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Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 
zobowiązała Lasy Państwowe do corocznego sporządzania raportu 
o stanie lasów w Polsce. Opracowanie „Lasy w Polsce 2017” jest skró-
tem raportu sporządzonego dla roku 2016 w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na 
podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
statystyk międzynarodowych. Raport przedstawia stan lasów wszyst-
kich własności w roku 2016 na tle danych z ostatnich lat, a tam, gdzie 
było to możliwe i celowe – na tle innych krajów. Zakres raportu tworzą 
trzy grupy zagadnień: zasoby lasów w Polsce, funkcje lasu i zagroże-
nia środowiska leśnego.
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Powierzchnia lasów i lesistość
Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej znie-
kształconą formacją przyrodniczą, niezbędnym czynnikiem równowa-
gi ekologicznej. Są jednocześnie formą użytkowania gruntów, która 
zapewnia produkcję biologiczną, przedstawiającą wartość rynkową. 
Lasy są dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia czło-
wieka.

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9230 tys. ha (według 
GUS – stan w dniu 31.12.2016 r.), co odpowiada lesistości 29,5%.  Naj-
wyższą lesistością (49,3) charakteryzuje się województwo lubuskie.

Według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględ-
niającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów 
Polski na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 9435 tys. ha i była zbliżona do 
powierzchni lasów Ukrainy i Włoch. W sześciu europejskich krajach 
(nie licząc Rosji) przekraczała 10 mln ha.

W grupie analizowanych państw wyraźnie wyższą lesistością charak-
teryzują się przede wszystkim kraje o dużym udziale terenów nieprzy-
datnych do innych rodzajów użytkowania niż leśnictwo, m.in. obsza-
rów bagiennych i górskich (kraje skandynawskie, Austria, Słowacja). 
Niższą od Polski lesistość mają np. Ukraina, Węgry i Rumunia, a z kra-
jów zachodnich – Francja i Wielka Brytania. Obliczona według stan-
dardu międzynarodowego lesistość Polski w 2016 r. wynosiła 30,8% 
i była niższa od średniej europejskiej wynoszącej 32,8% (z uwzględ-
nieniem lasów Federacji Rosyjskiej – 44,7%). 

W przeszłości lasy 
występowały niemal 
na całym obszarze 
naszego kraju. 
W następstwie 
historycznych 
procesów społeczno- 
-gospodarczych, 
w których 
dominowały cele 
ekonomiczne, 
przede wszystkim 
na skutek ekspansji 
rolnictwa i popytu 
na surowiec drzewny, 
uległy znacznym 
przeobrażeniom. 
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Porównanie powierzchni leśnej przypadającej na jednego mieszkańca 
Europy z ogólną powierzchnią lądową wyraźnie pokazuje, że wyższe 
wielkości występują w krajach o niższym zaludnieniu – lesistość tych 
krajów jest większa od przeciętnej. Powierzchnia leśna przypadająca 
na jednego mieszkańca Polski (0,24 ha) jest jedną z niższych w Europie. 
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Lesistość Polski, 
wynosząca jeszcze 
pod koniec XVIII w. 
ok. 40% (w ówczesnych 
granicach), zmalała 
w 1945 r. do 20,8%. 
Odwrócenie tego 
procesu nastąpiło  
w latach 1945–1970, 
kiedy to w wyniku  
zalesienia 
933,5 tys. ha lesistość 
Polski wzrosła 
do 27,0%. 
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Struktura własności lasów
W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne 
– 80,8%, w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe – 77,0%. Struktura ta w całym okresie 
powojennym zmieniała się w niewielkim stopniu. W latach 1990–2016 
udział lasów prywatnych wzrósł o 2,2 punkty procentowe do obec-
nych 19,2%. Jednocześnie zmalał z 83,0% do 80,8% udział lasów pu-
blicznych. 
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We Wspólnocie Niepodległych Państw blisko 100% lasów jest wła-
snością państwa, w krajach skandynawskich i śródziemnomorskich 
zdecydowana większość lasów znajduje się w rękach prywatnych, 
w pozostałych krajach występuje zróżnicowana struktura własności 
z przeważającym udziałem lasów publicznych. 
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%

UDZIAŁ LASÓW PUBLICZNYCH  
w ogólnej powierzchni lasów (SoEF 2015) 

Ukraina

Białoruś

Litwa

Polska

Rumunia

Czechy

Węgry

Słowacja

Niemcy

Austria

Szwajcaria

Hiszpania

Francja

Włochy

Szwecja

Finlandia

Norwegia

 UDZIAŁ LASÓW PRYWATNYCH (%)  
w ogólnej powierzchni leśnej województw (GUS) 

pomorskie
11,6

podlaskie
32,7

zachodniopo-
morskie

2,6

warmińsko- 
-mazurskie

8,1
kujawsko- 

-pomorskie
11,7

mazowieckie
44,8wielkopolskie

11,0
łódzkie
34,4

lubelskie
41,1

dolnośląskie
3,5

opolskie
5,0       śląskie

20,0

święto- 
krzyskie
28,8

małopolskie
43,7

podkarpackie
17,8

lubu- 
skie
1,8

0,1–10,0

20,1–30,0

10,1–20,0 30,1–40,0

pow. 40,1

Porównanie 
udziału lasów 
publicznych w ogólnej 
powierzchni lasów 
w grupie państw 
wybranych do analizy 
wykazuje wyraźne 
zróżnicowanie tej 
wielkości. 
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Struktura siedlisk
W Polsce lasy występują przede wszystkim na terenach o najsłab-
szych glebach, co znajduje odzwierciedlenie w układzie typów siedli-
skowych lasu. W strukturze siedliskowej lasów przeważają siedliska 
borowe, występujące na 50,5% powierzchni lasów; siedliska lasowe 
zajmują 49,5%. W obu grupach wyróżnia się dodatkowo siedliska wy-
żynne, zajmujące łącznie 6,5% powierzchni lasów, i siedliska górskie, 
występujące na 8,7% powierzchni. 

UDZIAŁ POWIERZCHNIOWY (%)
siedliskowych typów lasu w Polsce (WISL 2012–2016) 
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LEGENDA:



8

PRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE DRZEWOSTANÓW wg gatunków 
panujących w układzie województw (WISL 2012–2016)
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Struktura gatunkowa
Przestrzenne rozmieszczenie siedlisk w dużym stopniu znajduje od-
zwierciedlenie w strukturze przestrzennej gatunków panujących. 
Poza obszarem górskim, gdzie w składzie gatunkowym obserwuje się 
większy udział świerka, jodły i buka, w większości kraju przeważają 
drzewostany z sosną jako gatunkiem panującym.
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Gatunki iglaste dominują na 68,5% powierzchni lasów Polski. Sosna, 
która według WISL zajmuje 58,2% powierzchni lasów wszystkich form 
własności, 60,1% powierzchni w PGL LP i 55,0% w lasach prywatnych, 
znalazła w Polsce najkorzystniejsze warunki klimatyczne oraz siedli-
skowe w swoim eurazjatyckim zasięgu, dzięki czemu zdołała wytwo-
rzyć wiele cennych ekotypów (np. sosna taborska lub augustowska). 

W latach 1945–2017 struktura gatunkowa polskich lasów uległa istot-
nym przemianom, wyrażającym się m.in. zwiększeniem udziału drze-
wostanów z przewagą gatunków liściastych. W Lasach Państwowych, 
gdzie możliwe jest prześledzenie tego zjawiska na podstawie corocz-
nych aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych, po-
wierzchnia drzewostanów liściastych wzrosła z 13,0 do 23,8%. 

Struktura wiekowa
W strukturze wiekowej lasu dominują drzewostany III i IV klasy wieku, 
występujące odpowiednio na 24,9% i 19,4% powierzchni. W lasach 
większości form własności panuje III klasa wieku, a w lasach prywat-
nych jej udział wynosi 33,2%. Drzewostany powyżej 100 lat wraz z KO, 
KDO i BP zajmują w PGL Lasy Państwowe 12,7% powierzchni, a w la-
sach prywatnych – 3,2%. Udział powierzchni niezalesionej w lasach 
prywatnych wynosi 6,1% przy 2,8% w PGL LP.

Szczegółowe kierunki zmian zachodzących w powierzchniowej struk-
turze klas wieku możliwe są do prześledzenia na przykładzie zaso-
bów leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. Na diagra-
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mie porównano rozkład klas wieku w latach 1967, 1978, 1990, 2000 
i 2010 z rozkładem obecnym. Niepokoić musi ciągłe zmniejszanie się 
powierzchni drzewostanów najmłodszych (I i II klasy wieku); zjawisko 
to może stwarzać zagrożenie dla trwałości lasu w przyszłości – pożą-
danej struktury klas wieku. Jego przyczyną jest m.in. znaczne zmniej-
szenie zalesień i ograniczanie użytkowania rębnego (uszczuplenie po-
wierzchni odnowień). Według danych WISL 2012–2016 powierzchnia 
drzewostanów w wieku powyżej 80 lat (bez KO, KDO) zwiększyła się 
z ok. 0,9 mln ha w 1945 r. do ponad 2 mln ha w roku 2016. W tym 
samym okresie przeciętny wiek drzewostanów w lasach wszystkich 
form własności wzrósł z 44 do 57 lat (w Lasach Państwowych – do 
59 lat, a w lasach prywatnych – do 48 lat).

Odnowienia lasu (bez dolesień i wprowadzania II piętra) w 2016 r. 
wykonano na powierzchni 56  096 ha gruntów wszystkich kategorii 
własności, z czego 7912 ha (14,1%) stanowiły odnowienia natural-
ne. Powierzchnia odnowień w 2016 r. była o ok. 0,3 tys. ha mniejsza 
w porównaniu z rokiem 2015. Prace odnowieniowe prowadzono na 
powierzchni odpowiadającej 0,61% powierzchni leśnej ogółem (od 
0,39% w województwie podlaskim i małopolskim do 0,93% w woje-
wództwie opolskim). 

Przez ostatnie 40 lat ubiegłego wieku powierzchnia odnowień – 
a w konsekwencji udział drzewostanów najmłodszych klas wieku – 
skokowo się zmniejszała. Od początku XXI w. zaobserwować można 
nieznaczne odwrócenie tego trendu. Na dodatkową uwagę zasługuje 
wzrost udziału odnowień naturalnych w całkowitej powierzchni od-
nowień, obserwowany od początku lat 80. ubiegłego wieku. W latach 

ROZMIAR ODNOWIEŃ w 2016 r. w układzie województw (GUS)
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1976–1980 udział ten wynosił 3,4%, w latach 1991–1995 – 6,5%, w la-
tach 1996–2010 – 10,5%, a w ostatnich sześciu latach – 13,8%.

Sadzonki na potrzeby prac odnowieniowych i zalesieniowych produ-
kowane są w szkółkach leśnych. Powierzchnia produkcyjna szkółek 
leśnych w 2016 r. wynosiła 1966 ha, z czego 1943 ha w Lasach Pań-
stwowych, 15 ha w parkach narodowych oraz 8 ha w pozostałych la-
sach publicznych. 

Zmiany powierzchni lasów
Według danych GUS w latach 1991–2016 powierzchnia lasów w Pol-
sce zwiększyła się o 536 tys. ha, w tym w ostatnim roku o 15 tys. ha. 

Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest „Krajowy program 
zwiększania lesistości” (KPZL). Z inicjatywy i na zlecenie Minister-
stwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pro-
gram ten został opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa  
i w dniu 23.06.1995 r. zaakceptowany do realizacji przez Radę Mini-
strów. W roku 2002 nastąpiła jego modyfikacja. Głównym celem KPZL 
jest wzrost lesistości kraju do 30% w 2020 r. i 33% w roku 2050 oraz 
zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia 
zalesień, a także ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych 
oraz instrumentów realizacyjnych. 

W roku 2016 wykonano zalesienia (sztuczne) na 2011 ha gruntów 
wszystkich kategorii własności. Największe powierzchnie zalesiono 

ROZMIAR ZALESIEŃ (sztucznych) w Polsce
w latach 1995–2016 (GUS)
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w województwach zachodniopomorskim – 331 ha i warmińsko-ma-
zurskim – 221 ha, najmniejsze w województwach śląskim – 11 ha 
i małopolskim – 19 ha. Powierzchnia zalesień w 2016 r. była o 259 
ha (o 10%) niższa w porównaniu z rokiem 2015. Ponadto w 2016 r. 
177 ha uznano za zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej 
(w roku 2015 – 194 ha).

Drastyczny spadek powierzchni zalesień (z 16 933 ha w 2006 r. do 
2011 ha w roku 2016, czyli o 88%) jest m.in. wynikiem zmiany kryte-
riów przeznaczania prywatnych gruntów rolnych do zalesienia w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym podniesienia 
minimalnej zwartej powierzchni zalesień, wyłączenia ze wsparcia na 
zalesianie trwałych użytków zielonych i gruntów położonych na ob-
szarach Natura 2000, oraz konkurencyjności ze strony dopłat bezpo-
średnich do produkcji rolnej. 

