pro mo wa -
nie w spo łe czeń stwie, szcze gól nie wśród dzie ci
i mło dzie ży, pro eko lo gicz nej i wie lo funk cyj nej
go spo dar ki le śnej. Nie mniej waż ne jest kształ to wa -
nie świa do mo ści eko lo gicz nej oraz wła ści we go sto -
sun ku do la su i le śnic twa, a tak że roz wój wie lo -
stron nej i ra cjo nal nej współ pra cy z or ga ni za cja mi
ochro ny przy ro dy i sto wa rzy sze nia mi eko lo gicz ny -
mi. Osią gnię cie tych ce lów sta ło się moż li we dzię -
ki stwo rze niu w LKP roz wi nię tej in fra struk tu ry dy -
dak tycz no -tu ry stycz nej, udo stęp nia nej spo łe czeń -
stwu naj czę ściej bez płat nie. Są to: ośrod ki edu ka cji
eko lo gicz nej (21), izby przy rod ni czo le śne (47),
wia ty edu ka cyj ne, tzw. zie lo ne kla sy (69), ścież ki dy -
dak tycz ne (149), punk ty edu ka cyj ne (332), par ki
i ogro dy den dro lo gicz ne (17), ,,zie lo na szko ła’’, a do -
dat ko wo tak że ba za noc le go wa.

Le śne kom plek sy pro mo cyj ne moż na rów nież
uznać za szcze gól ne ob sza ry o zna cze niu na uko -
wym i ba daw czym, gdzie dzię ki peł ne mu roz po -
zna niu śro do wi ska le śne go pro wa dzo ne są in ter -
dy scy pli nar ne ba da nia. Wy ni ki ba dań po zwa la ją na



do sko na le nie me tod go spo da ro wa nia la sem i okre -
śle nie do pusz czal nych gra nic in ge ren cji go spo dar -
czych w eko sys te my le śne. Le śne kom plek sy pro -
mo cyj ne są po nad to al ter na ty wą dla nad mier nie
prze cią żo nych ru chem tu ry stycz nym par ków na ro -
do wych, w któ rych tu ry sty ka od by wa się we długL
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ry go ry stycz nych, ści śle okre ślo nych za sad. Dzię ki
pro mo cji la sów i ich otwar ciu na spo łecz ne po trze -
by, La sy Pań stwo we da ją moż li wość nie tyl ko za po -
zna nia się z za sa da mi eko lo gicz nej go spo dar ki leś -
nej, ale rów nież ży we go kon tak tu z przy ro dą – bez
więk szych ogra ni czeń wstę pu i po ru sza nia się po

Leśne kompleksy promocyjne w Polsce w 2008 r.
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le sie, co jest nie zmier nie istot ne w edu ka cji dzie ci
i mło dzie ży.

Pro wa dzo na przez La sy Pań stwo we po li ty ka
pro mo cji eko lo gicz nej go spo dar ki le śnej po zwo li -
ła na utwo rze nie we wszyst kich 17 re gio nal nych
dy rek cjach La sów Pań stwo wych 19 LKP, któ rych
łącz na po wierzch nia wy no si obec nie 999 tys. ha,
w tym w PGL La sy Pań stwo we – 979 tys. ha, co od -
po wia da bli sko 14% po wierzch ni znaj du ją cej się
w za rzą dzie PGL LP.

Wy bra ne wskaź ni ki 
i pa ra me try

● W 2008 r. La sy Pań stwo we go spo da ro wa ły ak ty -
wa mi trwa ły mi net to o war to ści 3659,3 mln zł
(w po rów na niu z ro kiem 2007 je go war tość
zwięk szy ła się o 318,2 mln zł).

● W 2008 r. za so by drzew ne w La sach Pań stwo -
wych wy no si ły 1676,2 mln m3 (o 29,6 mln m3 wię -
cej niż w ro ku 2007). Prze cięt na za sob ność
drze wo sta nów w prze li cze niu na 1 ha grun tów
za le sio nych kształ to wa ła się na po zio mie 240
m3/ha (wzrost o 4 m3/ha), a po uwzględ nie niu
po wierzch ni leśnej nie za le sio nej – 237 m3/ha
(wzrost o 4 m3/ha). Po wierzch nia grun tów w za -
rzą dzie PGL LP wy no si ła 7 595 372 ha (wzrost
o 68 ha).

● Za le sio no 3057 ha grun tów rol nych i nie użyt ków
znaj du ją cych się w za rzą dzie La sów Pań stwo -
wych, czy li o 205 ha mniej niż w ro ku 2007.

● Za trud nie nie w La sach Pań stwo wych zmniej szy -
ło się w ro ku 2008 o 157 osób.

● Uzy ska ny wy nik fi nan so wy net to w 2008 r. – zysk
wy niósł 222,0 mln zł.