Równie olbrzymi spadek powierzchni zalesień odnotowano w Lasach 
Państwowych, gdzie w 2016 r. zalesiono sztucznie zaledwie 687 ha, 
wobec np. 9,7 tys. ha w roku 2004. Przyczyną było drastyczne zmniej-
szenie się powierzchni gruntów porolnych i nieużytków przekazywa-
nych Lasom Państwowym do zalesień przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych.

W pierwszym etapie realizacji KPZL (lata 1995–2000) zalesiono łącznie 
111,3 tys. ha. W latach 2001–2005 (II etap) – 95,3 tys. ha. Kolejny okres 
(2006–2010) zaowocował zalesieniami na powierzchni 160 tys. ha, 
ale wykonano tylko 32% przyjętego planu. W 2016 r. zalesiono po-
wierzchnię odpowiadającą zaledwie 5% średniorocznego planu zale-
sień przyjętego w KPZL na lata 2011–2020.
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Miąższościowa struktura 
zasobów drzewnych
Według pomiarów WISL, przeprowadzonych w latach 2012–2016 i od-
niesionych do powierzchni lasów na koniec 2015 r., zasoby drzewne 
osiągnęły miąższość 2550 mln m3 grubizny brutto, z czego na Lasy 
Państwowe przypada 2005 mln m3, a na lasy prywatne – 424 mln m3.

Ponad połowa (51,4%) zasobów to drzewostany III i IV klasy wieku, 
48,7% w Lasach Państwowych i 66,9% w lasach prywatnych. Miąż-
szość drzewostanów powyżej 100 lat wraz z KO, KDO i BP wynosi 
19,3% w PGL LP i 4,9% w lasach prywatnych.

Według wyników WISL z okresu 2012–2016 przeciętna zasobność la-
sów w Polsce wynosi 277 m3/ha, w tym w lasach zarządzanych przez 
PGL LP – 285 m3/ha, natomiast w lasach prywatnych – 240 m3/ha. 
Największą zasobnością charakteryzują się lasy województw mało-
polskiego (318 m3/ha) i podkarpackiego (317 m3/ha), najmniejszą zaś 
województwa mazowieckiego (249 m3/ha). 

W układzie miąższościowym na sosnę przypada 56,6% zasobów 
drzewnych lasów wszystkich form własności. W Lasach Państwowych 
udział ten wynosi 58,5%, natomiast w lasach prywatnych – 53,8%. 
Lasy prywatne charakteryzują się większym udziałem miąższościo-
wym gatunków liściastych w porównaniu ze strukturą zasobów PGL 
LP, a w szczególności takich gatunków, jak brzoza, olsza, osika i grab, 
przy jednocześnie mniejszym udziale dębu i buka.

STRUKTURA UDZIAŁU MIĄŻSZOŚCIOWEGO DRZEWOSTANÓW
według klas wieku w lasach wszystkich form własności,
Lasach Państwowych oraz lasach prywatnych (WISL 2012–2016) 
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Polskie lasy zaliczają się do czołówki europejskiej pod względem za-
sobności. Średnia dla Polski w statystykach SoEF 2015 (269 m3/ha, 
jeśli weźmiemy pod uwagę powierzchnię lasów łącznie z gruntami 
związanymi z gospodarką leśną) jest dużo wyższa od przeciętnej dla 
całej Europy – 163 m3/ha (z uwzględnieniem lasów Federacji Rosyj-
skiej – 114 m3/ha ).

W ocenie SoEF 2015 Polska, będąc krajem o stosunkowo dużej po-
wierzchni bezwzględnej lasów oraz o zasobności wyższej od prze-
ciętnej europejskiej, dysponuje znaczącymi co do wielkości zasobami 
drzewnymi w regionie – ponad 2,5 mld m3.
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Zmiany zasobów drzewnych
Począwszy od 1967 r., kiedy to w Lasach Państwowych wykonano 
pierwszą aktualizację zasobów drzewnych, rejestrowany jest ich stały 
wzrost. Wiarygodnym źródłem danych dla kraju w ostatnich latach, 
m.in. ujawniającym zasoby lasów prywatnych, są wyniki Wielkoob-
szarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. W wypadku Lasów Państwo-
wych wyniki WISL wskazują na wyższą (o prawie 10%) wielkość za-
sobów w porównaniu z danymi pochodzącymi z aktualizacji stanu 
powierzchni leśnej i zasobów drzewnych. Według danych WISL dla 
okresów 2005–2009 i 2012–2016 zasoby drzewne ogółem w kraju 
zwiększały się średniorocznie o 35 mln m3. 

W okresie ostatnich 20 lat, tj. od stycznia 1996 r. do stycznia 2016 r., 
w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe przyrost grubizny 
drewna brutto wyniósł 1239 mln m3. W tym czasie pozyskano 710 mln m3  
grubizny, co oznacza, że 530 mln m3 grubizny brutto, odpowiadające 
43% całkowitego przyrostu, zwiększyło zasoby drzewne na pniu.

O tym, że ogólny wzrost zasobów drzewnych jest nie tylko skutkiem 
zwiększenia powierzchni lasu, świadczą zmiany zasobności (miąższo-
ści na hektar) analizowanych klas wieku. We wszystkich klasach wie-
ku (oprócz KO/KDO) obserwowany jest stały wzrost tego wskaźnika 
w analizowanym okresie. 

Wzrost zasobów drzewnych jest wynikiem pozyskania drewna w La-
sach Państwowych zgodnie z zasadą trwałości lasów i konsekwentne-
go powiększania ich powierzchni. W pewnym stopniu wynika też ze 
stosowania dokładniejszych metod inwentaryzacji.

Co roku  
w polskich lasach 

przybywa

35 mln m3

drewna
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FUNKCJE LASU
ZMIANA ZASOBNOŚCI w klasach wieku w PGL LP (BULiGL)



19LASY W POLSCE 2017

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka 
różnorodne funkcje, z których najważniejsze to:

FUNKCJE LASU

Las jest miejscem 
pracy dla blisko 50 tys. 
ludzi zajmujących 
się bezpośrednio 
działalnością 
gospodarczą 
i ochronną. 
Stymuluje produkcję 
przemysłową 
i utrzymanie wielu 
miejsc pracy w innych 
sektorach gospodarki, 
takich jak np. 
przemysł drzewny, 
celulozowo- 
-papierniczy  
czy energetyka.

FUNKCJE PRZYRODNICZE (OCHRONNE)

FUNKCJE SPOŁECZNE

FUNKCJE PRODUKCYJNE (GOSPODARCZE)

wyrażające się m.in. korzystnym wpływem lasów na kształtowanie 
klimatu globalnego i lokalnego, regulację obiegu wody w przyro-
dzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochro-
nę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem;

które m.in. kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne 
dla społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy i zapewniają rozwój 
edukacji ekologicznej społeczeństwa;

polegające głównie na zdolności do odnawialnej produkcji bio-
masy, w tym przede wszystkim drewna i użytków ubocznych, 
a także realizacji gospodarki łowieckiej.

Ustawowym obowiązkiem PGL LP jest prowadzenie trwale zrówno-
ważonej gospodarki leśnej ukierunkowanej na zachowanie trwałości 
lasów, ciągłości ich wielostronnego użytkowania oraz powiększanie 
zasobów leśnych. 



20 LASY W POLSCE 2017

Przyrodnicze funkcje lasu
Najstarsze formalne unormowania odnoszące się do społecznych 
i przyrodniczych funkcji lasu, a w szczególności do wyróżniania lasów 
o charakterze ochronnym, znalazły się w opracowanej w 1957 r. pierw-
szej powojennej „Instrukcji urządzania lasu”. Do roku 1975 wyodręb-
niono 1485 tys. ha lasów ochronnych (22,5% ówczesnej powierzchni 
leśnej Lasów Państwowych). Według stanu na dzień 1.01.2016 r. łącz-
na ich powierzchnia wzrosła do 3776 tys. ha, co stanowi 53,2% całko-
witej powierzchni leśnej, a przy uwzględnieniu również powierzchni 
leśnej rezerwatów (103 tys. ha) – 54,6%. 

Wśród wyróżnianych kategorii największą powierzchnię zajmują 
lasy wodochronne – 1542 tys. ha, podmiejskie – 633 tys. ha, cenne 
przyrodniczo – 517 tys. ha, uszkodzone działalnością przemysłu – 
463 tys. ha oraz glebochronne – 323 tys. ha. Największy udział lasów 
ochronnych charakteryzuje obszary leśne zlokalizowane w południo-
wej części kraju na terenach górskich (RDLP Kraków – 90,0% i Krosno 
– 83,9%) oraz na obszarach będących pod wpływem oddziaływania 
przemysłu (RDLP Katowice – 83,4%). 

Powierzchnia lasów prywatnych uznanych za ochronne jest szaco-
wana na 65,3 tys. ha, co stanowi 3,7% ich całkowitej powierzchni; 
lasy gminne tych kategorii zajmują 22,7 tys. ha (26,6%). Udział lasów 
ochronnych wszystkich własności w ogólnej powierzchni leśnej kraju 
osiągnął już wielkość 41,9%, a z uwzględnieniem powierzchni rezer-
watów – 43,0%. UDZIAŁ LASÓW OCHRONNYCH w Lasach Państwowych w 2016 r. (DGLP)
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Polska, w odniesieniu do krajów naszego regionu, charakteryzuje się 
stosunkowo wysokim udziałem lasów ochronnych (33,4%, zgodnie 
z kryteriami SoEF 2015). Nieznacznie pod tym względem wyprzedzają 
nas Niemcy (40,4%) oraz Rumunia (36,3%). Największy udział lasów 
ochronnych (spośród krajów, które przekazały dane do SoEF 2015) 
wykazują Włochy (ok. 87,4%), co wynika głównie z dużej powierzchni 
lasów glebo- i wodochronnych. 

W lasach ochronnych, w zależności od ich dominujących funkcji, sto-
suje się zmodyfikowane postępowanie, polegające na ograniczaniu 
stosowania rębni zupełnych, podwyższaniu wieku rębności, dostoso-
wywaniu składu gatunkowego do pełnionych funkcji, zagospodaro-
waniu rekreacyjnym itp.
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UDZIAŁ LASÓW OCHRONNYCH w ogólnej powierzchni leśnej (SoEF 2015)
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Wiązanie węgla
Ocena ilości węgla wiązanego przez ekosystemy (również leśne) mia-
ła do niedawna charakter niemal wyłącznie badawczy. Wzrost zagro-
żenia ociepleniem klimatu, zagrożenia spowodowanego zwiększa-
niem się ilości CO2 w atmosferze, zwłaszcza uświadomienie tego faktu 
przez społeczeństwa, nadał temu zagadnieniu znaczenie praktyczne 
– znalazło ono swój wyraz w tzw. Protokole z Kioto (16.02.2005 r.). 
Wymienione w nim działania z zakresu leśnictwa, sprzyjające zwięk-
szonemu wiązaniu węgla, zostały wycenione i uwzględnione w całko-
witym bilansie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. 

Ogólne zasady bilansowania wielkości sekwestrowanego węgla w la-
sach oraz możliwości jego uwzględnienia w całkowitym bilansie emisji 
CO2 bazują na decyzjach podejmowanych na Konferencjach Państw-
-Stron Konwencji Klimatycznej oraz na zapisach zawartych w Pro-
tokole z Kioto i porozumieniu klimatycznym podpisanym w 2015 r. 
w Paryżu. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w listopadzie 2016 r. 
w Marrakeszu w Maroku, a jego głównym celem było opracowanie 
mapy drogowej wdrożenia nowego porozumienia klimatycznego za-
wartego rok wcześniej w Paryżu przez wszystkie państwa uczestniczą-
ce w Konwencji. W porozumieniu tym ustalono m.in., że poszczególne 
kraje jak najszybciej podejmą wszelkie starania zmierzające do ogra-
niczenia wzrostu globalnej temperatury (maksymalny pułap wzrostu 
określono na 2oC), co wiązać się będzie z kolejnymi redukcjami emisji 
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, głównie CO2. Wiązanie tego 
gazu przez ekosystemy leśne wymieniono jako jedną ze skuteczniej-
szych metod spowalniających wzrost globalnej temperatury. 

ILOŚĆ WĘGLA związanego w biomasie drzewnej na pniu (SoEF 2015)
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Stanowisko Polski w kwestii metod ograniczania emisji opiera się m.in. 
na stosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim 
geotermii, oraz wykorzystaniu obszarów leśnych do absorpcji  CO2. 
W praktyce oznacza to podejmowanie działań związanych ze zwiększe-
niem powierzchni leśnej kraju (potencjał zalesieniowy wyraża się wiel-
kością blisko 2 mln ha ubogich gleb niegwarantujących opłacalności 
produkcji rolnej), a także wprowadzaniem II piętra, gatunków szybko ro-
snących, podsadzeń, promowaniem odnowień naturalnych oraz ogra-
niczaniem zrębów zupełnych, co w efekcie ma doprowadzić do zwięk-
szenia ilości biomasy roślinnej skumulowanej w ekosystemach leśnych.

Począwszy od 2016 r. Lasy Państwowe rozpoczęły realizację pilota-
żowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), którego 
celem jest zwiększenie pochłaniania CO2 i innych gazów cieplarnia-
nych przez lasy w efekcie realizacji działań dodatkowych w leśnictwie. 
Powyższym celom służyć będzie także inne działanie podejmowane 
przez Lasy Państwowe, związane z promocją budowy domów z su-
rowca drzewnego, będącego swoistym magazynem węgla. 

Na podstawie danych dotyczących zasobów drzewnych zawartość 
węgla w biomasie drzewnej lasów Polski została oszacowana na 
822 mln ton, w tym w drewnie na pniu – na 685 mln ton i w części 
podziemnej – na 137 mln ton; zawartość węgla w drewnie martwym 
określono na 32 mln ton (SoEF 2015). 

Polska na tle krajów europejskich należy do liderów w ilości węgla 
związanego w biomasie drzewnej na obszarach leśnych. Wynika to 
w dużej mierze z wielkości i struktury zasobów drzewnych naszego 
kraju (struktura gatunkowa, siedliskowa i wiekowa). 

Poprawę w ograniczaniu ilości gazów cieplarnianych można osiągnąć 
m.in. dzięki odpowiednim działaniom związanym z prowadzeniem 
gospodarki leśnej, na przykład poprzez wspomniane wcześniej zwięk-
szanie powierzchni leśnej w wyniku zalesiania gruntów porolnych, 
odnawianie lasu z udziałem gatunków szybko rosnących, zabiegi ho-
dowlane zwiększające zapas na pniu, przedłużanie żywotności pro-
duktów z drewna oraz ich recykling, redukcję emisji ze źródeł kopal-
nych, energetyczne wykorzystywanie drewna czy zwiększanie retencji 
węgla w glebie. Zadania PGL Lasy Państwowe wynikające z ustawy 
o lasach są zbieżne z celami zawartymi w Protokole z Kioto i Porozu-
mieniu paryskim, czego wyrazem może być wzrost w ostatnim dzie-
sięcioleciu powierzchni leśnej i zasobów znajdujących się w zarządzie 
Lasów Państwowych o odpowiednio 57 tys. ha i 241 mln m3. 

Społeczne funkcje lasu 

Edukacja leśna społeczeństwa
Edukacja leśna ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie wie-
dzy o środowisku leśnym i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej, 
podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzial-
nego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania 
społecznego do aktywności zawodowej leśników. 

W różnego rodzaju działaniach edukacyjnych organizowanych przez 
leśników w 2016 r. uczestniczyło ponad 3,7 mln osób. Były to trady-

W biomasie  
lasów Polski 
zawarte jest

822
mln ton

węgla
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cyjnie: lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem, lekcje w izbach 
edukacji leśnej, spotkania z leśnikiem w szkołach i poza szkołą, akcje 
i imprezy edukacyjne, wystawy, konkursy leśne oraz inne imprezy, 
np. festyny, targi itp. Najliczniejszą grupę uczestników zajęć stanowiły 
dzieci szkół podstawowych. W akcjach i imprezach liczny udział brali 
też studenci oraz dorośli.

Tak szeroki wachlarz działań edukacyjnych prowadzono dzięki zaanga-
żowaniu ponad 9 tys. leśników. Zajęcia prowadzone były z wykorzysta-
niem atrakcyjnej i zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej, na którą 
składają się ośrodki edukacji leśnej (66), izby (278) i wiaty edukacyjne – 
tzw. zielone klasy (595), ścieżki dydaktyczne (1039), punkty edukacyjne 
(1998) oraz inne obiekty (2946), a także bogata baza noclegowa.

Działalność edukacyjna w Lasach Państwowych finansowana jest 
przede wszystkim ze środków własnych nadleśnictw oraz Wojewódz-
kich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 
a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW). W roku 2016 wydatkowano na ten cel ok. 30,3 mln zł, 
w tym ze środków własnych nadleśnictw – 27 926,1 tys. zł (92%).

Niekwestionowanymi liderami edukacji leśnej społeczeństwa są leśne 
kompleksy promocyjne, na terenie których z różnych jej form corocz-
nie korzysta ok. 30% uczestników zajęć edukacyjnych przygotowanych 
przez leśników. W LKP pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra 
edukacyjna, tzw. liderzy edukacji leśnej społeczeństwa. Bazują oni na 
najlepiej rozwiniętej infrastrukturze edukacyjnej, w skład której wcho-
dzą ośrodki edukacji leśnej (33), izby (56) i wiaty edukacyjne (129), ścież-
ki dydaktyczne (230), punkty edukacyjne (533) oraz inne obiekty (564). LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE  w Polsce w 2016 r.
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Leśne kompleksy promocyjne są również szczególnymi obszarami 
o znaczeniu naukowym i badawczym, gdzie prowadzone są interdy-
scyplinarne badania służące pełnemu rozpoznaniu środowiska leśne-
go. Wyniki badań pozwalają na doskonalenie metod gospodarowania 
lasem i określenie dopuszczalnych granic ingerencji gospodarczych 
w ekosystemy leśne. Są ponadto alternatywą dla nadmiernie prze-
ciążonych ruchem turystycznym parków narodowych, w których tury-
styka odbywa się według rygorystycznych, ściśle określonych zasad. 
Dają możliwość nie tylko zapoznania się z zasadami ekologicznej go-
spodarki leśnej, ale również żywego kontaktu z przyrodą bez więk-
szych ograniczeń wstępu i poruszania się po lesie.

Prowadzona przez Lasy Państwowe polityka promocji zrównoważonej 
gospodarki leśnej pozwoliła na utworzenie 25 LKP, rozmieszczonych 
we wszystkich 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Łączna 
powierzchnia leśnych kompleksów promocyjnych wynosi 1274 tys. ha, 
w tym w PGL Lasy Państwowe – ponad 1200 tys. ha, co odpowiada 
przeszło 17% powierzchni leśnej znajdującej się w zarządzie PGL LP. 

Uzupełnieniem aktywności edukacyjnej Lasów Państwowych jest sze-
roka oferta turystyczna skierowana do wszystkich grup wiekowych 
i społecznych. Do dyspozycji odwiedzających tereny leśne oddano 
bogatą bazę noclegową, składającą się łącznie z blisko 4,5 tys. miejsc 
w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, w pokojach gościnnych 
i kwaterach myśliwskich, gdzie turyści mogą odpocząć po trudach wę-
drówek po ponad 20 tys. km szlaków pieszych, blisko 4 tys. km szlaków 
rowerowych i ok. 7 tys. km szlaków konnych. Odwiedzający mogą się 
także zatrzymać na przeszło 600 leśnych polach biwakowych i miej-
scach biwakowania. Wyodrębniono również ponad 400 miejsc w lesie 

i jego pobliżu, gdzie dozwolone jest rozpalanie ognisk. Samochody 
można pozostawić na ok. 3160 parkingach leśnych i miejscach posto-
ju pojazdów. Do dyspozycji gości pozostaje 614 innych obiektów te-
renowych, także 60 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, ok. 130 
kwater myśliwskich i ponad 200 pokoi gościnnych. O aktualnym zakre-
sie leśnej oferty turystycznej turyści mogą się dowiedzieć za pośred-
nictwem utworzonej w 2010 r. witryny internetowej www.czaswlas.pl.

Działalność edukacyjna i turystyczna prowadzona jest również w par-
kach narodowych oraz w lasach innych własności, głównie lasach 
miejskich. Leśnicy we współpracy z tymi instytucjami wypracowują 
dobre praktyki udostępniania lasów, czego dowodem może być m.in. 
włączenie lasów miejskich Szczecina, Warszawy i Olsztyna oraz leś- 
nych zakładów doświadczalnych w Rogowie, Siemianicach, Krynicy 
i Popielnie w skład leśnych kompleksów promocyjnych. 

W lasach 
leśnicy urządzili

 ok. 3160
parkingów i miejsc 

postojowych
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Produkcyjne funkcje lasu
Produkcyjne funkcje lasu wyrażają się przede wszystkim wytwarza-
niem siłami przyrody i pracą człowieka surowców drzewnych i innych 
produktów użytecznych i przyjaznych człowiekowi oraz będących 
podstawą wielu działów produkcji, zawodów, tradycji i kultur.

W roku 2016 pozyskano w Polsce 39 129 tys. m3 grubizny drewna net-
to (o 802 tys. m3 więcej niż w roku 2015), z czego w lasach prywatnych 
– 1290 tys. m3 (spadek o 236 tys. m3 w odniesieniu do roku 2015), 
a w parkach narodowych – 192 tys. m3. 

W PGL Lasy Państwowe pozyskano w 2016 r. 39 165 tys. m3 surowca 
drzewnego, w tym 37 405 tys. m3 grubizny netto (102,1% orientacyj-
nego etatu miąższościowego cięć), z czego w ramach cięć rębnych 
– 18  818 tys. m3 (97,4% etatu), natomiast w cięciach przedrębnych 
– 18 586 tys. m3 (107,3% etatu). 

Miąższość zrealizowana w ramach porządkowania stanu sanitarnego 
lasu, wynikająca z pozyskania posuszu, złomów i wywrotów powsta-
łych w procesach naturalnych oraz na skutek oddziaływania wiatru, 
gradacji szkodliwych owadów, zakłóceń stosunków wodnych, zanie-
czyszczeń powietrza oraz anomalii pogodowych wyniosła w 2016 r. 
6611 tys. m3, co stanowiło 17,7% całości pozyskania grubizny. Wielkość 
ta jest nieco niższa niż średnia z ostatnich 10 lat, wynosząca 18,2%. Na 
rozmiar użytkowania przygodnego w 2016 r. złożyło się przede wszyst-
kim usuwanie szkód spowodowanych osłabieniem drzewostanów 
w wyniku silnej suszy o zasięgu regionalnym, huraganowych wiatrów 
o podobnym charakterze oraz występowania szkodników wtórnych. 
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W Lasach Państwowych w okresie ostatnich 20 lat (1997–2016) 
w użytkowaniu rębnym możliwości etatowe zostały wykorzystane 
w 94,0%, z kolei wykonanie użytkowania przedrębnego (w wymiarze 
miąższościowym), określonego w planach urządzenia lasu jako orien-
tacyjne, wyniosło 112,0%. 

W 2016 r. w ramach cięć zupełnych pozyskano w Lasach Państwo-
wych 7164 tys. m3 grubizny, co stanowiło 19,2% pozyskania ogółem. 
Powierzchnia zrębów zupełnych wyniosła 28,9 tys. ha i była nieco 
wyższa od średniej z ostatnich 20 lat, wynoszącej 26,9 tys. ha. Ogra-
niczanie powierzchni zrębów zupełnych świadczy o postępie w eko-
logizacji gospodarki leśnej, a ich stosowanie bywa wymuszane wystę-
powaniem wielkoobszarowych szkód spowodowanych przez wiatr 
i inne czynniki abiotyczne czy zamieraniem lasu z powodu suszy, cho-
rób grzybowych i gradacji owadów.

W ostatnich pięciu latach w Lasach Państwowych obserwuje się stabi-
lizację wielkości pozyskania drewna, wyrażonej w miąższości grubizny 
netto przypadającej na jeden hektar powierzchni leśnej na poziomie 
5,26 m3/ha; w roku 2015 wskaźnik ten – wyliczany z okresu pięciolet-
niego – wyniósł 5,14 m3/ha. Wielkość pozyskania nie przekracza jednak 
dopuszczalnych możliwości użytkowania i zgodnie z danymi z ostat-
nich 20 lat kształtuje się na poziomie 57,3% przyrostu bieżącego.

O prawidłowej intensywności użytkowania lasów w Polsce świad-
czyć może porównanie odpowiednich wskaźników dla grupy państw 
o zbliżonych warunkach geograficznych. 

Podobnie jak w Polsce (74,8%), w większości państw regionu pozysku-
je się zdecydowanie ponad 50% przyrostu. Wyjątek stanowią Ukraina 
(28,5%), Włochy (39,2%) oraz Francja (47,3%). 

W 2016 r. 
pozyskanie z cięć 
zupełnych w LP 
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19,2%
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Lasy w ochronie przyrody 
i krajobrazu
Lasy w Polsce, jeden z najcenniejszych elementów naszego środowi-
ska, chronione są poprzez wiele różnorodnych form ochrony przyro-
dy. Są to: parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, ze-
społy przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne. 