● W oma wia nym okre sie po zy ska no w La sach Pań -
stwo wych 30, 695 mln m3 drew na – gru bi zny
ogó łem, o 1,620 mln m3 mniej niż w 2007 r.

● Przy cho dy nad le śnictw z ty tu łu sprze da ży drew -
na sta no wi ły 92,0% ich przy cho dów ogó łem. 

● Przy cho dy z ty tu łu sprze da ży gru bi zny sta no wi -
ły 98,0% przy cho dów ze sprze da ży drew na ogó -
łem, w tym ze sprze da ży drew na tar tacz ne go igla -
ste go – 44,6%, a tar tacz ne go li ścia ste go – 10,7%.

Słow ni czek

Bu do wa prze rę bo wa (BP) – typ bu do wy pio no wej
drze wo sta nów, po le ga ją cy na wza jem nym
prze ni ka niu się grup i kęp drzew o róż nym wie -
ku i róż nej wy so ko ści.

De fo lia cja – uby tek li ści lub igieł, wzra sta ją cy wraz
z po gar sza niem się sta nu zdro wot ne go drze wa.

Drob ni ca – drew no okrą głe o śred ni cy w grub szym
koń cu do 5 cm (bez ko ry).

Emi sje prze my sło we – ga zo we związ ki che micz -
ne i py ły wy dzie la ne do at mos fe ry przez za kła -
dy prze my sło we, ko mu nal ne i in ne.

Epi fi to za – epi de micz ne (ma so we) wy stę po wa nie
za cho ro wań ro ślin na okre ślo nym ob sza rze,
po wo do wa ne przez je den czyn nik cho ro bo -
twór czy (np. grzy ba), któ re go ma so we wy stą -
pie nie uła twił układ wa run ków sprzy ja ją cych
je go roz wo jo wi.

Fo lio fa gi – owa dy li ścio żer ne.
Gra da cja – ma so we wy stę po wa nie owa dów w wy -

ni ku ko rzyst ne go dla da ne go ga tun ku ukła du
czyn ni ków eko lo gicz nych.

Gru bi zna – (1) miąż szość drze wa od wy so ko ści
pnia ka, o śred ni cy w cień szym koń cu co naj -
mniej 7 cm w ko rze (do ty czy za pa su na pniu);
(2) drew no okrą głe o śred ni cy w cień szym koń -
cu bez ko ry co naj mniej 5 cm (do ty czy drew -
na po zy ska ne go); 
gru bi zna brut to – w ko rze;
gru bi zna net to – bez ko ry i strat na wy rób ce
przy po zy ska niu.



Imi sje za nie czysz czeń – za nie czysz cze nia ga zo we
i py ło we po wie trza at mos fe rycz ne go od dzia -
łu ją ce na oto cze nie, tj. do cie ra ją ce do or ga ni -
zmów lub eko sys te mów i wy wie ra ją ce na nie
wpływ.

Kla sa do od no wie nia (KDO) – typ bu do wy pio no -
wej drze wo sta nów, w któ rych ma miej sce rów -
no cze sne użyt ko wa nie i od na wia nie pod osło -
ną drze wo sta nu ma cie rzy ste go, o sta nie od no -
wie nia nie speł nia ją cym jesz cze za kła da nych
wy mo gów.

Kla sa od no wie nia (KO) – typ bu do wy pio no wej
drze wo sta nów, w któ rych ma miej sce rów no -
cze sne użyt ko wa nie i od na wia nie pod osło ną
drze wo sta nu ma cie rzy ste go, o sta nie od no -
wie nia po zwa la ją cym przejść do ko lej nych eta -
pów je go pie lę gna cji. 

Kla sa wie ku – umow ny okres, zwy kle 20-let ni,
umoż li wia ją cy zbior cze gru po wa nie drze wo -
sta nów we dług ich wie ku. I kla sa wie ku obej -
mu je drze wo sta ny do 20 lat, II – drze wo sta ny
w wie ku 21–40 lat itd.

Ksy lo fa gi – owa dy ży wią ce się drew nem.
La sy ochron ne – la sy szcze gól nie chro nio ne ze

wzglę du na peł nio ne funk cje lub sto pień za -
gro że nia.

Le si stość (wskaź nik le si sto ści) – pro cen to wy
sto su nek po wierzch ni la sów do ogól nej po -
wierzch ni geo gra ficz nej kra ju (ob sza ru).

Le śny kom pleks pro mo cyj ny (LKP) – ob szar funk -
cjo nal ny o zna cze niu eko lo gicz nym, edu ka cyj -
nym i spo łecz nym, po wo ła ny w ce lu pro mo cji
trwa le zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej oraz
ochro ny za so bów przy ro dy w la sach.