Najwyższą formą ochrony przyrody są parki narodowe, które – w licz-
bie 23 – zajmują powierzchnię 315,1 tys. ha. Lasy w parkach występu-
ją na 194,8 tys. ha, tj. na 61,8% ogólnej ich powierzchni. 

Rezerwaty przyrody, w liczbie 1493, obejmują powierzchnię 168,3 tys. ha. 
Większość rezerwatów (1281) zlokalizowana jest na terenie PGL LP. 
Powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi łącznie 96,1 tys. ha. 

Decyzjami wojewodów powołano 122 parki krajobrazowe o łącznej 
powierzchni 2604,7 tys. ha, w tym 1319,1 tys. ha (50,6%) zajmują 
tereny leśne. Do obszarów chronionego krajobrazu zaliczono 385 
obiektów przyrodniczych o łącznej powierzchni 7085,9 tys. ha, z czego 
2305,9 tys. ha (32,5%) stanowią lasy. Obie te formy ochrony przyrody 
pokrywają 50,2% powierzchni Lasów Państwowych.

W ramach sieci Natura 2000 do końca 2016 r. na terenie całego kraju 
wyznaczono 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków, o łącznej po-
wierzchni lądowej i morskiej wynoszącej 5575 tys. ha, oraz 849 obszarów REZERWATY PRZYRODY w Polsce na gruntach w zarządzie PGL LP (DGLP)
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mających znaczenie dla Wspólnoty (po powołaniu przez Ministra Śro-
dowiska będą to specjalne obszary ochrony siedliskowej) – 3851 tys. ha. 
Obecnie obszary Natura 2000 obejmują 6853 tys. ha, co stanowi 
ok. 20% powierzchni kraju. Na gruntach w zarządzie Lasów Państwo-
wych obszary specjalnej ochrony ptaków zajmują 2217 tys. ha (29,1%), 
a obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – 1678 tys. ha (21,8%). 

Wszystkie formy zagospodarowania i ochrony lasów, mające na celu 
zapewnienie im trwałości i biologicznej odporności, służą jednocześ-
nie zachowaniu zasobów genowych i różnorodności biologicznej.

W ogólnej powierzchni drzewostanów objętych szczególną ochro-
ną ze względu na zachowanie zasobów genowych znajduje się po-
nad 188 915 ha drzewostanów stanowiących bazę nasienną, w tym 
15  612 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych, 167 710 ha go-
spodarczych drzewostanów nasiennych, 1820 ha plantacji nasien-
nych i plantacyjnych upraw nasiennych oraz 3773 ha drzewostanów 
i upraw zachowawczych, dzięki którym możliwe jest propagowanie 
w lasach rodzimych ekotypów drzew gatunków lasotwórczych.

Lasy Państwowe, dbając o zachowanie różnorodności biologicznej 
i odtwarzanie zagrożonych gatunków flory i fauny, podejmują własne 
inicjatywy służące m.in. utrzymaniu stanu siedlisk i gatunków we wła-
ściwym stanie. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim „Program 
zachowania leśnych zasobów genowych” oraz takie projekty, jak 
np. „Program restytucji jodły w Sudetach Zachodnich”, „Program re-
stytucji cisa” oraz programy reintrodukcji głuszca i cietrzewia, sokoła 
wędrownego, rysia, popielicy oraz żubra, a także – w ramach środków 
własnych – programy ochrony in situ i ex situ takich gatunków, jak: ja-

Lasy Państwowe od lat prowadzą ewidencję ustawowych form ochro-
ny przyrody na gruntach w swoim zarządzie, aktualizując dane na bie-
żąco, m.in. przy sporządzaniu programów ochrony przyrody w nad-
leśnictwie. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. na terenie PGL LP 
zewidencjonowano: 

 1281 rezerwatów przyrody o powierzchni 123,3 tys. ha; 

 obszary Natura 2000 o powierzchni 2891 tys. ha (38,0% powierzch-
ni LP), w tym 133 obszary ptasie (OSO), zajmujące powierzchnię 
2217 tys. ha (29,1%), 707 obszarów o znaczeniu dla Wspólnoty 
(OZW) o łącznej powierzchni 1678 tys. ha (21,8%);

 10  988 pomników przyrody, w tym: 8611 pojedynczych drzew, 
1511 grup drzew, 133 zabytkowe aleje, 506 głazów narzutowych, 
237 skałek, grot i jaskiń, wśród nich 157 pomników powierzchnio-
wych (314 ha);

 8965 użytków ekologicznych o powierzchni 29 517 ha;

 125 stanowisk dokumentacyjnych o powierzchni 1155 ha;

 136 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych o łącznej powierzchni 
37 235 ha. 

Ponadto w Lasach Państwowych utworzono 3539 stref ochronnych 
wokół chronionych gatunków, stref o łącznym areale 150 470 ha, 
z czego ponad 21% stanowi powierzchnia ochrony całorocznej. Stre-
fy tworzy się w celu ochrony ostoi ptaków (3147), ssaków (4), gadów 
(36), owadów (12), roślin (5), porostów (334) i innych (1). 
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rząb brekinia, gniewosz plamisty, pachnica dębowa, kozioróg dębosz, 
jelonek rogacz, zając, kuropatwa i wielu innych. W nadleśnictwach 
działają m.in. ośrodki rehabilitacji zwierzyny (8), istnieje 7 ogrodów 
botanicznych (nadleśnictwa: Kudypy, Kaliska, Gryfino, Syców, Gdańsk, 
Karnieszewice, Marcule), są także 4 arboreta (nadleśnictwa: Tułowice, 
Supraśl oraz LBG Kostrzyca w Miłkowie i OKL w Gołuchowie). 

W celu zwiększenia efektywności zarządzania obszarami leśnymi cha-
rakteryzującymi się dużą różnorodnością gatunkową, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów Natura 2000, Lasy Państwowe uruchomi-
ły system okresowej, powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, 
zwierząt i innych organizmów. W 2016 r. rozpoczęto realizację sze-
roko zakrojonego projektu inwentaryzacji przyrodniczej na terenie 
Puszczy Białowieskiej oraz RDLP Krosno.

Wyrazem bogactwa gatunkowego fauny leśnej są m.in. zwierzęta łow-
ne. Liczebność głównych gatunków utrzymuje się od kilku lat na wy-
sokim poziomie, co często przekłada się na występowanie szkód na 
obszarach leśnych. W odniesieniu do roku poprzedniego liczebność 
większości populacji zwierząt łownych uległa w roku 2016 niewiel-
kiemu zwiększeniu. Największy wzrost odnotowały populacje łosia 
(o 8,1%), zająca (o 6,1%) i muflona (o 3,4%), natomiast spadek liczeb-
ności – populacje dzika (o 5,5%) oraz kuropatwy (o 2,4%). W dłuższej 
perspektywie, tj. w ostatnich 10 latach, tendencja wzrostowa jest 
znacznie bardziej wyraźna i to w odniesieniu do większości gatun-
ków. Największy wzrost w tym czasie stwierdzono w wypadku łosia 
(o 334%), daniela (o 89%), muflona (o 55%), zająca (o 48%), jelenia 
(o 48%) i dzika (o 41%). Regres liczebności zaobserwowano jedynie 
w populacji kuropatwy (o ok. 25%) oraz lisa (o niespełna 8%).
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Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska, obejmująca swym zasięgiem tereny Białowie-
skiego Parku Narodowego (10,5 tys. ha) oraz trzech nadleśnictw: Bia-
łowieża, Browsk i Hajnówka (52,6 tys. ha) to bardzo cenny ekosystem 
leśny rozpoznawalny w skali krajowej i międzynarodowej. Jest Rezer-
watem Biosfery, została też wpisana na listę Światowego Dziedzictwa 
Przyrodniczego UNESCO. Cała stanowi Obszar Chronionego Krajo-
brazu „Puszcza Białowieska” oraz Obszar Natura 2000 PLC200004 
Puszcza Białowieska.

Do roku 2016 na terenie Puszczy Białowieskiej, w części zarządza-
nej przez PGL Lasy Państwowe, utworzono 21 rezerwatów przyrody, 
w tym 14 leśnych, 4 faunistyczne, 2 florystyczne i 1 torfowiskowy, 
o łącznej powierzchni 12 028 ha. Ustanowiono m.in. 1131 pomników 
przyrody – głównie pojedynczych drzew, 110 użytków ekologicznych 
o łącznej powierzchni 695 ha, wyznaczono także 193 strefy ochronne 
(wokół porostu granicznika płucnika oraz miejsc gniazdowania pta-
ków) o powierzchni 2727 ha. Na mocy ustawy o lasach obszar zarzą-
dzany przez Lasy Państwowe jest jednocześnie Leśnym Kompleksem 
Promocyjnym „Puszcza Białowieska”.

Oprócz rezerwatów przyrody, gdzie ingerencja człowieka podporząd-
kowana jest celowi ochrony, utworzono inne obszary ograniczające 
w różnym stopniu ludzką działalność. W dniu 31 marca 2016 r. Dyrek-
tor Generalny LP wydał Decyzję nr 52 w sprawie ustalenia szczegóło-
wych zasad gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnym nadleśnictw 
Białowieża i Browsk, która wprowadziła powierzchnie referencyjną 
(5611 ha) z bardzo silnymi ograniczeniami dla gospodarki leśnej. 

Zgodnie z planem zadań ochronnych wyodrębniono obszary o ogra-
niczonym użytkowaniu (dotyczy drzewostanów na siedliskach wil-
gotnych lub w wieku ponad 100 lat o powierzchni 34,5 tys. ha). 
W sumie obszary referencyjne wraz z rezerwatami obejmują 
17,6 tys. ha, czyli nieco ponad 33% łącznej powierzchni nadleśnictw 
Białowieża, Browsk i Hajnówka, a z uwzględnieniem obszarów 
o ograniczonym użytkowaniu – 65,5% ich powierzchni. Gospo-
darcze pozyskanie drewna możliwe jest zatem jedynie na 1/3 po-
wierzchni drzewostanów Puszczy Białowieskiej znajdujących się 
w zarządzie PGL LP.

Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 2016 r. na te-
renie Puszczy Białowieskiej przeprowadzono inwentaryzację najważ-
niejszych zasobów przyrodniczych i kulturowych, w tym wybranych 
gatunków ptaków, owadów, płazów i jednego gatunku nietoperza – 
mopka – oraz rzadkich i chronionych roślin, a także siedlisk przyrodni-
czych i obiektów dziedzictwa kulturowego. Obiekty dziedzictwa kultu-
rowego zewidencjonowano z wykorzystaniem technologii lotniczego 
skanowania laserowego. Ponadto na 665 powierzchniach zbadano 
zawartość węgla organicznego w glebach leśnych. Była to pierwsza 
inwentaryzacja wybranych elementów na terenie Puszczy Białowie-
skiej obejmująca cały jej teren i systemowy sposób badań.

Inwentaryzacja ornitologiczna objęła 11 gatunków ptaków, w tym 
m.in. dzięcioła trójpalczastego, który swoje dziuple wykuwa w pniach 
martwych lub zamierających drzew. Stwierdzono, że liczebność par 
tego gatunku w lasach gospodarczych nie różni się zasadniczo od ich 
liczebności w Białowieskim Parku Narodowym (4,7–5,4 par w BPN 
i 4,5–4,8 w lasach Nadleśnictwa Białowieża). 
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W ramach inwentaryzacji entomologicznej, na 634 powierzchniach 
oznaczono 94 415 owadów z rodziny biegaczowatych i 27 335 z rodziny 
kusakowatych. Nie odnaleziono śladów obecności kozioroga dębosza 
(Cerambyx cerdo) – gatunek najprawdopodobniej należy uznać za wy-
marły na terenie Puszczy Białowieskiej. Na 6 gatunków motyli będących 
przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 (PLC200004 Puszcza 
Białowieska) nie stwierdzono występowania 4 z nich, tj. modraszka te-
lejusa, przeplatki aurinii, modraszka eroidesa i szlaczkonia szafrańca. 
Inwetaryzacja potwierdziła natomiast występowanie pachnicy dębowej 
– reliktowego gatunku związanego ze starymi drzewami dziuplastymi 
– oraz podkorowych chrząszczy saproksylitycznych (zgniotka cynobro-
wego i szkarałatnego oraz ponurka Schneidera), żyjących pod korą za-
marłych drzew i to w liczbie większej niż na terenie BPN. 

W ramach inwentaryzacji herpetologicznej występowanie traszki 
grzebieniastej w lasach zarządzanych przez PGL LP stwierdzono na 7, 
a kumaka na 3 stanowiskach. Wśród nietoperzy największy udział 
w odłowionych osobnikach stanowił mopek (ponad 80%). 

Występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin stwierdzono 
na 2167 stanowiskach. Oceniono również 5 siedlisk przyrodniczych. 

W ramach inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego stwierdzono na 
terenie Puszczy Białowieskiej ślady 2 dużych centrów osadniczych, 
266 pozytywnie zweryfikowanych obiektów archeologicznych (m.in. 
kurhany, groby, smolarnie, mielerze czy potażarnie) oraz 290 km 
obiektów liniowych, prawdopodobnie pozostałości miedz, i to zarów-
no na terenach zarządzanych przez PGL LP, jak i na terenie Białowie-
skiego Parku Narodowego.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA – podział administracyjny i formy ochrony przyrody

LEGENDA:
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

REZERWATY PRZYRODY W LP

LASY PAŃSTWOWE

OTULINA BPN

POWIERZCHNIA REFERENCYJNA
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Inwentaryzacja pozwoliła również na określenie wielkości zasobów 
drewna martwego występującego w Puszczy Białowieskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem drewna świerkowego, pochodzącego głów-

nie z drzew zasiedlonych przez kornika drukarza. W Parku Narodo-
wym przeciętna zasobność tego drewna wynosiła 109,4 m3/ha, w tym 
świerkowego 54,7 m3/ha; na terenie PGL LP odpowiednio: 54,5 m3/ha 
oraz 26,7 m3/ha. Łączny zapas drewna martwego pozostającego w le-
sie, zarówno stojącego, jak i leżącego, kształtował się na poziomie 
3,8 mln m3, w tym świerkowego – 1,9 mln m3.

W 2016 r. trwała, zapoczątkowana w roku 2012, gradacja kornika dru-
karza, która spowodowała zasiedlenie 379 tys. drzew świerka, z czego 
najwięcej w drzewostanach Nadleśnictwa Białowieża – 199 tys. drzew.

Jedynym znanym skutecznym sposobem walki z gradacją kornika 
jest usuwanie drzew zasiedlonych. Jednak ich liczba, a co za tym 
idzie i miąższość, przekroczyła już dopuszczalne limity pozyskania 
drewna określone w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bia-
łowieża. W celu ratowania pozostałych drzewostanów świerkowych 
i uniknięcia degradacji cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 
w marcu 2016 r. Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu 
urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012–2021 dla Nadleśnictwa 
Białowieża. W aneksie zwiększono limit pozyskania drewna, pocho-
dzącego głównie z zasiedlonych drzew, z 63 471 m³ do 188 000 m³. 
Działanie to ma zahamować proces zamierania świerka w Puszczy 
Białowieskiej.

Działania gospodarcze podejmowane przez PGL Lasy Państwowe na 
terenie Puszczy Białowieskiej, w części znajdującej się pod jego zarzą-
dem, są zgodne z planem zadań ochronnych określonym zarządze-
niem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 
w listopadzie 2015 r. dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.
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Rodzaje czynników 
stresowych 
Zagrożenie środowiska leśnego w Polsce należy do najwyższych 
w Europie. Wynika to przede wszystkim z położenia Polski na granicy 
dwóch klimatów, tj. kontynentalnego i morskiego, a w konsekwencji 
– stałego i równoczesnego oddziaływania wielu czynników powodu-
jących niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie zdrowotnym lasów. 
Negatywnie oddziałujące czynniki, określane często jako stresowe, 
można sklasyfikować z uwzględnieniem:

ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA 

LEŚNEGO

 pochodzenia – jako abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne;
 charakteru oddziaływania – jako fizjologiczne, mechaniczne i chemiczne;
 długotrwałości oddziaływania – jako chroniczne i okresowe;
 roli, jaką odgrywają w procesie chorobowym – jako predyspozycyjne, inicjujące 
i współuczestniczące.

Oddziaływanie czynników stresowych na środowisko leśne ma cha-
rakter złożony, często cechuje je synergizm. Ponadto reakcja od 
momentu wystąpienia bodźca bywa przesunięta w czasie. Z dotych-
czasowych badań i obserwacji wynika, że równoczesne działanie 
wielu czynników stresowych powoduje stałą, wysoką predyspozycję 
chorobową lasów i ciągłość procesów destrukcyjnych w środowisku 
leśnym. Okresowe nasilenie występowania choćby jednego czynni-
ka (gradacja owadów, susza, pożary) prowadzić może do załamania 
odporności biologicznej ekosystemów leśnych oraz katastrofalnych 
zagrożeń (lokalnych lub regionalnych).
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Zagrożenia abiotyczne
Zachodzące w ostatnim okresie zmiany klimatyczne o bardzo dyna-
micznym przebiegu nie pozostają bez wpływu zarówno na kondycję 
drzewostanów, jak i na stan populacji szkodników leśnych. Czynniki 
abiotyczne są jedną z trzech głównych grup (oprócz czynników bio-
tycznych i antropogenicznych) kształtujących stan zdrowotny lasów.

W 2016 r. głównym zjawiskiem klęskowym o zasięgu krajowym była 
silna susza powodująca osłabienie zarówno drzewostanów iglastych, 
jak i liściastych oraz zwiększenie ich podatności na ataki ze strony 
szkodników i patogenów grzybowych. Do czynników abiotycznych 
o charakterze klęskowym, mających największy wpływ na poziom 
uszkodzeń drzewostanów w omawianym roku, należały również hu-
raganowe wiatry. 

Odnotowano prawie dwukrotny wzrost powierzchni drzewostanów 
uszkodzonych przez czynniki abiotyczne. O ile w 2015 r. wynosiła ona 
48,5 tys. ha, to już w następnym roku 92,8 tys. ha. 

Na terenie większości nadleśnictw (81%) stwierdzono uszkodzenia 
spowodowane przez co najmniej jeden czynnik abiotyczny (1 czyn-
nik – 44%, 2 czynniki – 31%, 3 czynniki – 5%, 4 czynniki – 1%). Na 
większym niż przeciętnie areale odnotowano szkody spowodowane 
przez zakłócenia stosunków wodnych, głównie susze (75 tys. ha na 
terenie 235 nadleśnictw) i silne wiatry (15,3 tys. ha na terenie 173 
nadleśnictw). Miąższość złomów i wywrotów głównych gatunków la-
sotwórczych w 2016 r. nieznacznie przekroczyła 3 mln m3.

W 2016 r.  
czynniki abiotyczne 

uszkodziły

92,8
tys. ha

lasów
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LEGENDA: ZAKŁÓCENIA STOSUNKÓW WODNYCH WIATR IMISJE

NISKIE I WYSOKIE TEMPERATURY POŻARY ŚNIEG GRAD

POWIERZCHNIA DRZEWOSTANÓW w wieku powyżej 20 lat uszkodzonych w różnym  
stopniu przez wybrane czynniki abiotyczne w poszczególnych RDLP w 2016 r. 
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Zagrożenia biotyczne

Zagrożenia lasów przez szkodniki 
pierwotne
Lasy Polski są stale nękane przez liczną grupę czynników biotycznych, 
wśród których największe znaczenie mają szkodliwe owady i pato-
geniczne grzyby, zwłaszcza gatunki charakteryzujące się tendencją 
do masowego występowania w formie cyklicznie powtarzających się 
gradacji i epifitoz. W ostatnich latach coraz większego znaczenia na-
bierają również szkody wywoływane przez zwierzynę. Powodują one 
różnego rodzaju uszkodzenia drzewostanów, a w skrajnych przypad-
kach ich całkowite zniszczenie. Skutkiem tego zjawiska jest ogranicze-
nie produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

W 2016 r. zagrożenie lasów zarządzanych przez PGL LP ze strony szko-
dników owadzich było rekordowo niskie. Całkowita powierzchnia ich 
występowania wyniosła ok. 94 tys. ha. W stosunku do 45 gatunków/
grup szkodliwych owadów zaistaniała konieczność przeprowadzenia 
zabiegów ograniczania ich liczebności. Łączna powierzchnia drze-
wostanów, w których w 2016 r. wykonano zabiegi ochronne, wyniosła 
niespełna 28 tys. ha i była niemal trzykrotnie niższa od analogicznej 
powierzchni w poprzednim roku. 

Głównymi szkodnikami nękającymi drzewostany na terenie 15 RDLP 
były imagines chrabąszczy. Zabiegami ochronnymi objęto niespełna 

PROCENTOWY UDZIAŁ POWIERZCHNI ZABIEGÓW ograniczania liczebności 
populacji ważniejszych szkodników pierwotnych w 2016 r. 

(brązowym kolorem wyróżniono szkodniki drzewostanów sosnowych, kolorem zielonym  
– szkodniki drzewostanów liściastych, kolorem pomarańczowym – szkodniki szkółek, 
upraw i młodników. 
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BORECZNIKI SOSNOWE ZWÓJKI DĘBOWE OSNUJA GWIAŹDZISTA
POWIERZCHNIA ZABIEGÓW ograniczania liczebności populacji głównych 
gatunków szkodników pierwotnych w poszczególnych RDLP w 2016 r.
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Zagrożenia lasów przez szkodniki 
wtórne
Panująca od 2015 r. susza spowodowała znaczące osłabienie lasów 
w Polsce. Warunki atmosferyczne doprowadziły do uaktywnienia się 
chorób grzybowych, zwłaszcza chorób korzeni, oraz stworzyły dosko-
nałe warunki do rozwoju szkodników wtórnych. Negatywne skutki 
oddziaływania połączonych czynników abiotycznych i biotycznych wi-
doczne były już w drugiej połowie 2015 r. 

W 2016 r. odnotowano wzrost aktywności szkodników wtórnych 
związany z utrzymującą się od 2015 r. suszą. Pozyskanie drewna w ra-
mach cięć sanitarnych kształtowało się na poziomie 6,6 mln m3. Około 
1/3 pozyskanego posuszu (2 mln m3) zostało zasiedlone przez owady 
kambio- i ksylofagiczne. 

Najsilniej zagrożone były drzewostany iglaste, z których w 2016 r. po-
zyskano 5,6 mln m3 drewna, z czego ponad 41% (2,3 mln m3) stano-
wiły wywroty i złomy. 

Miąższość drewna sosnowego pozyskanego w 2016 r. w ramach cięć 
sanitarnych wyniosła 3,0 mln m3, w tym wywroty i złomy stanowiły 
53%. Do najważniejszych szkodników wtórnych drzewostanów so-
snowych w 2016 r. należały następujące gatunki: przypłaszczek gra-
natek, kornik ostrozębny oraz smoliki i cetyńce.

Miąższość drewna świerkowego pozyskanego w 2016 r. w ramach 
cięć sanitarnych wyniosła 2,4 mln m3, w tym wywroty i złomy stano-

15 tys. ha drzewostanów na terenie 19 nadleśnictw, w tym tylko na 
obszarze Nadleśnictwa Wyszków (RDLP Warszawa) ponad 5 tys. ha. 

Oprócz tej grupy szkodliwych owadów w drzewostanach liściastych 
zwalczano również inne szkodniki liściożerne na łącznej powierzchni 
nieznacznie przekraczającej 4 tys. ha. 

Drugą grupą owadów powodującą największe uszkodzenia w 2016 r. 
były szkodniki szkółek, upraw i młodników sosnowych. Całkowita po-
wierzchnia zabiegów ochronnych przeciwko tej grupie wyniosła nie-
spełna 6,5 tys. ha, w tym przeciwko szeliniakom nieco ponad 3,5 tys. ha. 

W roku 2016 w drzewostanach sosnowych zabiegi ochronne przeciw-
ko szkodnikom liściożernym przeprowadzono na powierzchni nie-
spełna 2 tys. ha, o 70% mniejszej niż w poprzednim roku. Głównymi 
szkodnikami w tej grupie były boreczniki sosnowe, które zwalczano 
na powierzchni ok. 1,3 tys. ha. 

Oprócz trzech głównych grup szkodników pierwotnych w 2016 r. od-
notowano występowanie szeregu innych gatunków/grup szkodliwych 
owadów, w tym zwłaszcza stale nękające polskie lasy szkodniki świer-
ka, modrzewia, jodły i daglezji oraz szkodniki korzeni drzew i krzewów 
leśnych. Łączna powierzchnia drzewostanów świerkowych, modrze-
wiowych i jodłowych objęta zabiegami ograniczania liczebności szko-
dliwych owadów wyniosła 252 ha. 

W szkółkach i uprawach zabiegi ochronne przeciwko szkodnikom 
korzeni drzew i krzewów leśnych przeprowadzono na powierzchni 
97 ha. 
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wiły 25%. Do najważniejszych szkodników wtórnych drzewostanów 
świerkowych w 2016 r. należał kornik drukarz; towarzyszyli mu czte-
rooczak świerkowiec i rytownik pospolity.

Rozmiar cięć sanitarnych w drzewostanach liściastych w 2016 r. był 
znacznie niższy i kształtował się na poziomie 1,0 mln m3, z czego po-
nad 72% stanowiły wywroty i złomy. 