Miąż szość drew na – ob ję tość drew na, mie rzo na
w me trach sze ścien nych (m3).

Od no wie nia – no we drze wo sta ny po wsta łe
w miej scu do tych cza so wych, usu nię tych w to -
ku użyt ko wa nia lub znisz czo nych przez klę ski
ży wio ło we;L
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od no wie nia na tu ral ne, gdy drze wo sta ny po -
wsta ją z sa mo sie wu lub od ro śli; 
od no wie nia sztucz ne, gdy są za kła da ne
przez czło wie ka.

Pa to ge ny – czyn ni ki wy wo łu ją ce cho ro by; pier -
wot ne ata ku ją or ga ni zmy ży we, wtór ne ata ku -
ją drze wa uszko dzo ne.

pH – wskaź nik kwa so wo ści, np. gle by.
Po susz – drze wa ob umie ra ją ce lub ob umar łe na

sku tek nad mier ne go za gęsz cze nia w drze wo -
sta nie, opa no wa nia przez szkod ni ki owa dzie
pier wot ne lub wtór ne, od dzia ły wa nia emi sji
prze my sło wych, zmia ny wa run ków wod nych
itp.

Przy rost (miąż szo ści) – zwięk sze nie z upły wem
cza su miąż szo ści: (1) drze wa, (2) drze wo sta nu
(z uwzględ nie niem po zy ska nia); 
przy rost bie żą cy – do ko nu je się w okre ślo -
nym cza sie, w za leż no ści od dłu go ści okre su
wy róż nia my: 
– przy rost bie żą cy rocz ny,
– przy rost bie żą cy okre so wy (dłu gość okre su

więk sza niż rok),
– przy rost bie żą cy z ca łe go wie ku (od mo men -

tu po wsta nia drze wa do in te re su ją ce go nas
wie ku);

przy rost prze cięt ny – ilo raz przy ro stu bie żą -
ce go i dłu go ści okre su:
– przy rost prze cięt ny rocz ny w okre sie,
– przy rost prze cięt ny rocz ny z ca łe go wie ku.

Rocz ny etat miąż szo ścio wy cięć w La sach Pań -
stwo wych – roz miar użyt ko wa nia la su w da -
nym ro ku, okre ślo ny na pod sta wie pla nów
urzą dze nia la su ja ko su ma eta tów cięć ręb nych
i przed ręb nych po szcze gól nych nad le śnictw
(orien ta cyj nie oko ło 1/10 eta tu użyt ko wa nia
usta lo ne go na dzie się cio le cie). Jest to wiel kość
zmien na, za leż na od sta nu la su; su ma eta tów
rocz nych w da nym nad le śnic twie mu si być bi -
lan so wa na w dzie się cio le ciu, czy li w okre sie
obo wią zu ją ce go pla nu urzą dze nia la su;



rocz ny etat miąż szo ścio wy cięć ręb nych
w La sach Pań stwo wych – su ma, od nie sio na
prze cięt nie do jed ne go ro ku, eta tów cięć ręb -
nych po szcze gól nych nad le śnictw; eta ty cięć
ręb nych dla po szcze gól nych nad le śnictw usta -
la ne są w pla nach urzą dze nia la su ja ko wiel ko -
ści nie prze kra czal ne w okre sie obo wią zy wa nia
tych pla nów (w za sa dzie w okre sie dzie się cio -
let nim); 
rocz ny etat miąż szo ścio wy cięć przed ręb -
nych w La sach Pań stwo wych – su ma, od nie -
sio na prze cięt nie do jed ne go ro ku, orien ta cyj -
nych eta tów cięć przed ręb nych po szcze gól -
nych nad le śnictw.

Róż no rod ność bio lo gicz na – roz ma itość form ży -
cia na Zie mi lub na da nym ob sza rze, roz pa try -
wa na za zwy czaj na trzech po zio mach or ga ni -
za cji przy ro dy ja ko:
– róż no rod ność ga tun ko wa – roz ma itość ga -
tun ków,
– róż no rod ność eko lo gicz na – roz ma itość ty -
pów zgru po wań (bio ce noz, eko sys te mów),
– róż no rod ność ge ne tycz na – roz ma itość ge -
nów skła da ją cych się na pu lę ge ne tycz ną po -
pu la cji.

Spa ło wa nie – zdzie ra nie zę ba mi przez zwie rzę ta
ko pyt ne ko ry drzew sto ją cych lub ścię tych
w ce lu zdo by cia po kar mu.

L
a

s
y

 P
a

ń
s

tw
o

w
e

 w
 l

ic
z

b
a

c
h

2
0

0
9

25

Typ sie dli sko wy la su – uogól nio ne po ję cie gru py
drze wo sta nów na sie dli skach o po dob nej
przy dat no ści dla pro duk cji le śnej; pod sta wo -
wa jed nost ka kla sy fi ka cji ty po lo gicz nej w Pol -
sce.