Zagrożenia lasów przez grzybowe 
choroby infekcyjne
W 2016 r. choroby infekcyjne wystąpiły na łącznej powierzchni  
0,2 mln ha, co w porównaniu z 2015 r. oznacza zwiększenie areału 
o 23 tys. ha (o 13%). Taka sytuacja to następstwo wzrostu zagrożenia 
ze strony huby korzeni oraz drastycznego nasilenia zjawiska zamie-
rania pędów sosny, które objęło swym zasięgiem trzydziestokrotnie 
większą powierzchnię niż w 2015 r. 

Powierzchnia drzewostanów dębowych z objawami mączniaka dębu 
wzrosła w 2016 r. o 30%. W wypadku pozostałych chorób występują-
cych na igłach bądź liściach zmiany wielkości powierzchni zagrożonych 
były nieznaczne lub utrzymały się na poziomie z roku poprzedniego. 
W dość dużym stopniu (o 45%) zmalała powierzchnia występowania 
obwaru sosny, również obecność grzybów powodujących raki i zgnili-
zny wewnętrzne kłód i strzał drzew stwierdzono na areale mniejszym 
o 4,5 tys. ha (na 17 tys. ha). Łączne występowanie chorób korzeni od-
notowano na powierzchni większej o 12 tys. ha, przy czym powierzch-
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szkody, przekraczające 40%, stwierdzono na powierzchni 27,2 tys. ha. 
Szkody w drzewostanach starszych klas wieku wykazano w mniej-
szym lub większym stopniu na terenie wszystkich 17 regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych.

Szkody spowodowane wyłącznie przez zwierzynę łowną, w tym przez 
jelenie, daniele, sarny, dziki i zające, stwierdzono na powierzchni 
66,7 tys. ha, z czego na 32,7 tys. ha w uprawach, 25,7 tys. ha w młod-
nikach i 8,3 tys. ha w drzewostanach starszych klas wieku. 

Oprócz szkód ze strony zwierzyny łownej w 2016 r. wystąpiły również 
szkody wyrządzone przez gatunki objęte różnymi formami ochrony, 
przede wszystkim przez bobry, łosie i żubry.

Uszkodzenia drzewostanów poczynione przez bobry zanotowano na 
łącznej powierzchni 12,8 tys. ha. Największe szkody bobry wyrządzają 
w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, na terenie RDLP Biały-
stok (3,4 tys. ha), Olsztyn (2,9 tys. ha) i Lublin (1,4 tys. ha). 

Największą powierzchnię drzewostanów uszkodzonych przez łosie 
w 2016 r. odnotowano na terenie RDLP Białystok (3,7 tys. ha), Lublin 
(1,4 tys. ha) i Olsztyn (1,1 tys. ha). 

Żubry w stanie dzikim, jako populacja zwierząt wolno żyjących w śro-
dowisku leśnym, bytują na terenie zarządzanym przez RDLP w Bia-
łymstoku, Krośnie, Pile i Szczecinku. Tam też obserwuje się ich presję 
na drzewostany. Uszkodzenia drzewostanów spowodowane przez te 
roślinożerne ssaki wystąpiły na łącznej powierzchni 539 ha, najwięk-
sze na terenie RDLP Krosno (314 ha). 

nia szkód powodowanych przez opieńkową zgniliznę korzeni zmalała 
o 3%, natomiast przez hubę korzeni wzrosła o 18%. 

Porównanie stanu zdrowotnego lasów rok do roku (2015/2016) w po-
szczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych wskazuje, 
że zdecydowana poprawa nastąpiła na terenie RDLP Olsztyn i War-
szawa, największy natomiast, bo  3,5-krotny wzrost powierzchni za-
grożenia stwierdzono na obszarze RDLP Poznań. 

W szkółkach powierzchnia występowania chorób wyniosła 428 ha i była 
mniejsza w porównaniu z 2015 r. o 58 ha. Obecność chorób w drze-
wostanach w wieku do 20 lat zanotowano na obszarze 16 tys. ha, czyli 
o 90 ha mniejszym niż w roku poprzednim. W drzewostanach dojrza-
łych (powyżej 20 lat) występowanie chorób grzybowych stwierdzono 
na obszarze 179,5 tys. ha, tj. o 23 tys. ha większym niż w roku 2015. 

Zabiegi ochronne stosowane w leśnictwie w celu ograniczania wy-
stępowania grzybowych chorób infekcyjnych są wykonywane przede 
wszystkim w szkółkach leśnych oraz doraźnie w drzewostanach. 
W 2016 r. łączna powierzchnia objęta różnego rodzaju zabiegami 
ochronnymi wyniosła 23,4 tys. ha, przy czym zabiegi chemiczne za-
stosowano na 950 ha, natomiast metody biologiczne na 15,4 tys. ha.

Zagrożenia lasów ze strony zwierzyny
W 2016 r. uszkodzenia spowodowane przez gatunki łowne i chronio-
ne wystąpiły na łącznej powierzchni 88,7 tys. ha. Przeważały szkody 
w przedziale 21–40%, odnotowane na powierzchni 61,5 tys. ha. Silne 
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Zagrożenia antropogeniczne

Pożary lasów
W roku 2016 zarejestrowano 5286 pożarów lasu, o 6971 mniej niż 
w roku poprzednim, a spaleniu uległo 1451 ha drzewostanów, o 4059 
ha mniej niż w roku 2015. Najwięcej pożarów, podobnie jak w po-
przednim roku, wystąpiło na terenie województwa mazowieckiego 
(1344 – 25,4% ogólnej liczby), najmniej w województwach opolskim 
(85), małopolskim (97) i warmińsko-mazurskim (114).

W Lasach Państwowych w 2016 r. powstało 1725 pożarów (32,63% 
pożarów lasu w Polsce) na powierzchni 299 ha (20,61% ogółu) – z wy-
łączeniem terenów użytkowanych przez wojsko. Najwięcej pożarów 
w LP w 2016 r. odnotowano na terenie RDLP Katowice (237), gdzie 
objęły największą powierzchnię (54 ha). 

Na terenach użytkowanych przez wojsko w 2016 r. powstało 121 poża-
rów na powierzchni 144,92 ha (w 2015 r. było ich 165, objęły 776,17 ha).

W 2016 r. zarejestrowano łącznie w kraju 6 dużych pożarów i 1 bardzo 
duży pożar (>100 ha); w 2015 r. było 28 dużych pożarów i 4 bardzo 
duże pożary.

Średnia powierzchnia pożaru w lasach wszystkich rodzajów własności 
w roku 2016 wyniosła 0,27 ha (o 0,18 ha mniej niż w 2015 r.). Średnia 
powierzchnia pożaru w Lasach Państwowych zmalała w porównaniu 

LICZBA POŻARÓW LASU i powierzchnia spalona w poszczególnych 
województwach w 2016 r.
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z rokiem 2015 o 0,07 ha, osiągając wielkość 0,17 ha. W lasach pozo-
stałych form własności wynosiła 0,32 ha.

Głównymi przyczynami pożarów w Lasach Państwowych były podpa-
lenia (40%) oraz zaniedbania (14%). Udział pożarów, których przyczy-
na powstania była nieznana, wyniósł 39% ogólnej liczby wszystkich 
pożarów. W lasach wszystkich form własności 43% pożarów powstało 
wskutek podpaleń, 29% z powodu zaniedbań, 8% w rezultacie wypad-
ków, 1% z przyczyn naturalnych. Przyczyny 19% pożarów nie ustalono.

Najbardziej palnym miesiącem w 2016  r. był maj (24,7% pożarów, 
tj. 1304), następnie czerwiec (21%), kwiecień (14,8%) i wrzesień 
(14,6%). W sezonie palności (kwiecień – wrzesień) powstało łącznie 
90,6% pożarów; najmniej było ich w sierpniu (7,4%) i lipcu (8%).

Zanieczyszczenia powietrza
Monitoring lasów dostarcza informacji o głównych zanieczyszcze-
niach docierających na tereny leśne. Sieć monitoringu intensyw-
nego tworzy 12 stałych powierzchniach obserwacyjnych (SPO MI), 
rozmieszczonych na terenie Polski. Pięć powierzchni zlokalizowano 
w drzewostanach sosnowych (nadleśnictwa: Chojnów, Strzałowo, Bia-
łowieża, Krucz i Zawadzkie), dwie powierzchnie funkcjonują w drze-
wostanach dębowych (nadleśnictwa Łąck i Krotoszyn) oraz dwie 
w buczynach (nadleśnictwa Gdańsk i Bircza). Trzy aktywne powierzch-
nie zlokalizowane są w drzewostanach świerkowych (nadleśnictwa: 
Suwałki, Szklarska Poręba i Piwniczna), podobnie jak czwarta, nie-
funkcjonująca obecnie powierzchnia w Bielsku.
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Według danych GUS w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce znaczą-
co zmniejszyły się emisje dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu. 
Zmniejszającym się emisjom towarzyszyło obniżanie się stężeń za-
nieczyszczeń gazowych rejestrowanych na terenach leśnych objętych 
monitoringiem jakości powietrza; dotyczyło to przede wszystkim 
dwutlenku siarki. Stężenia SO2 wyraźnie zmniejszały się do roku 2007, 
po czym nastąpił okres względnej stabilizacji. 

Stężenia NO2 na przestrzeni lat 1998–2016 utrzymywały się na 
względnie stałym poziomie, a nawet rejestrowano niewielki wzrost 
stężeń w ostatnich latach.

W roku 2016 miesięczne stężenia w powietrzu na badanych po-
wierzchniach leśnych mieściły się w granicach 0,2–4,8 μg SO2 ·m

-3 ·m-c-1 

(średnio 0,9–2,1 μg SO2 ·m
-3·rok-1) oraz 2,3–20,2 μg NO2·m

-3·m-c-1  

(średnio 4,0–15,0 μg NO2 ·m
-3·rok-1). Wyższe niż w innych rejonach kra-

ju stężenia SO2 notowano na Górnym Śląsku (Zawadzkie), w rejonach 
podgórskich w Polsce południowej (Bircza) oraz w Polsce centralnej 
(Łąck i Krotoszyn). Stężenia NO2 były natomiast najwyższe na obsza-
rze Polski centralnej (Chojnów, Łąck, Krotoszyn) oraz na Górnym Ślą-
sku (Zawadzkie). 

W szeregu stresów oddziałujących na lasy zanieczyszczenia powietrza 
stanowią zaledwie jeden z elementów wpływających na równowagę 
ekosystemów. W przeciwieństwie do większości stresowych czynni-
ków biologicznych i licznych abiotycznych oddziaływanie depozycji 
suchej i mokrej ma charakter długotrwały, osłabiający odporność 
lasu na uszkodzenia w wypadku przekroczenia wartości progowych 
innych stresów środowiskowych i antropogenicznych.
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Zagrożenia trwałości lasu
Oprócz szkodników owadzich, patogenów grzybowych i zwierzyny 
polskie lasy coraz częściej są nękane przez różnego rodzaju czynni-
ki abiotyczne, przyjmujące niejednokrotnie postać wielkoobszaro-
wych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów. Zachodzące 
w ostatnim okresie zmiany klimatyczne, mające niejednokrotnie bar-
dzo dynamiczny lub wręcz katastrofalny przebieg (susze, powodzie, 
huragany itp.), nie pozostają bez wpływu zarówno na stan zdrowot-
ny drzewostanów, jak i na stan populacji szkodników leśnych. Inten-
sywne oddziaływanie czynników stresowych na las, przy ograniczo-
nej odporności ekosystemów leśnych (np. niedostosowaniu składu 
gatunkowego do siedlisk i wprowadzaniu gatunków drzew obcego 
pochodzenia), może prowadzić w krańcowych przypadkach do za-
mierania całych drzewostanów, czego doświadczyliśmy w Sudetach 
w latach 80. ubiegłego stulecia i w Beskidach w I dekadzie XXI w. Po-
dejmowane przez leśników działania zmierzające do wzmocnienia 
trwałości lasu, przede wszystkim poprzez przebudowę drzewosta-
nów, nie zawsze zapobiegają wystąpieniu szkód, szczególnie w obli-
czu nieprzewidywalnych anomalii pogodowych. 

Główny ciężar realizacji zadań z zakresu przebudowy lasów oraz ich 
utrzymania w odpowiednim stanie zdrowotnym i odpowiedniej struk-
turze spoczywa na PGL Lasy Państwowe. W 2016 r. przebudowę drze-
wostanów w LP przeprowadzono na powierzchni 1,5 tys. ha, czyszcze-
nia wykonano na 131,0 tys. ha, trzebieże zaś na 423,3 tys. ha. Ponadto 
stabilność drzewostanów wzmacniano poprzez wprowadzanie pod-
szytów (0,3 tys. ha) i II piętra (2,9 tys. ha), dolesianie luk (0,9 tys. ha) 
oraz agrotechniczne i wodne zabiegi melioracyjne (64,2 tys. ha).

Ze względu na niewielki wpływ działań ukierunkowanych na wzmac-
nianie trwałości lasu w związku z negatywnymi skutkami występu-
jących coraz częściej w naszym regionie anomalii pogodowych ko-
nieczne stało się znalezienie rozwiązań długofalowych, związanych 
z ochroną zagrożonych ekosystemów leśnych w Polsce, w tym za-
bezpieczenia materiału nasiennego pochodzącego z drzew, krzewów 
i roślin runa leśnego. W efekcie podjętych prac, w połowie lat 90. 
ubiegłego wieku otwarto Leśny Bank Genów Kostrzyca, zlokalizowany 
w Miłkowie u podnóża Karkonoszy, dla którego wytyczne programo-
we opracowali wspólnie przedstawiciele Lasów Państwowych i Insty-
tutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

W LBG Kostrzyca zgromadzono ponad 8000 zasobów genowych, 
obejmujących 114 gatunków roślin leśnych, zarówno całych popula-
cji, jak i pojedynczych osobników. Z podanej liczby, 28 gatunków to 
drzewa i krzewy, w tym m.in. sosna zwyczajna, świerk pospolity, mo-
drzew europejski, daglezja zielona, sosna czarna, olsza czarna, buk 
zwyczajny, jesion wyniosły. Pozostałe gatunki to rośliny rzadkie i chro-
nione, wpisane m.in. do Polskiej czerwonej księgi roślin. Zasoby LBG 
Kostrzyca przechowywane są w warunkach chłodniczych (-10 i -20°C) 
oraz w warunkach kriogenicznych (od -150 do -196 °C). Partie nasion 
pochodzą m.in. z wyselekcjonowanych drzewostanów nasiennych, 
drzewostanów zachowawczych i innych wybranych drzewostanów, 
a także z drzew matecznych, pomnikowych lub zachowawczych.

Leśny Bank Genów Kostrzyca współpracuje z wieloma ośrodkami na-
ukowymi w kraju i za granicą, a także inspiruje i współdziała w pro-
wadzeniu badań naukowych dotyczących głównie zmienności gene-
tycznej drzew.

W LGB  
Kostrzyca 

zgromadzono 
ponad

8000
zasobów

genowych
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Stan uszkodzenia lasów 
Stan uszkodzenia lasów w Polsce oceniany jest corocznie od 1989 r. 
w ramach programu Monitoringu Lasów, będącego jednym z ele-
mentów systemu Krajowego Monitoringu Środowiska. Sieć Stałych 
Powierzchniach Obserwacyjnych I rzędu funkcjonuje od 2007 r., od 
roku 2009 jest wspólna zarówno dla programu Monitoringu Lasów, 
jak i Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.

Obserwacjami objęte są lasy różnych form własności oraz podlegają-
ce różnym formom ochrony. Pomiary wykonywane są na powierzch-
niach zlokalizowanych w drzewostanach w wieku powyżej 20 lat, na 
drzewach próbnych wybranych z głównej warstwy drzewostanu. Jed-
nym z podstawowych parametrów służących do oceny stanu uszko-
dzenia drzew, a w szerszym ujęciu również całych drzewostanów, jest 
poziom defoliacji, czyli ubytku liści lub igieł. 

W 2016 r. obserwacje stanu koron przeprowadzono na 40 020 drze-
wach w wieku powyżej 20 lat, znajdujących się na 2001 Stałych Po-
wierzchniach Obserwacyjnych I rzędu. Średnia defoliacja wszystkich 
gatunków razem wynosiła 22,7%, iglastych razem – 22,4%, a liścia-
stych – 23,2%. Udział drzew zdrowych ogółem (do 10% defoliacji) 
wyniósł 8,3%, a udział drzew uszkodzonych (powyżej 25% defoliacji) 
– 19,5%. Gatunki liściaste charakteryzowały się wyższym udziałem 
drzew zdrowych (11,2%) oraz wyższym udziałem drzew uszkodzo-
nych (24,0%) niż gatunki iglaste (odpowiednio 6,7% i 17,1%).

Najzdrowsza wśród gatunków iglastych okazała się jodła, która cha-
rakteryzowała się najwyższym udziałem drzew zdrowych (16,3%), ni-

UDZIAŁ DRZEW MONITOROWANYCH GATUNKÓW w klasach defoliacji na Stałych 
Powierzchniach Obserwacyjnych I rzędu (Monitoring Lasów) w 2016 r.
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skim udziałem drzew uszkodzonych (17,5%) oraz najniższą średnią 
defoliacją (21,1%). Największym poziomem uszkodzenia charaktery-
zował się świerk, u którego stwierdzono niski udział drzew zdrowych 
(9,2%), najwyższy udział drzew uszkodzonych (25,7%) oraz najwyższą 
średnią defoliację (24,2%). 

Najzdrowszy wśród gatunków liściastych okazał się buk, który charak-
teryzował się najwyższym wśród tej grupy udziałem drzew zdrowych 
(24,3%), najniższym udziałem drzew uszkodzonych (8,8%) oraz naj-
niższą średnią defoliacją (17,8%). Gatunkiem najbardziej uszkodzo-
nym był dąb, u którego zanotowano najniższy udział drzew zdrowych 
(3,4%), najwyższy udział drzew uszkodzonych (33,2%) i najwyższą 
średnią defoliację (25,7%).

Stan zdrowotny lasów różnych własności wykazuje niewielką zmien-
ność w skali kraju. Najwyższy udział drzew uszkodzonych zanotowano 
w roku 2016 w parkach narodowych (28,5%), niższy w lasach innych 
własności (25,3%) i lasach prywatnych (22,5%), a najniższy w Lasach 
Państwowych (18,0%). 

W najnowszym raporcie (Forest Condition in Europe…, 2016), dotyczą-
cym stanu lasów europejskich w 2015 r., Polska znalazła się w grupie 
krajów, w których zarówno udział drzew zdrowych (do 10% defoliacji, 
klasa defoliacji 0), jak i udział drzew uszkodzonych (powyżej 25% de-
foliacji, klasy defoliacji od 2 do 4) nie był wysoki. 

W 2015 r. najzdrowsze w Europie okazały się lasy Andory, Estonii, 
Ukrainy, Danii, Serbii, Turcji i Rumunii (ponad 40% drzew zdrowych 
oraz do 15% drzew uszkodzonych).
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PODSUMOWANIE

 Lasy w klimatyczno-geograficznej strefie położenia Polski są naj-
bardziej naturalną formacją przyrodniczą. Stanowią niezbędny 
czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia, różnorodności kra-
jobrazu, a także redukcji zanieczyszczeń, przez co przeciwdziałają 
degradacji środowiska. Zachowanie lasów jest nieodzownym wa-
runkiem ograniczania procesów erozji gleb, utrzymania zasobów 
wodnych i regulacji stosunków wodnych oraz ochrony krajobrazu. 
Lasy w sposób nierozdzielny są formą użytkowania gruntów, za-
pewniającą produkcję biologiczną o wartości rynkowej oraz do-
brem ogólnospołecznym kształtującym jakość życia człowieka. 

 Ekosystemy leśne stanowią w Polsce najcenniejszy i najliczniej re-
prezentowany składnik wszystkich form ochrony przyrody. Zajmu-
ją 38,2% obszarów objętych ochroną prawną. Udział lasów ochron-
nych wszystkich form własności w ogólnej powierzchni leśnej kraju 
osiągnął wielkość 41,9%, a z uwzględnieniem powierzchni rezer-
watów – 43,0%. W Lasach Państwowych udział ten wynosi 53,2% 
całkowitej powierzchni leśnej, a przy uwzględnieniu również po-
wierzchni rezerwatów (103 tys. ha) – 54,6%. Obszary Natura 2000 
pokrywają obecnie ok. 20% powierzchni kraju. W PGL LP obszary 
ptasie (OSO) zajmują powierzchnię 2217 tys. ha (29,1% powierzchni 
gruntów LP), a siedliskowe (OZW) – 1678 tys. ha (21,8%). 

 Powierzchnia lasów i zasoby drzewne kraju sukcesywnie się zwięk-
szają. Obecnie ich obszar wynosi 9230 mln ha, w tym w PGL Lasy 
Państwowe 7105 mln ha, miąższość zaś – 2550 mln m3 grubizny 
brutto, z czego w PGL Lasy Państwowe 2005 mln3 m, a w lasach pry-
watnych 424 mln m3. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 
obecnie 277 m3/ha; w Lasach Państwowych wskaźnik ten jest wyż-
szy w porównaniu z lasami prywatnymi – odpowiednio 282 m3/ha 
i 240 m3/ha. Średni wiek drzewostanów kształtuje się na poziomie 
59 lat w PGL LP i 48 lat w lasach prywatnych.

Lasy w Polsce 
są najbardziej 

naturalną formacją 
przyrodniczą
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  W 2016 r. areał rocznych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, 
zalesień prowadzonych w ramach „Krajowego programu zwiększa-
nia lesistości”, wyniósł zaledwie 2011 ha, co jest najniższą wartością 
od czasu wdrożenia programu. Powierzchnia zalesień stale maleje 
(w roku 2013 zalesiono 4,1 tys. ha, w 2014 – 3,8 tys. ha, w 2015 – 
2,8 tys. ha), co jest m.in. wynikiem zmiany kryteriów przeznaczania 
prywatnych gruntów rolnych do zalesienia w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz konkurencyjności ze strony do-
płat bezpośrednich do produkcji rolnej. 

 W roku 2016 pozyskano w Polsce 39 129 tys. m3 grubizny netto, 
w tym w PGL Lasy Państwowe – 37 405 tys. m3 grubizny, tj. 102,1% 
wielkości orientacyjnego, rocznego, miąższościowego etatu cięć, 
z czego w ramach cięć rębnych 18 818 tys. m3 (97,4% etatu), a prze-
drębnych – 18 586 tys. m3 (107,3% etatu). W wyniku cięć przygod-
nych i sanitarnych pozyskano 6611 tys. m3 drewna (17,7% grubizny 
ogółem). Wielkość rębni zupełnych ograniczono do powierzchni 
28,9 tys. ha, pozyskane zaś z nich drewno – do 7164 tys. m3 gru-
bizny, czyli do 19,2% ogólnego pozyskania grubizny. W Lasach 
Państwowych udział pozyskania grubizny w przyroście bieżącym, 
według danych z ostatnich 20 lat, wyniósł 57,3%. 

 Stan zdrowotny lasów w Polsce, oceniany na podstawie defoliacji 
koron drzew, uległ w roku 2016 niewielkiemu pogorszeniu. Udział 
drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%) zwiększył się z 16,7% 
w roku 2015 do 19,5% w 2016 r. Zmniejszył się również udział 
drzew zdrowych (z 11,9% w roku 2015 do 8,3% w 2016 r.). Średnia 
defoliacja określona dla wszystkich gatunków wyniosła 22,7% i była 
o 1,2 p.p. wyższa niż w roku 2015.

 W 2016 r. aktywność najgroźniejszych szkodników pierwotnych 
była wyjątkowo niska. Całkowita powierzchnia występowania tej 
grupy owadów wyniosła 94 tys. ha, w tym imagines chrabąszczy – 
23 tys. ha, a zabiegi ochronne wykonano na powierzchni 28 tys. ha. 
Zagrożenie lasów ze strony szkodników wtórnych w porównaniu 
z rokiem poprzednim zwiększyło się o 29%. 

 W roku 2016 areał występowania grzybowych chorób infekcyjnych 
zwiększył się w odniesieniu do roku poprzedniego o 23 tys. ha, 
obejmując powierzchnię ok. 200 tys. ha. Było to następstwem 
wzrostu zagrożenia ze strony huby korzeni oraz drastycznego 
nasilenia zjawiska zamierania pędów sosny, które objęło swym 
zasięgiem trzydziestokrotnie większą powierzchnię niż w 2015 r. 
Spośród chorób aparatu asymilacyjnego znacznie zmniejszyło się 
zagrożenie ze strony skrętaka sosny (o 53%) oraz rdzy na igłach 
i liściach (o 96%).

 Szkody o znaczeniu gospodarczym wyrządzają też roślinożerne ssa-
ki, głównie jeleń, sarna, łoś oraz – lokalnie – gryzonie (bobry i myszo-
wate). W 2016 r. uszkodzenia spowodowane przez gatunki łowne 
i chronione wystąpiły na łącznej powierzchni 88,7 tys. ha, w tym 
szkody w przedziale 21–40% – na powierzchni 61,5 tys. ha, nato-
miast silne szkody przekraczające 40% – na powierzchni 27,2 tys. ha.

 Liczba pożarów lasu w 2016 r. była jedną z najwyższych w ostatnim 
15-leciu. Zarejestrowano 12 286 pożarów, o 29 więcej niż w roku po-
przednim. Spaleniu uległo 1451 ha lasu, o 4059 ha mniej niż w roku 
2015. Głównymi przyczynami pożarów były podpalenia oraz zanie-
dbania (pożary wywołane w sposób niezamierzony przez ludzi).