Użyt ko wa nie przed ręb ne – po zy ski wa nie drew -
na zwią za ne z pie lę gno wa niem la su.

Użyt ko wa nie ręb ne – po zy ski wa nie drew na zwią -
za ne z od no wie niem drze wo sta nu lub wy le sie -
niem z po wo du zmia ny prze zna cze nia grun tu;
drew no po zy ska ne w ra mach użyt ko wa nia
ręb ne go to użyt ki ręb ne.

Za le sie nia – la sy za ło żo ne na grun tach nie le śnych
do tych czas użyt ko wa nych rol ni czo lub sta no -
wią cych nie użyt ki.

Za pas na pniu – miąż szość (ob ję tość) wszyst kich
drzew ży wych na da nym ob sza rze (drze wo -
stan, wo je wódz two, kraj itp.), o pier śni cy po -
wy żej 7 cm (w ko rze). Za pas na pniu w prze li -
cze niu na 1 ha na zy wa ny jest za sob no ścią.

Za so by drzew ne – łącz na miąż szość drzew la su,
naj czę ściej utoż sa mia na z po mie rzo ną (osza -
co wa ną) ob ję to ścią gru bi zny drze wo sta nów.

Zło my i wy wro ty – drze wa zła ma ne lub po wa lo -
ne przez wiatr, śnieg.

Zrę by zu peł ne – po wierzch nia, na któ rej w ra mach
użyt ko wa nia ręb ne go usu nię to ca ły drze wo -
stan, prze wi dy wa na do od no wie nia w naj bliż -
szych dwóch la tach.



15-424 Białystok 
ul. Lipowa 51 
tel.: (85) 748-18-00, fax: 652-23-73 
e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

80-804 Gdańsk 
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
tel.: (58) 321-22-00, fax: 302-11-25
e-mail: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl

40-543 Katowice
ul. Huberta 43/45
tel.: (32) 251-72-51, fax: 251-57-39
e-mail: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

31-159 Kraków 
al. J. Słowackiego 17a 
tel.: (12) 630-52-00, fax: 633-13-51 
e-mail: sekretariat@krakow.lasy.gov.pl

38-400 Krosno 
ul. Bieszczadzka 2 
tel.: (13) 436-44-51, fax: 436-43-01 
e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl

20-950 Lublin
ul. Czechowska 4 
tel.: (81) 532-70-31, fax: 532-49-47 
e-mail: biuro@lublin.lasy.gov.pl

91-402 Łódź 
ul. J. Matejki 16
tel.: (42) 631-79-00, fax: 631-79-82
e-mail: rdlp@lodz.lasy.gov.pl

10-959 Olsztyn
ul. T. Kościuszki 46/48 
tel.: (89) 527-21-70, fax: 521-02-10 
e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl

64-920 Piła 
ul. Kalina 10 
tel.: (67) 212-48-44, fax: 212-64-78 
e-mail: rdlp@pila.lasy.gov.pl

60-959 Poznań
ul. Gajowa 10 
tel.: (61) 866-82-41, fax: 847-28-69 
e-mail: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl

26-600 Radom
ul. 25 Czerwca 68 
tel.: (48) 385-60-00, fax: 385-60-01 
e-mail: rdlp.radom@radom.lasy.gov.pl

70-965 Szczecin
ul. J. Słowackiego 2
tel.: (91) 432-87-00, fax: 422-53-13
e-mail: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl

78-400 Szczecinek
ul. A. Mickiewicza 2
tel.: (94) 372-63-00, fax: 372-63-01
e-mail: biuro@szczecinek.lasy.gov.pl

87-100 Toruń 
ul. A. Mickiewicza 9 
tel.: (56) 658-43-00, fax: 658-43-66 
e-mail: sekretariat@torun.lasy.gov.pl

03-841 Warszawa
ul. Grochowska 278
tel.: (22) 517-33-00, fax: 517-33-61
e-mail: rdlp.@warszawa.lasy.gov.pl

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 90
tel.: (71) 377-17-00, fax: 328-24-01
e-mail: biuro.rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl

65-950 Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego 24a 
tel.: (68) 325-44-51, fax: 325-36-30 
e-mail: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Dy rek cja Ge ne ral na La sów Pań stwo wych
ul. Bi twy War szaw skiej 1920 r. nr 3, 02-362 War sza wa, tel.: (22) 58-98-100, fax: (22) 58-98-171
e -ma il: se kre ta riat@la sy.gov.pl; www.la sy.gov.pl

Re gio nal ne Dy rek cje La sów Pań stwo wych
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