Lasy są  
niezbędnym 
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Budowa przerębowa (BP) – typ budowy pionowej drzewostanów po-
legający na wzajemnym przenikaniu się grup i kęp drzew o różnym 
wieku i różnej wysokości.

Cięcia przedrębne – patrz użytkowanie przedrębne.

Czyszczenia – zespół zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu 
uporządkowanie składu gatunkowego, formy zmieszania i struktu-
ry odnowienia oraz uregulowanie stopnia zagęszczenia i poprawę 
jakości drzewek;

czyszczenia wczesne – czyszczenia wykonywane w uprawach 
przed osiągnięciem przez nie zwarcia;

czyszczenia późne – czyszczenia w okresie od osiągnięcia zwarcia 
do rozpoczęcia procesu wydzielania drzew.

Defoliacja – ubytek liści lub igieł wzrastający wraz z pogarszaniem się 
stanu zdrowotnego drzewa.

Drobnica – drewno okrągłe o średnicy w grubszym końcu do 5 cm 
(bez kory).

Drzewostany nasienne wyłączone – najcenniejsze drzewostany na-
sienne, których głównym celem jest dostarczanie nasion; nie podle-
gają one wyrębowi przez określony czas (wyłączone z cięć rębnych).

Drzewostany zachowawcze – drzewostany wydzielone dla zachowa-
nia zagrożonych populacji drzew leśnych rodzimych proweniencji.

Ekosystem leśny – podstawowa funkcjonalna jednostka ekologicz-
na reprezentowana przez względnie jednorodny płat lasu, w ob-
rębie którego siedlisko, świat roślin i zwierząt pozostają ze sobą 
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w stosunkach wzajemnych zależności, tworząc układ dynamicznie 
utrzymujący się jako całość.

Ekotyp – rasa, forma ekologiczna – ogół populacji jednego gatunku 
drzewa lub innej rośliny, zajmujących pewien obszar; wytwarza się 
pod wpływem długotrwałego oddziaływania warunków ekologicz-
nych, które decydowały o powstaniu ekotypu. Ekotypy różnią się 
właściwościami fizjologicznymi, rzadziej cechami morfologicznymi.

Epifitoza – epidemiczne (masowe) występowanie zachorowań roślin 
na określonym obszarze, powodowane przez jeden czynnik choro-
botwórczy (np. grzyba), którego masowe wystąpienie ułatwił układ 
warunków sprzyjających jego rozwojowi.

Foliofagi – owady liściożerne.

Gospodarcze drzewostany nasienne – drzewostany, których po-
chodzenie i dobra jakość pozwalają oczekiwać, że z nasion w nich 
pozyskanych otrzyma się wartościowe potomstwo, zapewniające 
w danych warunkach siedliskowych trwałą, jakościowo i ilościowo 
zadowalającą produkcję drewna.

Gradacja – masowe występowanie owadów w wyniku korzystnego 
dla danego gatunku układu czynników ekologicznych.

Grubizna – (1) miąższość drzewa od wysokości pniaka, o średnicy 
w cieńszym końcu co najmniej 7 cm w korze (dotyczy zapasu na 
pniu); (2) drewno okrągłe o średnicy w cieńszym końcu bez kory co 
najmniej 5 cm (dotyczy drewna pozyskanego); 

grubizna brutto – w korze;

grubizna netto – bez kory i strat na wyróbce przy pozyskaniu.

Imagines – owad dorosły, ostateczne stadium w rozwoju osobniczym 
owadów przechodzących proces przeobrażenia.

Imisje zanieczyszczeń – zanieczyszczenia gazowe i pyłowe powietrza 
atmosferycznego oddziałujące na otoczenie, tj. docierające do or-
ganizmów lub ekosystemów i wywierające na nie wpływ.

Kambiofagi – owady żyjące i żerujące pod korą.

Klasa do odnowienia (KDO) – typ budowy pionowej drzewostanów, 
w których przebiega równoczesne użytkowanie i odnawianie pod 
osłoną drzewostanu macierzystego, o stanie odnowienia nie speł-
niającym jeszcze zakładanych wymogów.

Klasa odnowienia (KO) – typ budowy pionowej drzewostanów, w któ-
rych odbywa się równoczesne użytkowanie i odnawianie pod osło-
ną drzewostanu macierzystego, o stanie odnowienia pozwalają-
cym przejść do kolejnych etapów jego pielęgnacji. 

Klasa wieku – umowny okres, zwykle 20-letni, umożliwiający zbiorcze 
grupowanie drzewostanów według ich wieku; I klasa wieku obej-
muje drzewostany do 20 lat, II – drzewostany w wieku 21–40 lat itd.

Ksylofagi – owady żywiące się drewnem.

Lasy ochronne – lasy szczególnie chronione ze względu na pełnione 
funkcje lub stopień zagrożenia.

Lasy gospodarcze – lasy, w których prowadzi się planową, trwale 
zrównoważoną gospodarkę leśną w celu realizacji funkcji produk-
cyjnej i pozaprodukcyjnej z zachowaniem zasad ładu przestrzen-
nego i czasowego. 
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Przyrost (miąższości) – zwiększenie z upływem czasu miąższości: (1) 
drzewa, (2) drzewostanu (z uwzględnieniem pozyskania); 

przyrost bieżący – dokonuje się w określonym czasie; w zależności 
od długości okresu wyróżniamy: 
– przyrost bieżący roczny,
– przyrost bieżący okresowy (długość okresu większa niż rok), 
–  przyrost bieżący z całego wieku (od momentu powstania 

drzewa do interesującego nas wieku);

przyrost przeciętny – iloraz przyrostu bieżącego i długości okresu:
– przyrost przeciętny roczny w okresie,
– przyrost przeciętny roczny z całego wieku.

Regionalizacja przyrodniczo-leśna – podział kraju na jednostki przy-
rodniczo-leśne, tj. krainy i mezoregiony, umożliwiający optymalne 
wykorzystanie środowiska przyrodniczego przez uwzględnienie 
jego zróżnicowania.

Repelenty – środki odstraszające – środki ochrony roślin stosowane 
do zabezpieczania młodych drzew przed uszkadzaniem ich przez 
zwierzynę.

Roczny etat miąższościowy cięć w Lasach Państwowych – rozmiar 
użytkowania lasu w danym roku, określony na podstawie planów 
urządzenia lasu jako suma etatów cięć rębnych i przedrębnych po-
szczególnych nadleśnictw (orientacyjnie ok. 1/10 etatu użytkowa-
nia ustalonego na 10-lecie). Jest to wielkość zmienna, zależna od 
stanu lasu; suma etatów rocznych w danym nadleśnictwie musi 
być bilansowana w 10-leciu, tj. pod koniec obowiązującego planu 
urządzenia lasu;

Lesistość (wskaźnik lesistości) – procentowy stosunek powierzchni 
lasów do ogólnej powierzchni geograficznej kraju (obszaru).

Leśny kompleks promocyjny (LKP) – obszar funkcjonalny o znacze-
niu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, powołany w celu 
promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony 
zasobów przyrody w lasach.

Miąższość drewna – objętość drewna, mierzona w metrach sześcien-
nych (m3).

Odnowienia – nowe drzewostany powstałe w miejscu dotychczaso-
wych, usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klę-
ski żywiołowe;

odnowienia naturalne, gdy drzewostany powstają z samosiewu 
lub odrośli; 

odnowienia sztuczne, gdy są zakładane przez człowieka.

Patogeny – czynniki wywołujące choroby; pierwotne atakują organi-
zmy żywe, wtórne atakują drzewa uszkodzone.

pH – wskaźnik kwasowości, np. gleby.

Pierśnica – grubość (średnica) drzewa stojącego na pniu, mierzona 
na wysokości 1,3 m nad ziemią.

Posusz – drzewa obumierające lub obumarłe na skutek nadmiernego 
zagęszczenia w drzewostanie, opanowania przez szkodniki owa-
dzie pierwotne lub wtórne, oddziaływania emisji przemysłowych, 
zmiany warunków wodnych itp.
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roczny etat miąższościowy cięć rębnych w Lasach Państwowych 
– suma, odniesiona przeciętnie do jednego roku, etatów cięć 
rębnych poszczególnych nadleśnictw; etaty cięć rębnych dla 
poszczególnych nadleśnictw ustalane są w planach urządze-
nia lasu jako wielkości nieprzekraczalne w całych (w zasadzie 
10-letnich) okresach obowiązywania tych planów; 

roczny etat miąższościowy cięć przedrębnych w Lasach Pań-
stwowych – suma, odniesiona przeciętnie do jednego roku, 
orientacyjnych etatów cięć przedrębnych poszczególnych nad-
leśnictw.

Różnorodność biologiczna – rozmaitość form życia na Ziemi lub na 
danym obszarze, rozpatrywana zazwyczaj na trzech poziomach 
organizacji przyrody jako:

różnorodność gatunkowa – rozmaitość gatunków,

różnorodność ekologiczna – rozmaitość typów zgrupowań (bioce-
noz, ekosystemów),

różnorodność genetyczna – rozmaitość genów składających się 
na pulę genetyczną populacji.

Spałowanie – zdzieranie zębami przez zwierzęta kopytne kory drzew 
stojących lub leżących w celu zdobycia pokarmu.

Stepowienie – ograniczanie warunków sprzyjających rozwojowi lasu, 
głównie przez osuszanie, co sprzyja wkraczaniu roślinności stepowej.

Trzebieże – cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach, które 
przeszły już okres czyszczeń, polegające na usuwaniu z drzewosta-
nu drzew gospodarczo niepożądanych. Pozytywny wpływ trzebieży 
przejawia się wzmożonym przyrostem grubości, wysokości i wielko-
ści koron drzew oraz polepszaniem jakości drzewostanu.

Typ siedliskowy lasu – podstawowa jednostka w systemie klasyfikacji 
siedlisk leśnych w Polsce obejmująca powierzchnie leśne o zbliżo-
nych warunkach siedliskowych.

Użytkowanie przedrębne – pozyskiwanie drewna związane z pielę-
gnowaniem lasu.

Użytkowanie rębne – pozyskiwanie drewna związane z odnowieniem 
drzewostanu lub wylesieniem z powodu zmiany przeznaczenia 
gruntu; drewno pozyskane w ramach użytkowania rębnego to 
użytki rębne.

Zapas na pniu – miąższość (objętość) wszystkich drzew żywych na 
danym obszarze (drzewostan, województwo, kraj itp.), o pierśnicy 
powyżej 7 cm (w korze). Zapas na pniu w przeliczeniu na 1 ha na-
zywany jest zasobnością.

Zasobność – patrz zapas na pniu.

Złomy i wywroty – drzewa złamane lub powalone przez wiatr, śnieg.

Zręby zupełne – powierzchnia, na której w ramach użytkowania ręb-
nego usunięto cały drzewostan, przewidywana do odnowienia 
w najbliższych pięciu latach.
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al. J. Słowackiego 17a
tel.: (12) 630-52-00, faks: 633-13-51
e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 2
tel.: (13) 437-39-00, faks: 437-39-02
e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl

20-950 Lublin
ul. Czechowska 4
tel.: (81) 532-70-31 do 39, faks: 532-49-47
e-mail: rdlp@lublin.lasy.gov.pl

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

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

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

60-959 Poznań
ul. Gajowa 10
tel.: (61) 668-44-11, faks: 668-44-10
e-mail: rdlp@poznan.lasy.gov.pl

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

71-434 Szczecin
ul. J. Słowackiego 2
tel.: (91) 432-87-00, faks: 422-53-13
e-mail: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl

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

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

03-841 Warszawa
ul. Grochowska 278
tel.: (22) 517-33-00, faks: 517-33-62
e-mail: rdlp.@warszawa.lasy.gov.pl

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

65-950 Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego 24a
tel.: (68) 455-85-00, faks: 455-85-02
e-mail: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl



ZASIĘGI TERYTORIALNE NADLEŚNICTW  
i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych





Zdjęcia:
Paweł Fabijański, Krzysztof Fronczak, Marek Matecki, Stanisław 
Pindera, Eugeniusz Pudlis; Shutterstock. CandyBox Images

Zdjęcie na okładce i przy tytułach rozdziałów:
Paweł Fabijański

ISBN 978-83-65659-22-4

Projekt graficzny:
Fabryka Wyobraźni, www.fabryka wyobraźni.pl

Przygotowanie do druku:
www.pracowniacc.pl

Druk:
ORWLP w Bedoniu

Wydawca:
CENTRUM INFORMACYJNE
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Warszawa 2017
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
tel.: (22) 185-53-53
faks: (22) 185-53-71

e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl

Opracowanie redakcyjne:
Wawrzyniec Milewski

Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych





ISBN 978-83-65659-22-4
Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych




