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LASY W POLSCE 2018

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788
z późn. zm.) zobowiązała Lasy Państwowe do corocznego sporządzania
raportu o stanie lasów w Polsce. Opracowanie „Lasy w Polsce 2018” jest
skrótem raportu sporządzonego dla roku 2017 w Instytucie Badawczym
Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyk międzynarodowych. Raport przedstawia stan lasów wszystkich własności
w roku 2017 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 zagrożenia środowiska
leśnego.
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ZASOBY LASÓW
W POLSCE

Powierzchnia lasów i lesistość
Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formacją przyrodniczą, stanowiącą niezbędny czynnik równowagi
ekologicznej. Są jednocześnie formą użytkowania gruntów, która zapewnia produkcję biologiczną przedstawiającą wartość rynkową. Lasy
są dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia człowieka.
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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, lasy Polski uległy
znacznym przeobrażeniom. Lesistość Polski, wynosząca jeszcze pod
koniec XVIII w. ok. 40% (w ówczesnych granicach), zmalała do 20,8%
w 1945 r. Odwrócenie tego procesu nastąpiło w latach 1945–1970,
kiedy to w wyniku zalesienia 933,5 tys. ha lesistość Polski wzrosła do
27,0%. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9242 tys. ha (według GUS – stan w dniu 31.12.2017 r.), co odpowiada lesistości 29,6%.
Według standardu przyjętego dla ocen międzynarodowych, uwzględniającego grunty związane z gospodarką leśną, powierzchnia lasów
Polski na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 9447 tys. ha. Jest ona zbliżona
do powierzchni lasów Ukrainy i Włoch.

Na jednego
Polaka
przypada

0,24 ha
lasu
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W grupie analizowanych państw wyraźnie wyższą lesistość mają
przede wszystkim kraje o dużym udziale terenów nieprzydatnych
do innych rodzajów użytkowania niż leśnictwo, m.in. obszarów bagiennych i górskich (kraje skandynawskie, Austria, Słowacja). Niższą
od Polski lesistością charakteryzują się m.in. Ukraina, Węgry i Rumunia, a z krajów zachodnich – Irlandia i Wielka Brytania. Obliczona
według standardu międzynarodowego lesistość Polski w 2017 r. wynosiła 30,9% i była niższa od średniej europejskiej wynoszącej 32,8%
(z uwzględnieniem lasów Federacji Rosyjskiej – 44,7%).
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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W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne
– 80,7%, w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 76,9%. Struktura ta w całym okresie
powojennym zmieniała się w niewielkim stopniu. W latach 1990–2017
udział własności lasów prywatnych wzrósł o 2,3 punkty procentowe
do obecnych 19,3%. Jednocześnie zmalał z 83,0% do 80,7% udział lasów własności publicznej.
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WIELKOŚĆ POWIERZCHNI LEŚNEJ na tle powierzchni
lądowej przypadającej na jednego mieszkańca (SoEF 2015)
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Porównanie udziału lasów publicznych w ogólnej powierzchni lasów
w grupie państw wybranych do analizy wykazuje przestrzenne zróżnicowanie tej wielkości. Wyraźnie dają się tu wyodrębnić trzy grupy
krajów: Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP), gdzie blisko 100%
lasów jest własnością państwa, kraje skandynawskie i śródziemnomorskie, gdzie zdecydowana większość lasów znajduje się w rękach
prywatnych, oraz pozostałe kraje o zróżnicowanej strukturze własności z przeważającym udziałem lasów publicznych.
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Struktura siedlisk
W Polsce lasy występują przede wszystkim na terenach o najsłabszych
glebach, co znajduje odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych
lasu. W strukturze siedliskowej lasów nieznacznie przeważają siedliska
borowe, występujące na 50,4% powierzchni lasów; siedliska lasowe
zajmują 49,6%. W obu grupach wyróżnia się dodatkowo siedliska wyżynne, zajmujące łącznie 6,5% powierzchni lasów, i siedliska górskie,
występujące na 8,6% powierzchni.
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UDZIAŁ POWIERZCHNIOWY (%)
siedliskowych typów lasu w Polsce (WISL 2013–2017)

LEGENDA:
Bb – bór bagienny
BG – bór górski
BMb – bór mieszany bagienny
BMG – bór mieszany górski
BMśw – bór mieszany świeży
BMw – bór mieszany wilgotny
BMwyż – bór mieszany wyżynny
Bs – bór suchy
Bśw – bór świeży
Bw – bór wilgotny
LG – las górski
Lł – las łęgowy
LMb – las mieszany bagienny
LMG – las mieszany górski
LMśw – las mieszany świeży
LMw – las mieszany wilgotny
LMwyż – las mieszany wyżynny
Lśw – las świeży
Lw – las wilgotny
Lwyż – las wyżynny
Ol – ols
OlJ – ols jesionowy
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Struktura gatunkowa
Przestrzenne rozmieszczenie siedlisk w dużym stopniu znajduje odzwierciedlenie 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.
DOLNOŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

PODLASKIE

LUBELSKIE

POMORSKIE
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PRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE DRZEWOSTANÓW
według gatunków panujących w układzie województw (WISL 2013– 2017)
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LEGENDA:

osika

Gatunki iglaste dominują na 68,4% powierzchni lasów Polski. Sosna,
która według WISL zajmuje 58% powierzchni lasów wszystkich form
własności, 60,2% powierzchni w PGL LP i 54,9% w lasach prywatnych,
znalazła w Polsce najkorzystniejsze warunki klimatyczne oraz siedliskowe w swoim eurazjatyckim zasięgu, dzięki czemu zdołała wytworzyć wiele cennych ekotypów (np. sosna taborska lub augustowska).

LASY:
OGÓŁEM

olsza

PGL LP
PRYWATNE

brzoza

W latach 1945–2017 struktura gatunkowa polskich lasów uległa istotnym przemianom, zwiększył się m.in. udział drzewostanów z przewagą gatunków liściastych. W Lasach Państwowych, gdzie możliwe
jest prześledzenie tego zjawiska na podstawie corocznych aktualizacji
stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych, powierzchnia drzewostanów liściastych wzrosła z 13,0% do 23,8%.
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buk
dąb
pozostałe
liściaste

Sosna
zajmuje

58%

powierzchni lasów
w Polsce

Struktura wiekowa

jodła

W strukturze wiekowej lasu dominują drzewostany III i IV klasy wieku, występujące odpowiednio na 24,5% i 19,6% powierzchni. W lasach
większości form własności panuje III klasa wieku, a w lasach prywatnych jej udział wynosi 32,4%. Drzewostany powyżej 100 lat wraz z KO,
KDO i BP zajmują w PGL Lasy Państwowe 13,2% powierzchni, w lasach
prywatnych – 3,6%. Udział powierzchni niezalesionej w lasach prywatnych wynosi 5,5% przy 2,7% w PGL LP.
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UDZIAŁ POWIERZCHNIOWY gatunków panujących w lasach wszystkich form
własności, Lasach Państwowych i lasach prywatnych (WISL 2013–2017)

60 %

Szczegółowe kierunki zmian zachodzących w powierzchniowej strukturze klas wieku możliwe są do prześledzenia na przykładzie zasobów
leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. Na wykresie porównano rozkład klas wieku w latach 1967, 1978, 1990, 2000 i 2010
LASY W POLSCE 2018
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STRUKTURA UDZIAŁU POWIERZCHNIOWEGO DRZEWOSTANÓW
według klas wieku w lasach wszystkich form własności,
Lasach Państwowych oraz lasach prywatnych (WISL 2013–2017)
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Sadzonki na potrzeby prac odnowieniowych i zalesieniowych produkowane są w szkółkach leśnych. Powierzchnia produkcyjna szkółek
leśnych w 2017 r. wynosiła 1942 ha, z czego 1920 ha w Lasach Państwowych, 14 ha w parkach narodowych oraz 8 ha w pozostałych lasach publicznych.

NATURALNE

lubuskie

Przez ostatnie 40 lat ubiegłego wieku powierzchnia odnowień stopniowo się zmniejszała. Od początku XXI w. zaobserwować można
nieznaczne odwrócenie tego trendu. Na dodatkową uwagę zasługuje
wzrost udziału odnowień naturalnych w całkowitej powierzchni odnowień, obserwowany od początku lat 80. ubiegłego wieku. W latach
1976–1980 udział ten wynosił 3,4%, w latach 1991–1995 – 6,5%, w latach 1996–2010 – 10,5%, a w ostatnich siedmiu latach – 13,6%.

SZTUCZNE

lubelskie

Odnowienia lasu (bez dolesień i wprowadzania II piętra) w 2017 r.
wykonano na powierzchni 53 754 ha gruntów wszystkich kategorii
własności, z czego 6738 ha (12,5%) stanowiły odnowienia naturalne. Powierzchnia odnowień w 2017 r. była o ok. 2,3 tys. ha mniejsza
w porównaniu z rokiem 2016.

tys. ha

dolnośląskie

Według danych WISL 2013–2017 powierzchnia drzewostanów w wieku
powyżej 80 lat (bez KO, KDO) zwiększyła się z ok. 0,9 mln ha w 1945 r.
do prawie 2,1 mln ha w roku 2017. W tym samym okresie przeciętny
wiek drzewostanów w lasach wszystkich form własności wzrósł z 44
do 58 lat (w Lasach Państwowych – do 59 lat, a w lasach prywatnych
– do 49 lat).

6

kujawsko-pomorskie

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 – pożądanej
struktury klas wieku.

54 tys. ha
odnowiono las
w 2017 r.
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Zmiany powierzchni lasów

tys. ha/rok

Według danych GUS powierzchnia lasów w Polsce od 1990 r. do roku
2017 wzrosła o 548 tys. ha, w tym w ostatnim roku o 12 tys. ha.

SZTUCZNE
NATURALNE

90

Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest „Krajowy program
zwiększania lesistości” (KPZL). Z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa program
ten został opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23.06.1995 r.
Zebrane doświadczenie związane z praktyczną realizacją „Krajowego
programu zwiększania lesistości” wykazało konieczność jego modyfikacji, którą zakończono w 2002 r. W wyniku modyfikacji KPZL zwiększono przewidywany uprzednio rozmiar zalesień na lata 2001–2020
o 100 tys. ha, do 680 tys. ha, oraz zweryfikowano preferencje zalesieniowe dla wszystkich gmin w kraju.
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ROZMIAR ODNOWIEŃ
w latach 1961–2017 (GUS)
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Równie olbrzymi spadek powierzchni zalesień odnotowano w Lasach
Państwowych, gdzie w 2017 r. zalesiono zaledwie 487 ha, wobec
np. 9,7 tys. ha w roku 2004. Przyczyną było drastyczne zmniejszenie
powierzchni gruntów porolnych i nieużytków przekazywanych Lasom
Państwowym do zalesień przez Agencję Nieruchomości Rolnych. (Od
1.09.2017 r. obowiązki Agencji przejął nowo utworzony Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa – przyp. red.).

OGÓŁEM

1993

Drastyczny spadek powierzchni zalesień (z 16 933 ha w 2006 r. do
1628 ha w roku 2017, czyli o 90%) jest m.in. wynikiem zmiany kryteriów przeznaczania prywatnych gruntów rolnych do zalesienia
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym podniesienia minimalnej zwartej powierzchni zalesień, wyłączenia ze wsparcia
na zalesianie trwałych użytków zielonych i gruntów położonych na
obszarach Natura 2000 oraz zwiększenia konkurencyjności ze strony
dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej.

30

1992

W roku 2017 wykonano zalesienia (sadzenie lasu) na 1628 ha gruntów wszystkich kategorii własności. Największe powierzchnie zalesiono w województwach zachodniopomorskim – 214 ha i lubelskim
– 190 ha, najmniejsze w województwach śląskim – 18 ha i opolskim
– 33 ha. Powierzchnia zalesień w 2017 r. była o 383 ha (o 19%) niższa
w porównaniu z rokiem 2016. Ponadto, według danych GUS, w 2017 r.
154 ha uznano za zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej (w
roku 2016 – 177 ha).

LASY:
tys. ha

1991

Głównym celem „Krajowego programu zwiększania lesistości” 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.

ROZMIAR ZALESIEŃ (sztucznych) w Polsce
w latach 1991–2017 (GUS)
LASY W POLSCE 2016
2018
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Miąższościowa struktura
zasobów drzewnych
Zasoby
drzewne Polski to

2587
mln
m3
grubizny brutto

Według pomiarów Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu
(WISL), przeprowadzonych w latach 2013–2017 i odniesionych do powierzchni lasów na koniec 2016 r., zasoby drzewne osiągnęły miąższość 2587 mln m3 grubizny brutto, z czego na Lasy Państwowe przypada 2030 mln m3, a na lasy prywatne – 434 mln m3.
Ponad połowa (51%) zasobów drzewnych występuje w drzewostanach III i IV klasy wieku, 48,3% w Lasach Państwowych i 66,5%
w lasach prywatnych. Miąższość drzewostanów powyżej 100 lat wraz
z KO, KDO i BP wynosi 19,7% w PGL Lasy Państwowe i 5,4% w lasach
prywatnych.
Według wyników WISL z okresu 2013–2017 przeciętna zasobność lasów w Polsce wynosi 280 m3/ha, w tym w lasach zarządzanych przez
PGL LP – 286 m3/ha, natomiast w lasach prywatnych – 244 m3/ha.
Największą zasobnością charakteryzują się lasy województw małopolskiego (323 m3/ha) i podkarpackiego (320 m3/ha), najmniejszą zaś
województwa mazowieckiego (252 m3/ha).
W układzie miąższościowym na sosnę przypada 56,5% zasobów
drzewnych lasów wszystkich form własności. W Lasach Państwowych
udział ten wynosi 58,7%, natomiast w lasach prywatnych – 53,8%.
Lasy prywatne charakteryzują się większym udziałem miąższościowym 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.
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STRUKTURA UDZIAŁU MIĄŻSZOŚCIOWEGO DRZEWOSTANÓW
według klas wieku w lasach wszystkich form własności, Lasach
Państwowych oraz lasach prywatnych (WISL 2013–2017)

KO,
KDO,
BP

pozostałe

Polskie lasy zaliczają się do czołówki europejskiej pod względem zasobności. 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 Rosyjskiej – 114 m3/ha).

osika
LASY:
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OGÓŁEM
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brzoza

PRYWATNE

W ocenie SoEF 2015 Polska, będąc krajem o stosunkowo dużej powierzchni bezwzględnej lasów oraz o zasobności wyższej od przeciętnej europejskiej, dysponuje znaczącymi co do wielkości zasobami
drzewnymi w regionie – ponad 2,5 mld m3.
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UDZIAŁ MIĄŻSZOŚCIOWY według gatunków rzeczywistych w lasach wszystkich
form własności, Lasach Państwowych oraz lasach prywatnych (WISL 2013–2017)
LASY W POLSCE 2018
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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 Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. W wypadku Lasów Państwowych wyniki WISL
wskazują na wyższą (o 7,5%) wielkość zasobów w porównaniu z danymi
pochodzącymi z aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych. Według danych Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu dla
okresów 2005–2009 i 2013–2017 zasoby drzewne ogółem w kraju zwiększały się średniorocznie o 35 mln m3.
W okresie ostatnich 20 lat, tj. od stycznia 1997 r. do stycznia 2017 r., w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe przyrost grubizny drewna brutto wyniósł 1249 mln m3. W tym czasie pozyskano 732 mln m3
grubizny, co oznacza, że 517 mln m3 grubizny brutto, odpowiadające
41% całkowitego przyrostu, zwiększyło zasoby drzewne na pniu.

Co roku
w polskich
lasach przybywa

35
mln m

3

drewna

O tym, że ogólny wzrost zasobów drzewnych jest nie tylko skutkiem
zwiększenia powierzchni lasu, świadczą zmiany zasobności (miąższości na hektar) analizowanych klas wieku. Począwszy od III klasy wieku (oprócz KO/KDO) obserwowany jest stały wzrost tego wskaźnika
w analizowanym okresie.
Wzrost zasobów drzewnych jest wynikiem pozyskania drewna w Lasach Państwowych zgodnie z zasadą utrzymania trwałości lasów i konsekwentnego powiększania ich powierzchni. W pewnym stopniu zarejestrowany wzrost zasobów wynika ze stosowania dokładniejszych
metod inwentaryzacji.
LASY W POLSCE 2018
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LEGENDA:
LASY OGÓŁEM (GUS)

LASY PAŃSTWOWE WG WISL*

LASY OGÓŁEM WG WISL*

LASY PAŃSTWOWE (AKTUALIZACJA)

* dane WISL za okresy 2005–2009, 2010–2014 i 2013–2017
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WIELKOŚĆ ZASOBÓW DRZEWNYCH w lasach Polski w latach 1967–2017
w mln m3 grubizny brutto (GUS, BULiGL, WISL), stan na 1 stycznia
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2005

2009

2014

2017

FUNKCJE LASU

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

FUNKCJE PRZYRODNICZE (OCHRONNE)
wyrażające się m.in. korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego oraz regulację obiegu wody
w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom,
ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem;

FUNKCJE SPOŁECZNE
które polegają m.in. na kształtowaniu korzystnych warunków
zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa, wzbogacaniu
rynku pracy i zapewnianiu rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa;

FUNKCJE PRODUKCYJNE (GOSPODARCZE)
polegające głównie na zdolności do odnawialnej produkcji biomasy, w tym przede wszystkim drewna i użytków ubocznych, a także
na realizacji gospodarki łowieckiej.

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, przemysł
celulozowo-papierniczy
czy energetyka.

Ustawowym obowiązkiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej ukierunkowanej na powszechną ochronę lasów, zachowanie
ich trwałości, ciągłości wielostronnego użytkowania oraz powiększanie zasobów leśnych.
LASY W POLSCE 2018
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Przyrodnicze funkcje lasu
Lasy
ochronne
zajmują

53,7%
wszystkich
lasów

Najstarsze formalne unormowania odnoszące się do społecznych
i przyrodniczych funkcji lasu, a w szczególności do wyróżniania
lasów o charakterze ochronnym, uwzględniono w opracowanej
w 1957 r. pierwszej powojennej „Instrukcji urządzania lasu”. Do roku
1975 wyodrębniono 1485 tys. ha lasów ochronnych (22,5% ówczesnej powierzchni leśnej Lasów Państwowych). Według stanu na dzień
1.01.2017 r. łączna ich powierzchnia wzrosła do 3811 tys. ha, co stanowi 53,7% całkowitej powierzchni leśnej, a przy uwzględnieniu również powierzchni leśnej rezerwatów (103 tys. ha) – 55,1%.
Wśród wyróżnianych kategorii największą powierzchnię zajmują lasy
wodochronne – 1544 tys. ha, podmiejskie – 617 tys. ha, cenne przyrodniczo – 572 tys. ha, uszkodzone działalnością przemysłu – 463 tys. ha
oraz glebochronne – 322 tys. ha. Największy udział lasów ochronnych
charakteryzuje obszary leśne zlokalizowane w południowej części
kraju na terenach górskich (RDLP Kraków – 91,8% i Krosno – 86,3%)
oraz na obszarach będących pod wpływem oddziaływania przemysłu
(RDLP Katowice – 84,1%).
Powierzchnia lasów prywatnych uznanych za ochronne jest szacowana na 65,1 tys. ha, co stanowi 3,7% ich całkowitej powierzchni;
lasy gminne tych kategorii zajmują 22,5 tys. ha (26,6%). Udział lasów
ochronnych wszystkich własności w ogólnej powierzchni leśnej kraju
osiągnął już wielkość 42,2%, a z uwzględnieniem powierzchni rezerwatów – 43,3%.
Polska, w odniesieniu do krajów naszego regionu, charakteryzuje się
stosunkowo wysokim udziałem lasów ochronnych (33,4%, zgodnie

20

LASY W POLSCE 2018

2,4%
1,7%
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UDZIAŁ LASÓW OCHRONNYCH w Lasach Państwowych w 2017 r. (DGLP)

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, stosuje się zmodyfikowane postępowanie, polegające na ograniczaniu
stosowania rębni zupełnych, podwyższaniu wieku rębności, dostosowywaniu składu gatunkowego do pełnionych funkcji, zagospodarowaniu rekreacyjnym itp.
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UDZIAŁ LASÓW OCHRONNYCH w ogólnej powierzchni leśnej (SoEF 2015)
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Wiązanie węgla

783

Ukraina
619

Białoruś

Ocena ilości węgla wiązanego przez ekosystemy (również leśne) miała do niedawna charakter niemal wyłącznie badawczy. Wzrost zagrożenia ociepleniem klimatu, zagrożenia spowodowanego zwiększaniem 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 zwiększonemu wiązaniu węgla, zostały wycenione i uwzględnione w całkowitym bilansie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych.
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ILOŚĆ WĘGLA związanego w biomasie drzewnej na pniu (SoEF 2015)
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Ogólne zasady bilansowania wielkości sekwestrowanego węgla
w lasach oraz możliwości jego uwzględnienia w całkowitym bilansie
emisji CO2 bazują na decyzjach podejmowanych na Konferencjach
Państw-Stron Konwencji Klimatycznej oraz na zapisach zawartych
w Protokole z Kioto i porozumieniu klimatycznym podpisanym
w 2015 r. w Paryżu. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w listopadzie
2017 r. w Bonn w Niemczech (COP23), a jego głównym celem było
opracowanie zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego, które mają
być przyjęte na kolejnym spotkaniu w Katowicach. W Porozumieniu
ustalono m.in., że poszczególne kraje jak najszybciej podejmą wszelkie starania zmierzające do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury (maksymalny pułap wzrostu określono na 2oC), co wiązać się
będzie z kolejnymi redukcjami emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, głównie CO2. W tym aspekcie podtrzymano opinię, że wiązanie tego gazu przez ekosystemy leśne to jedna ze skuteczniejszych
metod spowalniających wzrost globalnej temperatury.
Stanowisko Polski w kwestii metod ograniczania emisji opiera się
m.in. na stosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym przede

wszystkim geotermii, oraz wykorzystaniu potencjału obszarów leśnych do absorpcji CO2. W praktyce oznacza to podejmowanie działań
związanych ze zwiększeniem powierzchni leśnej kraju (potencjał zalesieniowy wyraża się wielkością blisko 2 mln ha ubogich gleb niegwarantujących opłacalności produkcji rolnej), a także wprowadzaniem
II piętra, gatunków szybko rosnących, podsadzeń, promowaniem
odnowień naturalnych oraz ograniczaniem zrębów zupełnych, co
w efekcie ma doprowadzić do zwiększenia ilości biomasy roślinnej
skumulowanej w ekosystemach leśnych.
Począwszy od 2016 r. Lasy Państwowe realizują pilotażowy projekt
Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), którego celem jest zwiększenie pochłaniania CO2 i innych gazów cieplarnianych 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 surowca 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, natomiast
w części podziemnej – na 137 mln ton; zawartość węgla w drew-

nie martwym określono na 32 mln ton (SoEF 2015). Szacuje się, że
w skali Europy w latach 2005–2015 średnia roczna sekwestracja węgla
w biomasie leśnej, glebie i leśnych produktach wyniosła 719 mln ton.
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
zwiększanie powierzchni leśnej w wyniku zalesiania gruntów porolnych, odnawianie lasu z udziałem gatunków szybko rosnących, zabiegi hodowlane zwiększające zapas na pniu, przedłużanie żywotności produktów z drewna oraz ich recykling, redukcję emisji ze źródeł
kopalnych, 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 Porozumieniu Paryskim, czego wyrazem może być wzrost w ostatnim
dziesięcioleciu powierzchni leśnej i zasobów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych o odpowiednio 52 tys. ha i 241 mln m3.

W biomasie
lasów Polski
zawarte są

822
mln ton
węgla
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Społeczne funkcje lasu

2017 wydatkowano na ten cel ok. 31 000 tys. zł, w tym ze środków własnych
nadleśnictw 28 078 tys. zł (90,5%).

Edukacja leśna społeczeństwa

Liderami edukacji leśnej społeczeństwa są leśne kompleksy promocyjne, na
terenie których z różnych jej form corocznie korzysta ponad 30% uczestników zajęć edukacyjnych przygotowanych przez leśników. W LKP pracuje
najbardziej wykwalifikowana i doświadczona kadra edukacyjna, tzw. liderzy
edukacji leśnej społeczeństwa. Sprzyja temu najlepiej rozwinięta infrastruktura edukacyjna, w skład której wchodzą ośrodki edukacji leśnej (34), izby
edukacyjne (53), wiaty edukacyjne – tzw. zielone klasy (138), ścieżki dydaktyczne (234), punkty edukacyjne (478), inne obiekty (583), ,,zielona szkoła’’
oraz baza noclegowa.

Edukacja leśna ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy
o środowisku leśnym i trwale zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego do
działalności zawodowej leśników.

W leśnych
zajęciach
edukacyjnych
uczestniczyło w 2017 r.
ponad

5 mln
osób

W różnych rodzajach działań edukacyjnych organizowanych przez leśników
w 2017 r. uczestniczyło ponad 5 mln osób. Były to tradycyjnie: 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 edukacyjnych stanowiły dzieci szkół podstawowych.
W akcjach i imprezach liczny udział brali dorośli i studenci.
Tak szeroki wachlarz działań edukacyjnych prowadzony był dzięki zaangażowaniu ponad 9 tys. leśników. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem
atrakcyjnej i zróżnicowanej infrastruktury edukacyjnej, na którą składają
się ośrodki edukacji leśnej (64), izby edukacyjne (290), wiaty edukacyjne –
tzw. zielone klasy (600), ścieżki dydaktyczne (1030), punkty edukacyjne
(1925), inne obiekty (2985), a dodatkowo – także baza noclegowa.
Działalność edukacyjna w Lasach Państwowych finansowana jest przede
wszystkim ze środków własnych nadleśnictw oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W roku
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Leśne kompleksy promocyjne można również uznać za szczególne obszary o znaczeniu naukowym i badawczym, gdzie dzięki pełnemu rozpoznaniu środowiska leśnego prowadzone są interdyscyplinarne badania.
Wyniki badań pozwalają na doskonalenie metod gospodarowania lasem
i określenie dopuszczalnych granic ingerencji gospodarczych w ekosystemy leśne. Są ponadto alternatywą dla nadmiernie przeciążonych ruchem
turystycznym parków narodowych, w których turystyka odbywa się według rygorystycznych, ściśle określonych zasad. Dzięki promocji lasów i ich
otwarciu na społeczne potrzeby Lasy Państwowe dają możliwość nie tylko
zapoznania się z zasadami ekologicznej gospodarki leśnej, ale również żywego kontaktu z przyrodą bez większych ograniczeń wstępu i poruszania
się po lesie.
Prowadzona przez Lasy Państwowe polityka promocji ekologicznej gospodarki leśnej pozwoliła na utworzenie we wszystkich 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych 25 LKP, których łączna powierzchnia wynosi
ok. 1279 tys. ha, w tym w PGL Lasy Państwowe – ponad 1256 tys. ha, co
odpowiada przeszło 17% powierzchni znajdującej się w zarządzie PGL LP.

Uzupełnieniem aktywności edukacyjnej LP jest szeroka 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 wędrówek 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 ponad 600 leśnych polach biwakowych
i miejscach 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 postoju pojazdów.
Do dyspozycji gości jest też 614 innych obiektów terenowych, także 36
ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, ok. 130 kwater myśliwskich i ponad 200 pokoi gościnnych. O aktualnym zakresie leśnej oferty turystycznej
turyści mogą się dowiedzieć za pośrednictwem utworzonej w 2010 r. witryny internetowej www.czaswlas.pl.
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Jedną z konsekwencji wzmożonej penetracji obszarów leśnych przez turystów jest zaśmiecanie lasów. Mimo prowadzonej kampanii edukacyjnej
oraz rozbudowy małej infrastruktury leśnej koszty utrzymania czystości w
lasach stale rosną – w 2017 r. Lasy Państwowe wydatkowały na ten cel blisko 18,2 mln zł. Łącznie z obszarów leśnych wywieziono ponad 114 tys. m3
śmieci.
Działalność edukacyjna i turystyczna prowadzona jest również w parkach
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 leśnych zakładów doświadczalnych w Rogowie, Siemianicach, Krynicy i Popielnie w skład leśnych kompleksów promocyjnych.
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Produkcyjne funkcje lasu
W roku 2017
pozyskano
w Polsce

42,7 mln m

3

grubizny
drewna netto

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

40 000

W roku 2017 pozyskano w Polsce 42 699 tys. m3 grubizny drewna
netto (o 3570 tys. m3 więcej niż w roku 2016), z czego w lasach prywatnych – 1642 tys. m3 (wzrost o 352 tys. m3 w odniesieniu do roku 2016),
a w parkach narodowych – 185 tys. m3.

30 000

W PGL Lasy Państwowe pozyskano w 2017 r. 42 213 tys. m3 surowca drzewnego, w tym na gruntach leśnych 40 627 tys. m3 grubizny
netto (108,3 % orientacyjnego etatu miąższościowego cięć), z czego
w ramach cięć rębnych – 21 339 tys. m3 (107,1% etatu), natomiast
w cięciach przedrębnych – 19 289 tys. m3 (109,7% etatu).
Miąższość zrealizowana w ramach porządkowania stanu sanitarnego
lasu, wynikająca z pozyskania posuszu, złomów i wywrotów powstałych w procesach naturalnych oraz na skutek oddziaływania wiatru,
gradacji szkodliwych owadów, zakłóceń stosunków wodnych, zanieczyszczeń powietrza oraz anomalii pogodowych wyniosła w 2017 r.
8607 tys. m3, co stanowiło 21,2% całości pozyskania grubizny. Wielkość ta jest nieco wyższa niż średnia z ostatnich 10 lat, wynosząca
20,9%. Na rozmiar użytkowania przygodnego w 2017 r. złożyło się
przede wszystkim usuwanie szkód spowodowanych huraganowymi
wiatrami oraz osłabieniem drzewostanów w wyniku zakłócenia stosunków wodnych. Najwięcej grubizny z posuszu, wywrotów i złomów
pozyskano na terenie RDLP Toruń (1683 tys. m3).
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LEGENDA:
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GRUBIZNA POZYSKANA W RAMACH CIĘĆ
PIELĘGNACYJNYCH I ODNOWIENIOWYCH
GRUBIZNA WYNIKAJĄCA Z POZYSKANIA
POSUSZU, ZŁOMÓW I WYWROTÓW
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UDZIAŁ POZYSKANIA POSUSZU, ZŁOMÓW I WYWROTÓW w użytkowaniu ogółem
w Lasach Państwowych w okresie 1990–2017 w tys. m3 grubizny netto (DGLP)

tys. ha
40
35
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W 2017 r. w ramach cięć zupełnych pozyskano w Lasach Państwowych 9137 tys. m3 grubizny, co stanowiło 22,5% pozyskania ogółem.
Powierzchnia zrębów zupełnych wyniosła 36,2 tys. ha i była znacznie
wyższa od średniej z ostatnich 20 lat, wynoszącej 27,4 tys. ha. Ograniczanie powierzchni zrębów zupełnych świadczy o postępie w ekologizacji gospodarki leśnej, a ich stosowanie bywa wymuszane występowaniem wielkoobszarowych szkód spowodowanych przez wiatr
i inne czynniki abiotyczne czy zamieraniem lasu z powodu suszy, chorób grzybowych i gradacji owadów.

W 2017 r.
z cięć zupełnych
pozyskano ok.

23%
drewna

W ostatnim okresie w Lasach Państwowych obserwuje się wzrost
wielkości pozyskania drewna, wyrażonej w miąższości grubizny netto
przypadającej na jeden hektar powierzchni leśnej. W ciągu 10 lat wartość tego wskaźnika zwiększyła się z 4,35 m3/ha w 2008 r. do 5,71 m3/ha
w roku 2017. Wielkość pozyskania nie przekracza jednak dopuszczalnych możliwości użytkowania i zgodnie z danymi z ostatnich 20 lat
kształtuje się na poziomie ok. 59% przyrostu bieżącego.
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O prawidłowej intensywności użytkowania lasów w Polsce świadczyć może porównanie odpowiednich wskaźników dla grupy państw
o zbliżonych warunkach geograficznych.
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POWIERZCHNIA ZRĘBÓW ZUPEŁNYCH w Lasach Państwowych
w okresie 1980–2017 w tys. ha (DGLP)

Analiza wykresu wskazuje, że podobnie jak w Polsce (74,8%), w większości
państw regionu pozyskuje się zdecydowanie ponad 50% przyrostu. Wyjątek wśród wymienionych na rysunku krajów stanowią Ukraina (28,5%),
Włochy (39,2%) oraz Francja (47,3%). Największą wielkość omawianego
wskaźnika wykazują Szwecja (101,8%), Austria (93,5%) i Czechy (85,2%).
W przypadku Szwecji nie można jednak mówić o użytkowaniu ponad
przyrost, gdyż duża część lasów, zlokalizowana na terenach podmokłych
i górskich, została uznana za niedostępną do użytkowania (blisko 30%),
a przecież i tu proces odkładania się drewna na pniu następuje.
LASY W POLSCE 2018
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Ukraina

28,5%

Białoruś

Lasy w ochronie
przyrody i krajobrazu

76,2%

Litwa

78,3%

Polska

74,8%

Rumunia
Czechy

85,2%

Węgry

76,2%

Słowacja

77,4%

Niemcy

80,3%

Austria
82,4%

Hiszpania

55,5%

Włochy

Rezerwaty przyrody, w liczbie 1498, obejmują powierzchnię 169,2 tys. ha.
Większość rezerwatów (1282) zlokalizowana jest na terenie PGL LP. Powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi łącznie 97,9 tys. ha.
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STOSUNEK WIELKOŚCI POZYSKANIA DREWNA do rocznego przyrostu (SoEF 2015)
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Najwyższą formą ochrony przyrody są parki narodowe, które obecnie –
w liczbie 23 – zajmują powierzchnię 315,1 tys. ha (GUS wg stanu na dzień
31.12.2017 r.). Lasy w parkach występują na 194,8 tys. ha, tj. na 61,8% ogólnej ich powierzchni.

93,5%

Szwajcaria
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Lasy w Polsce, jeden z najcenniejszych elementów naszego środowiska,
chronione są poprzez wiele różnorodnych form ochrony przyrody. Są to:
parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne. Z mocy ustawy o lasach wybrane drzewostany mogą także uzyskiwać status ochronności odpowiedni
do przypisanej im funkcji.
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Decyzjami wojewodów powołano 122 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 2604,7 tys. ha, w tym 1323,2 tys. ha (50,8%) zajmują tereny leśne.
Do obszarów chronionego krajobrazu zaliczono 386 obiektów przyrodniczych o łącznej powierzchni 7089,7 tys. ha, z czego 2315,9 tys. ha (32,7%) stanowią lasy. Obie te formy ochrony przyrody pokrywają 50,2% powierzchni
Lasów Państwowych.
W ramach sieci Natura 2000 do końca 2017 r. na terenie całego kraju wyznaczono 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków, o łącznej powierzchni

lądowej i morskiej wynoszącej 5560 tys. ha, oraz 849 obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty (po powołaniu przez Ministra Środowiska będą to
specjalne obszary ochrony siedliskowej) – 3851 tys. ha. Obecnie obszary Natura 2000 obejmują ok. 20% powierzchni kraju. Na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych obszary specjalnej ochrony ptaków zajmują 2216 tys. ha
(29,1%), a obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – 1661 tys. ha (21,8%).
Wszystkie formy zagospodarowania i ochrony lasów, mające na celu zapewnienie im trwałości i biologicznej odporności, służą jednocześnie zachowaniu zasobów genowych i różnorodności biologicznej.
W ogólnej powierzchni drzewostanów znajdujących się pod szczególną
ochroną ze względu na zachowanie zasobów genowych należy również
uwzględnić ponad 185 664 ha drzewostanów stanowiących bazę nasienną, w tym 15 534 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych, 163 329 ha
gospodarczych drzewostanów nasiennych, 1731 ha plantacji nasiennych
i plantacyjnych upraw nasiennych oraz 5070 ha drzewostanów i upraw zachowawczych, dzięki którym możliwe jest propagowanie w naszych lasach
rodzimych ekotypów drzew gatunków lasotwórczych.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r.
na terenie PGL LP zewidencjonowano:
1282 rezerwaty przyrody o powierzchni 123,4 tys. ha;
obszary Natura 2000 o powierzchni 2890 tys. ha (38% powierzchni LP), w tym: 133 obszary ptasie (OSO), zajmujące
powierzchnię 2216 tys. ha (29,1%), 708 obszarów o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) o łącznej powierzchni 1661 tys. ha
(21,8%);
11 184 pomniki przyrody, w tym: 8810 pojedynczych drzew,
1484 grupy drzew, 130 zabytkowych alei, 522 głazy narzutowe, 238 skałek, grot i jaskiń (w tym wszystkim 160 pomników
powierzchniowych o łącznym obszarze 322 ha);
8937 użytków ekologicznych o powierzchni 29 576 ha;
131 stanowisk dokumentacyjnych o powierzchni 1149 ha;
147 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych o łącznej powierzchni 39 716 ha.

Obszary
Natura 2000
zajmują

38%
powierzchni
LP

Ponadto w Lasach Państwowych utworzono 3655 stref ochronnych wokół
chronionych gatunków, stref o łącznym areale 150 509 ha, z czego ponad
22% stanowi powierzchnia ochrony całorocznej. Strefy tworzy się w celu
ochrony ostoi ptaków (3230), ssaków (3), gadów (123), owadów (13), roślin
(5), porostów (280) i innych ostoi (1).
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 właściwym
stanie. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim „Program zachowania
LASY W POLSCE 2018
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LEGENDA:
REZERWATY

RDLP BIAŁYSTOK

RDLP TORUŃ

RDLP RADOM

RDLP LUBLIN

RDLP KATOWICE

REGIONALNE DYREKCJE LP
NADLEŚNICTWA

RDLP KRAKÓW

RDLP KROSNO

PARKI NARODOWE
KOMPLEKSY LEŚNE

REZERWATY PRZYRODY w Polsce na gruntach w zarządzie PGL LP (DGLP)
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Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Materiały źródłowe dotyczące rezerwatów pochodzą
z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

leśnych zasobów genowych” oraz takie projekty, jak m.in.: „Program restytucji jodły w Sudetach Zachodnich”, „Program restytucji cisa”, programy
reintrodukcji głuszca, sokoła wędrownego, rysia, popielicy oraz programy
rozwojowe „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”
i „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych
w Polsce”, a także – w ramach środków własnych – programy ochrony in situ
i ex situ takich gatunków, jak: jarząb brekinia, gniewosz plamisty, pachnica
dębowa, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, zając, kuropatwa i wielu innych.
W nadleśnictwach działają m.in. ośrodki rehabilitacji zwierzyny (8), istnieje
8 ogrodów botanicznych (nadleśnictwa: Kudypy, Kaliska, Gryfino, Syców,
Gdańsk, Karnieszewice, Marcule, LBG Kostrzyca w Miłkowie), są także 3 arboreta (nadleśnictwa: Tułowice, Supraśl oraz OKL w Gołuchowie).
Wyrazem bogactwa gatunkowego fauny leśnej jest m.in. liczebność zwierząt łownych. Utrzymuje się ona od kilku lat na wysokim poziomie, co często
przekłada się na występowanie szkód na obszarach leśnych. Szkody występują również na obszarach rolniczych. W odniesieniu do roku poprzedniego liczebność większości populacji zwierząt łownych żyjących na wolności
uległa w roku 2017 zwiększeniu. Największy wzrost odnotowały populacje
jelenia (o 30,8%), muflona (o 11,4%) i sarny (o 6,6%), natomiast spadek liczebności – populacje dzika (o 13,9%) oraz lisa (o 1,43%). W dłuższej perspektywie, tj. w ostatnich 10 latach, tendencja wzrostowa jest znacznie bardziej wyraźna i to w odniesieniu do większości gatunków. Największy wzrost
w tym czasie stwierdzono u populacji łosia (o 294%), daniela (o 88%), jelenia (o 85%) i muflona (o 85%). Regres liczebności zaobserwowano jedynie
u kuropatwy (o ok. 22%) oraz lisa (o ponad 7%).
Tendencje wzrostowe w odniesieniu do zwierzyny grubej odnoszą się
wyłącznie do obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie.
W obwodach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych (206) nastąpił
spadek liczebności zwierzyny grubej, w tym: jelenia o 7,5%, daniela o 4,2%,

sarny o 4,8%, a dzików o 66,3%. Redukcja liczebności ma na celu obniżenie
presji zwierzyny na lasy oraz ograniczenie szkód wyrządzanych przez nią na
polach. W przypadku dzików celem redukcji liczebności tego gatunku jest
ograniczenie zagrożenia ze strony afrykańskiego pomoru świń.

Puszcza Białowieska
LEGENDA:

Puszcza Białowieska, obejmująca swym zasięgiem tereny Białowieskiego Parku Narodowego (10,5 tys. ha) oraz trzech nadleśnictw: Białowieża,
Browsk i Hajnówka (52,6 tys. ha), została również wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Cała stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska” oraz Obszar Natura 2000 PLC200004
Puszcza Białowieska.

BIAŁOWIESKI PARK
NARODOWY (BPN)

LASY PAŃSTWOWE
(LP)

Do roku 2017 na terenie Puszczy Białowieskiej, w części zarządzanej przez
PGL Lasy Państwowe, utworzono 21 rezerwatów przyrody, w tym 14 leśnych, 4 faunistyczne, 2 florystyczne i 1 torfowiskowy, o łącznej powierzchni
12 030,92 ha. Ustanowiono m.in. 1126 pomników przyrody – głównie pojedynczych drzew, 110 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 695 ha,
wyznaczono także 200 stref ochronnych (wokół porostu granicznika płucnika oraz miejsc gniazdowania ptaków) o powierzchni ok. 2477,13 ha. Na
mocy ustawy o lasach obszar zarządzany przez Lasy Państwowe jest jednocześnie Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Puszcza Białowieska”.
Oprócz rezerwatów przyrody, gdzie ingerencja człowieka podporządkowana jest celowi ochrony, utworzono inne obszary ograniczające w różnym
stopniu ludzką działalność. 31 marca 2016 r. Dyrektor Generalny LP wydał
Decyzję nr 52 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarki leśnej
w zasięgu terytorialnym nadleśnictw Białowieża i Browsk, która wprowadzi-

OTULINA BPN

REZERWATY PRZYRODY
W LP

PUSZCZA BIAŁOWIESKA – podział administracyjny i formy ochrony przyrody
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Rezerwaty
i powierzchnie
referencyjne w PB
występują na

33%
obszaru
nadleśnictw

ła powierzchnię referencyjną (ok. 5610 ha) z bardzo silnymi ograniczeniami
dla gospodarki leśnej. W sumie obszary referencyjne wraz z rezerwatami
obejmują 17,6 tys. ha, czyli nieco ponad 33% łącznej powierzchni nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka.
Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych od 2016 r. na terenie
Puszczy Białowieskiej prowadzona jest inwentaryzacja najważniejszych zasobów przyrodniczych i kulturowych, w tym wybranych gatunków ptaków,
owadów, płazów i jednego gatunku nietoperza – mopka – oraz rzadkich
i chronionych roślin, a także siedlisk przyrodniczych i obiektów dziedzictwa kulturowego. Jest to pierwsza inwentaryzacja wybranych elementów
w Puszczy Białowieskiej obejmująca cały jej teren.
Prace archeologiczne w 2017 r. obejmowały m.in. badania powierzchniowe,
polegające na weryfikacji punktów wyznaczonych na podstawie danych teledetekcyjnych (LIDAR) oraz wykonanie punktowych odwiertów. Pozyskany
w trakcie badań materiał zabytkowy (głównie próbki glebowe) przekazane zostały do analiz archeobotanicznych. W ramach badań prowadzono
również prace geofizyczne na łącznej powierzchni 30 ha na terenie nadleśnictw Browsk oraz Hajnówka, skupiające się przede wszystkim na dwóch
rodzajach obiektów zabytkowych: kurhanach oraz tzw. obiektach linowych
i powierzchniach między nimi. Kontynuowano także badania sondażowe.
W 2017 r. na 578 powierzchniach zlokalizowanych w Puszczy Białowieskiej
zbadano zawartość węgla organicznego w glebach leśnych, określając jego
zawartość na pięciu podstawowych głębokościach profilu glebowego (w
tym w próchnicy surowinowej).
Inwentaryzacja ornitologiczna w 2017 r. objęła 9 gatunków ptaków (żuraw,
puchacz, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, włochatka, sóweczka,
lelek, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty). Wyniki badań wykazały
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m.in., że liczebność dzięcioła białogrzbietego w lasach gospodarczych nie
różni się istotnie od jego liczebności w Białowieskim Parku Narodowym.
W ramach prowadzonej w 2017 r. inwentaryzacji entomologicznej owadów
epigeicznych, głównie chrząszczy Carabidae i Staphylinidae, w 599 pułapkach odłowiono 87 030 osobników należących do 107 gatunków. W marcu
i kwietniu 2017 r. na terenie Puszczy Białowieskiej przeprowadzono inwentaryzację stanowisk chrząszczy związanych ze środowiskiem podkorowym
martwych drzew, tj. zgniotka cynobrowego, zgniotka szkarłatnego oraz
ponurka Schneidera. Inwentaryzacja była kontynuacją badań rozpoczętych w 2016 r. Do inwentaryzacji pachnicy wykorzystano 156 pułapek. Na
podstawie przeprowadzonych odłowów stwierdzono na terenie Puszczy
Białowieskiej występowanie tego gatunku na 118 spośród 156 badanych
powierzchni.
W ramach inwentaryzacji herpetologicznej w lasach zarządzanych przez
PGL LP stwierdzono na 21 stanowiskach występowanie traszki grzebieniastej oraz na 4 – kumaka.
W 2017 r. łącznie na wszystkich 14 lokalizacjach (w tym na transektach)
odłowiono 85 osobników mopka. Na 85 mopków odłowiono 57 osobników
innych gatunków, zatem mopek okazał się dominującym przedstawicielem
chiropterofauny Puszczy Białowieskiej.
Inwentaryzacja pozwoliła również na określenie wielkości zasobów drewna martwego występującego w Puszczy Białowieskiej. Wskutek trwającej
od 2012 r. gradacji kornika drukarza zasoby martwego drewna w puszczy
systematycznie rosły i w 2017 r. wyniosły 5,7 mln m3. W ciągu jednego roku
(od kwietnia 2016 r.) ilość martwego drewna wzrosła o ponad 1,5 mln m3.
Obecnie w lasach Puszczy Białowieskiej występuje go przeciętnie ok. 88 m3
w przeliczeniu na 1 ha.

ZAGROŻENIA
ŚRODOWISKA
LEŚNEGO

Rodzaje czynników
stresowych
Zagrożenie środowiska leśnego w Polsce należy do najwyższych
w Europie. Wynika to przede wszystkim z położenia Polski na granicy dwóch klimatów, kontynentalnego i morskiego, a w konsekwencji
– stałego i równoczesnego oddziaływania wielu czynników powodujących niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie zdrowotnym lasów.
Negatywnie oddziałujące czynniki, określane często jako stresowe,
można sklasyfikować z uwzględnieniem:
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 charakter złożony, często cechuje je synergizm. Ponadto reakcja od momentu wystąpienia bodźca bywa przesunięta w czasie. Stwarza to
wielką trudność w interpretacji obserwowanych zjawisk, zwłaszcza
dotyczących bezpośrednich relacji przyczynowo-skutkowych. Z dotychczasowych 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 czynnika
(gradacja owadów, susza, pożary) prowadzić może do załamania odporności biologicznej ekosystemów leśnych.
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Zagrożenia abiotyczne
W 2017 r.
czynniki abiotyczne
uszkodziły
około

132

tys. ha

lasów

W 2017 r. głównymi zjawiskami klęskowymi o zasięgu krajowym były
huraganowe wiatry i susza. Na uwagę zasługuje kolejny, prawie dwukrotny wzrost powierzchni drzewostanów uszkodzonych w tym czasie przez czynniki abiotyczne. O ile w 2015 r. całkowita powierzchnia
drzewostanów uszkodzonych przez tę grupę czynników wyniosła jedynie 48,5 tys. ha, to już w kolejnym roku (2016) osiągnęła 92,8 tys. ha.
W 2017 r. odnotowano jeszcze większą, rekordową ich powierzchnię – 131,7 tys. ha, w tym tylko huraganowe wiatry uszkodziły w różnym stopniu (od zupełnego zniszczenia do pojedynczych wywrotów
i złomów) 89,9 tys. ha, a więc 97% areału wykazanego w 2016 r. i 185%
odnotowanego w 2015 r. jako uszkodzony przez wszystkie czynniki
abiotyczne razem.
Na terenie 83% nadleśnictw stwierdzono uszkodzenia spowodowane
przez co najmniej 1 czynnik abiotyczny (1 czynnik – 27%, 2 czynniki
– 28%, 3 czynniki – 23%, 4 czynniki – 4% i 5 czynników – 1%). Na największej powierzchni stwierdzono szkody spowodowane przez huraganowe wiatry (89,9 tys. ha na terenie 223 nadleśnictw). Drugim co
do ważności czynnikiem były zakłócenia stosunków wodnych, głównie susza (38,4 tys. ha na terenie 183 nadleśnictw).
Również miąższość złomów i wywrotów głównych gatunków lasotwórczych osiągnęła w 2017 r. rekordową wielkość 5,6 mln m3.
Do najważniejszych zdarzeń klęskowych w 2017 r. należał huragan
z 11/12 sierpnia, który spustoszył lasy w kilkudziesięciu nadleśnictwach na Pomorzu i Kujawach. W lasach zarządzanych przez PGL LP
całkowicie lub częściowo uszkodzone zostały drzewostany na terenie

34

LASY W POLSCE 2018

BIAŁYSTOK

GDAŃSK

KATOWICE

KRAKÓW

KROSNO

LUBLIN

ŁÓDŹ

OLSZTYN

PIŁA

1472 ha

11 949 ha

13 714 ha

391 ha

292 ha

1877 ha

6925 ha

793 ha

104 ha

POZNAŃ

RADOM

SZCZECIN

SZCZECINEK

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

10 951 ha

3454 ha

4366 ha

2189 ha

38 274 ha

1941 ha

24 116 ha

8921 ha

LEGENDA:
IMISJE

WIATR

ŚNIEG

ZAKŁÓCENIA STOSUNKÓW WODNYCH

GRAD

POŻARY

NISKIE I WYSOKIE TEMPERATURY

POWIERZCHNIA DRZEWOSTANÓW w wieku powyżej 20 lat uszkodzonych w różnym stopniu
przez wybrane czynniki abiotyczne i antropogeniczne w poszczególnych RDLP w 2017 r.
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35

Huragan
w sierpniu 2017 r.
spustoszył lasy
w kilkudziesięciu
nadleśnictwach

niemal 60 nadleśnictw, należących m.in. do RDLP Toruń, Gdańsk, Poznań, Szczecinek, Łódź i Wrocław. Najbardziej ucierpiały RDLP Toruń
i Gdańsk. Tylko na terenie RDLP Toruń szacowana miąższość złomów
i wywrotów powstałych w wyniku sierpniowego huraganu wyniosła
ok. 5,5 mln m3. Jest to ilość odpowiadająca trzyletniemu etatowi rębnemu wszystkich nadleśnictw RDLP Toruń pozyskiwanemu w ramach
planowej gospodarki leśnej.
Na dotkniętych huraganem terenach zarządzanych przez PGL LP
znajdowały się 22 rezerwaty oraz obszary utworzone w ramach sieci
Natura 2000 – 15 obszarów ptasich i 134 obszary siedliskowe. Zniszczone zostały liczne pomniki przyrody, cenne drzewostany nasienne,
strefy ochronne ptaków, miejsca bytowania wielu cennych lub rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W różnym stopniu zostało uszkodzone ok. 20% powierzchni Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
(ok. 1000 ha).

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 patogeniczne grzyby, zwłaszcza gatunki mające tendencję do masowego
występowania w formie cyklicznie powtarzających się gradacji i epifitoz. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają również
szkody wywoływane przez zwierzynę. Powodują one różnego rodzaju
uszkodzenia drzewostanów,
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a w skrajnych przypadkach ich całkowite zniszczenie. Gospodarczym
skutkiem tego zjawiska jest ograniczenie produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji pełnionych przez las.
W 2017 r. zagrożenie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe ze
strony szkodników owadzich znacząco wzrosło. Całkowita powierzchnia ich występowania przekroczyła 300 tys. ha, co stanowi ponadtrzykrotny wzrost w odniesieniu do 2016 r. W stosunku do 37 gatunków/
grup szkodliwych owadów zaistniała konieczność przeprowadzenia
zabiegów ograniczania ich liczebności. Powierzchnia drzewostanów,
w których w 2017 r. wykonano zabiegi ochronne, przekroczyła 96 tys. ha
i była ponadtrzykrotnie wyższa od sumarycznej powierzchni zwalczania w poprzednim roku.
Głównymi szkodnikami nękającymi lasy na terenie 11 RDLP były foliofagi drzewostanów sosnowych. Zabiegami ochronnymi objęto
64,7 tys. ha drzewostanów.
Drugą co do ważności grupą owadów były szkodniki drzewostanów
liściastych, głównie za sprawą imagines chrabąszczy. Całkowita powierzchnia zwalczania 15 różnych gatunków związanych troficznie
z drzewostanami liściastymi (głównie dębowymi) wyniosła w 2017 r.
26,7 tys. ha.
Ogólna powierzchnia szkółek, upraw i młodników sosnowych objętych zabiegami wyniosła niespełna 4,6 tys. ha, w tym zabiegi ochronne
przeciwko szeliniakom zastosowano na powierzchni 2,7 tys. ha.
W szkółkach i uprawach założonych na terenie 44 nadleśnictw zabiegi ochronne przeciwko szkodnikom korzeni drzew i krzewów leśnych
przeprowadzono na powierzchni niespełna 441 ha.

BIAŁYSTOK

670 ha

GDAŃSK

KATOWICE

KRAKÓW

KROSNO

LUBLIN

ŁÓDŹ

OLSZTYN

PIŁA

7265 ha

445 ha

1291 ha

1542 ha

6964 ha

232 ha

144 ha

13 753 ha

POZNAŃ

RADOM

SZCZECIN

SZCZECINEK

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

3743 ha

13 047 ha

2717 ha

11 475 ha

13 825 ha

597 ha

6248 ha

12 570 ha

LEGENDA:

SZKODNIKI DRZEWOSTANÓW ŚWIERKOWYCH, MODRZEWIOWYCH
I JODŁOWYCH

SZKODNIKI STARSZYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH

SZKODNIKI DRZEWOSTANÓW LIŚCIASTYCH

SZKODNIKI UPRAW I MŁODNIKÓW

SZKODNIKI KORZENI

POWIERZCHNIA ZABIEGÓW OGRANICZANIA LICZEBNOŚCI populacji ważniejszych grup szkodników
pierwotnych w poszczególnych RDLP w 2017 r.
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4%

2%

piędzik przedzimek

3%

Zagrożenia lasów
przez szkodniki wtórne
szeliniaki

osnuja gwiaździsta

20%

1%

strzygonia
choinówka

barczatka sosnówka

W 2017 r. pozyskanie drewna w ramach cięć sanitarnych osiągnęło
poziom 8,6 mln m3, z czego 8,1 mln m3 sosny, świerka, modrzewia,
dębu, brzozy i jesionu, natomiast 0,5 mln m3 pozostałych gatunków
lasotwórczych. Najwięcej drewna usunięto na terenie RDLP Toruń
(1,68 mln m3), Wrocław (1,2 mln m3), Katowice (1 mln m3), Białystok (0,9 mln m3), Gdańsk i Szczecinek (po 0,6 mln m3) oraz Poznań
(0,59 mln m3).
Najsilniej zagrożone były drzewostany iglaste, z których w 2017 r.
w ramach cięć sanitarnych pozyskano 7,4 mln m3 posuszu, z czego
63% (4,7 mln m3) stanowiły wywroty i złomy.

44%

brudnica mniszka

26%
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Pozyskanie drewna sosnowego w 2017 r. w ramach cięć sanitarnych
kształtowało się na poziomie 4,91 mln m3, z czego na wywroty i złomy
przypadało 3,85 mln m3. Do najważniejszych szkodników wtórnych
drzewostanów sosnowych w 2017 r. należały: smoliki, przypłaszczek
granatek, cetyńce oraz kornik ostrozębny.

chrabąszcze
(owad dosk.)

Miąższość drewna świerkowego pozyskanego w 2017 r. w ramach
cięć sanitarnych wyniosła 2,3 mln m3; wywroty i złomy stanowiły
ok. 0,7 mln m3 (25%). Do najważniejszych szkodników wtórnych drzewostanów świerkowych należały: kornik drukarz, czterooczak świerkowiec i rytownik pospolity.

PROCENTOWY UDZIAŁ POWIERZCHNI ZABIEGÓW ograniczania
liczebności populacji ważniejszych szkodników pierwotnych w 2017 r.

Rozmiar cięć sanitarnych w drzewostanach liściastych w 2017 r. był
znacznie niższy i kształtował się na poziomie 1,2 mln m3, z czego 79%
stanowiły wywroty i złomy.

LASY W POLSCE 2018

BIAŁYSTOK

GDAŃSK

KATOWICE

KRAKÓW

KROSNO

LUBLIN

ŁÓDŹ

OLSZTYN

PIŁA

884 936 m3

606 103 m3

1 019 335 m3

185 500 m3

198 181 m3

346 849 m3

181 604 m3

311 426 m3

82 664 m3

POZNAŃ

RADOM

SZCZECIN

SZCZECINEK

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

591 048 m3

174 202 m3

364 530 m3

609 944 m3

1 683 585 m3

107 664 m3

1 095 410 m3

166 463 m3

LEGENDA:
POSUSZ
ZŁOMY I WYWROTY

MIĄŻSZOŚĆ POSUSZU ORAZ ZŁOMÓW I WYWROTÓW pozyskanych
w ramach cięć sanitarnych w poszczególnych RDLP w 2017 r.
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Zagrożenie lasów
przez grzybowe choroby infekcyjne
RDLP
SZCZECINEK

RDLP
SZCZECIN

RDLP
ZIELONA
GÓRA

RDLP
PIŁA

RDLP
GDAŃSK
RDLP
OLSZTYN

RDLP
BIAŁYSTOK

RDLP
TORUŃ

RDLP POZNAŃ
–32%

W grupie chorób aparatu asymilacyjnego największe zmiany w areale
występowania dotyczą zjawiska zamierania pędów sosny, które objęło swym zasięgiem czterokrotnie mniejszą powierzchnię niż w 2016 r.
W wypadku pozostałych chorób wielkość powierzchni zagrożonych nieznacznie wzrosła lub utrzymała się na poziomie sprzed roku. W średnim
stopniu (o 26%) zmalała powierzchnia występowania obwaru sosny.

RDLP
WARSZAWA
+93%
RDLP
ŁÓDŹ

RDLP
WROCŁAW

RDLP RADOM
–45%

RDLP LUBLIN
–65%

RDLP
KATOWICE

spadek ponad 30%
spadek w zakresie 0–30%
wzrost w zakresie 0–30%
wzrost ponad 30%

PROCENTOWE ZMIANY POWIERZCHNI WYSTĘPOWANIA CHORÓB
INFEKCYJNYCH w 2017 r. w odniesieniu do stanu z 2016 r.
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RDLP
KRAKÓW

W 2017 r. choroby infekcyjne wystąpiły na łącznej powierzchni
178 tys. ha drzewostanów, co w porównaniu z 2016 r. oznacza zmniejszenie areału o niemal 17,5 tys. ha (o 9%). Taka sytuacja wystąpiła
głównie na skutek ograniczenia rozmiaru zarówno zjawiska zamierania pędów sosny, jak i chorób korzeni oraz kłód i strzał.

RDLP
KROSNO

W porównaniu z 2016 r. uległ zmianie stan zdrowotny drzewostanów
liściastych. Nasilenie występowania zjawiska zamierania gatunków
liściastych dotyczyło prawie wszystkich obserwowanych gatunków
i wzrosło o ok. 40% (buk, brzoza, jesion), o 14% (olsza) oraz dwukrotnie w wypadku innych gatunków drzew; jedynie w drzewostanach
z udziałem dębu zarejestrowano spadek powierzchni z objawami zamierania o 7%.
Porównanie stanu zdrowotnego lasów rok do roku (2016/2017)
w poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
wskazuje, że zdecydowana poprawa nastąpiła na terenie RDLP Lublin
i Radom, gdzie odnotowano zmniejszenie areału zagrożenia, w obydwu przypadkach na skutek występowania w mniejszym wymiarze
chorób korzeni.

W szkółkach powierzchnia występowania chorób pozostała na poziomie z 2016 r., czyli 0,4 tys. ha. Występowanie chorób w drzewostanach w wieku do 20 lat zanotowano na obszarze mniejszym niż
w roku 2016 o zaledwie 2,0% (o 0,3 tys. ha). W drzewostanach dojrzałych (powyżej 20 lat) występowanie chorób grzybowych stwierdzono
na obszarze 162,3 tys. ha, o 17,2 tys. ha mniejszym niż przed rokiem.
Zabiegi ochronne stosowane w leśnictwie w celu ograniczania występowania grzybowych chorób infekcyjnych są wykonywane przede
wszystkim w szkółkach leśnych oraz doraźnie, stosownie do konieczności, w drzewostanach. W 2017 r. łączna powierzchnia różnego rodzaju zabiegów wyniosła 22,8 tys. ha, przy czym zabiegi chemiczne
zastosowano na 1,0 tys. ha, zaś metody biologiczne na 17,5 tys. ha.

Zagrożenia lasów przez zwierzynę
W 2017 r. uszkodzenia drzewostanów spowodowane przez gatunki
łowne i chronione odnotowano na łącznej powierzchni 86,9 tys. ha.
Szkody poczynione przez gatunki łowne, w tym jelenie, daniele, sarny, dziki i zające, wystąpiły na powierzchni 64,9 tys. ha, z czego na
32,5 tys. ha w uprawach, 24,6 tys. ha w młodnikach i 7,7 tys. ha
w drzewostanach starszych klas wieku. Szkody spowodowane przez
gatunki chronione – na powierzchni 21,9 tys. ha.

powierzchni uszkodzonej) – na 14,9 tys. ha, z czego na 8,3 tys. ha
w uprawach, 4,6 tys. ha w młodnikach i 1,9 tys. ha w drzewostanach
starszych klas wieku.

Szkody
od zwierzyny
w 2017 r.
wystąpiły na

Oprócz szkód ze strony zwierzyny łownej w 2017 r. wystąpiły również szkody spowodowane przez gatunki objęte różnymi formami
ochrony, przede wszystkim przez łosia, bobra i żubra. Największą powierzchnię drzewostanów uszkodzonych w stopniu średnim i silnym
przez łosie odnotowano w 2017 r. na terenie RDLP Białystok (4 tys. ha),
Olsztyn (1,3 tys. ha) i Lublin (1,2 tys. ha). Uszkodzenia drzewostanów spowodowane przez bobry stwierdzono na łącznej powierzchni
11,5 tys. ha. Podobnie jak w wypadku szkód wyrządzanych przez łosie, najdotkliwsze szkody bobry czynią w północno-wschodniej Polsce, na terenie RDLP Białystok (3,2 tys. ha). Żubry w stanie dzikim,
jako populacja zwierząt wolno żyjących w środowisku leśnym, bytują na terenie zarządzanym przez RDLP w Białymstoku, Krośnie, Pile
i Szczecinku. Uszkodzenia odnowień spowodowane przez żubry odnotowano na łącznej powierzchni 520 ha. Na terenie RDLP Krosno
– na 261 ha, RDLP Białystok – na 237 ha.

86,9 tys. ha
lasów

Uszkodzenia średnie (21–40% powierzchni uszkodzonej), powstałe
w wyniku żerowania roślinożernych ssaków łownych, stwierdzono
na łącznym areale 49,9 tys. ha, z czego na 24,2 tys. ha w uprawach,
na prawie 20 tys. ha w młodnikach i na 5,7 tys. ha w drzewostanach
starszych klas wieku. Natomiast uszkodzenia silne (powyżej 40%
LASY W POLSCE 2018
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BIAŁYSTOK

GDAŃSK

KATOWICE

KRAKÓW

KROSNO

LUBLIN

ŁÓDŹ

OLSZTYN

PIŁA

11 506 ha

2113 ha

6091 ha

1517 ha

3732 ha

5639 ha

5234 ha

5561 ha

7995 ha

POZNAŃ

RADOM

SZCZECIN

SZCZECINEK

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

3824 ha

2018 ha

3170 ha

4107 ha

4000 ha

2809 ha

13 640 ha

3935 ha

LEGENDA:
ZWIERZYNA ŁOWNA – UPRAWY

ŁOŚ

ZWIERZYNA ŁOWNA – MŁODNIKI

BÓBR

ZWIERZYNA ŁOWNA – DRZEWOSTANY STARSZE

ŻUBR

POWIERZCHNIA UPRAW, MŁODNIKÓW I DRZEWOSTANÓW STARSZYCH, w których stwierdzono uszkodzenia powyżej 20%,
spowodowane przez zwierzynę łowną, oraz drzewostanów uszkodzonych przez gatunki chronione w poszczególnych RDLP w 2017 r.
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pomorskie

123

zachodniopomorskie

89

(8 ha)

67

Zagrożenia antropogeniczne

warmińsko-mazurskie
podlaskie

(96 ha)

63

kujawsko-pomorskie

(9 ha)

(4 ha)

112

mazowieckie

(11 ha)

lubuskie

1016

wielkopolskie

186

173

(277 ha)

(39 ha)

(13 ha)

łódzkie

224

dolnośląskie

221
(41 ha)

lubelskie

(49 ha)

opolskie

88

(16 ha)

śląskie

279

(74 ha)

LICZBA POŻARÓW LASU:
1–100

251–500

101–250

>500

świętokrzyskie

272
(77 ha)

331

(160 ha)

małopolskie

116
(27 ha)

LICZBA POŻARÓW LASU I POWIERZCHNIA SPALONA
w układzie województw w 2017 r.

podkarpackie

232

(122 ha)

Pożary lasów
W roku 2017 zarejestrowano 3592 pożary lasu, o 1694 mniej niż
w roku poprzednim, a spaleniu uległo 1023 ha drzewostanów,
o 428 ha mniej niż w roku 2016. Najwięcej pożarów, podobnie jak
w roku poprzednim, wybuchło na terenie województwa mazowieckiego (1016 – 28,3% ogólnej liczby), natomiast najmniej w województwach podlaskim (63), zachodniopomorskim (67) i opolskim
(88).
W Lasach Państwowych w 2017 r. powstało 1005 pożarów (28,0%
pożarów lasu w Polsce) na powierzchni 202 ha (19,8% ogółu) – z wyłączeniem terenów użytkowanych przez wojsko. Najwięcej pożarów
odnotowano na terenie RDLP Katowice (173), a następnie Wrocław
(113), Radom (102) i Zielona Góra (100).

W 2017 r.
wybuchły

3592
pożary lasu

W 2017 r. na terenach użytkowanych przez wojsko wybuchło 76
pożarów lasu, które objęły 136,12 ha (w 2016 r. było ich 121 na
powierzchni 144,92 ha).
W 2017 r. zarejestrowano łącznie w kraju 3 duże pożary lasu, natomiast żadnego bardzo dużego (>100 ha); w 2016 r. było 6 dużych
pożarów i 1 bardzo duży pożar.
Średnia powierzchnia pożaru w lasach wszystkich rodzajów własności w roku 2017 wyniosła 0,28 ha (o 0,01 ha więcej niż w 2016 r.).
W porównaniu z rokiem 2016 średnia powierzchnia pożaru
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w Lasach Państwowych również nieco wzrosła – o 0,03 ha, osiągając
wielkość 0,20 ha. W lasach pozostałych form własności wynosiła 0,32 ha.
Głównymi przyczynami pożarów w Lasach Państwowych były podpalenia (34%) oraz zaniedbania (13%), natomiast udział pożarów,
których przyczyna powstania była nieznana, wyniósł 45% ogólnej
liczby wszystkich pożarów.
W lasach wszystkich form własności 44,9% pożarów powstało
wskutek podpaleń, 27,7% z powodu zaniedbań, 3,6% wskutek wypadków, 0,9% z przyczyn naturalnych, natomiast przyczyn 22,9%
pożarów nie ustalono.
Najbardziej palnym miesiącem w 2017 r. był czerwiec (25,4% pożarów, tj. 914), następnie maj (20,7%), sierpień (16,1%) i kwiecień
(13,7%). W sezonie palności (kwiecień – wrzesień) powstało łącznie
84,7% pożarów; najmniej było ich we wrześniu (1,3%) i lipcu (7,5%).
Na kształtowanie się zagrożenia pożarowego w lasach i występowanie pożarów w 2017 r. miały wpływ warunki pogodowe. Były one
w całym sezonie najmniej sprzyjające powstawaniu pożarów, nie tylko w porównaniu z ostatnimi latami 2011–2016, ale także ze wszystkimi po roku 2001. Średnie wartości wilgotności ściółki sosnowej,
będącej wskaźnikowym materiałem palnym dla lasów Polski, były
w 2017 r. wyraźnie wyższe w porównaniu z latami 2001–2016. Wynosiły 35,2% o godz. 9.00 i 29,8% o godz. 13.00. W dziesięcioleciu obejmującym lata 2001–2010 znajdowały się odpowiednio na poziomie
31,0 i 26,0%. Średni ogólnokrajowy stopień zagrożenia pożarowego
lasu (OSZPL) w czterostopniowej skali (0, 1, 2, 3) wynosił 0,8 o godz.
9.00 oraz 0,9 o godz. 13.00. Oznacza to, że zagrożenie pożarowe
w całym analizowanym okresie było małe.
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Zanieczyszczenia powietrza
Monitoring lasów dostarcza informacji o głównych zanieczyszczeniach
docierających na tereny leśne. Sieć monitoringu intensywnego tworzy
12 stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO MI), rozmieszczonych na terenie Polski północnej i północno-wschodniej w nadleśnictwach Gdańsk
(RDLP Gdańsk), Strzałowo (RDLP Olsztyn), Suwałki (RDLP Białystok) i Białowieża (RDLP Białystok); centralnej i zachodniej w nadleśnictwach Chojnów
(RDLP Warszawa), Łąck (RDLP Łódź), Krucz (RDLP Piła) i Krotoszyn (RDLP
Poznań); południowej: na Górnym Śląsku w Nadleśnictwie Zawadzkie
(RDLP Katowice) i na obszarach górskich i podgórskich w nadleśnictwach
Szklarska Poręba (RDLP Wrocław), Bircza (RDLP Krosno), Bielsko (RDLP Katowice) – do roku 2013 i Piwniczna (RDLP Kraków) – od roku 2013.

Sieć
monitoringu
lasu tworzy

12

powierzchni
obserwacyjnych

Według danych GUS, w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce znacząco
zmniejszyły się emisje dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu. Zmniejszającym się emisjom towarzyszyło obniżanie się stężeń zanieczyszczeń
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
wolniejszego spadku stężeń. Stężenia NO2 na przestrzeni lat 1998–2017
utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
W roku 2017 miesięczne stężenia w powietrzu na badanych powierzchniach leśnych mieściły się w granicach 0,3–5,3 μg SO2 m-3 m-c-1 (średnio
0,6–2,5 μg SO2 m-3 rok-1) oraz 1,5–16,6 μg NO2 m-3 m-c-1 (średnio 3,2–9,9 μg
NO2 m-3 rok-1). Wyższe niż w innych rejonach kraju stężenia SO2 notowano
na Górnym Śląsku (Zawadzkie), w rejonach podgórskich w Polsce południowej (Bircza, Piwniczna) oraz w Polsce centralnej (Krotoszyn). Stężenia
NO2 były natomiast najwyższe na obszarze Polski centralnej (Chojnów,
Łąck, Krotoszyn) oraz na Górnym Śląsku (Zawadzkie).
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Zagrożenia trwałości lasu
Zjawiska klęskowe zawsze niosą ze sobą ryzyko gwałtownego i masowego rozwoju organizmów związanych troficznie ze zniszczonymi
gatunkami drzew. Biorąc pod uwagę stan populacji głównych szkodników leśnych (przede wszystkim związanych z drzewostanami
sosnowymi i dębowymi), rozmiar klęski żywiołowej z 11/12 sierpnia
2017 r. oraz inne czynniki wpływające na dodatkowe osłabienie drzewostanów uszkodzonych przez wiatr, można określić główne zagrożenia trwałości lasu.
W LBG
Kostrzyca
zgromadzono ponad

8 tys.
zasobów
genowych
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Obserwowany jest stały wzrost zagrożenia drzewostanów sosnowych ze strony przypłaszczka granatka i kornika ostrozębnego. W drzewostanach dębowych możliwy jest rozwój kolejnej gradacji opiętka dwuplamkowego. Ponieważ rozmiar klęski
żywiołowej uniemożliwia uprzątnięcie wszystkich uszkodzonych
drzewostanów w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego, przewidywany czas pozyskania całej masy złomów i wywrotów (2–3
lata) zwiększa ryzyko szybkiego rozwoju szkodników, zwłaszcza
w drzewostanach częściowo uszkodzonych. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na stan drzewostanów pohuraganowych jest susza z 2015 r. i wywołany nią deficyt wody w glebie. Kolejnym – wysokie prawdopodobieństwo powstania dużych
gradacji brudnicy mniszki, barczatki sosnówki i strzygoni choinówki w uszkodzonych przez wiatr drzewostanach sosnowych.
Nadleśnictwa, w których w 2017 r. wystąpiły znaczne szkody spowodowane przez wiatr, w przyszłych latach mogą się również liczyć
z zagrożeniami ze strony organizmów patogenicznych (grzybów, lęgniowców). Rezultatem może być zwiększona śmiertelność osłabionych drzew, a w konsekwencji zagrożona trwałość lasów.

Główny ciężar realizacji zadań z zakresu przebudowy lasów oraz ich
utrzymania w odpowiednim stanie zdrowotnym i odpowiedniej strukturze spoczywa na PGL Lasy Państwowe. W 2017 r. przebudowę drzewostanów w LP przeprowadzono na powierzchni 5,2 tys. ha, czyszczenia wykonano na 128,8 tys. ha, trzebieże zaś na 412,2 tys. ha. Ponadto
stabilność drzewostanów wzmacniano poprzez wprowadzanie podszytów (0,3 tys. ha) i II piętra (2,5 tys. ha), dolesianie luk (1,0 tys. ha)
oraz agrotechniczne i wodne zabiegi melioracyjne (67,4 tys. ha).
Ze względu na niewielki wpływ działań ukierunkowanych na wzmacnianie trwałości lasu w związku z negatywnymi skutkami występujących coraz częściej w naszym regionie anomalii pogodowych konieczne stało się znalezienie rozwiązań długofalowych, związanych
z ochroną zagrożonych ekosystemów leśnych w Polsce, w tym zabezpieczenie 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 programowe
opracowali wspólnie przedstawiciele Lasów Państwowych i Instytutu
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
W LBG Kostrzyca zgromadzono ponad 8000 zasobów genowych,
obejmujących 114 gatunków roślin leśnych, zarówno całych populacji, jak i pojedynczych osobników. Z podanej liczby, 28 gatunków
to drzewa i krzewy, w tym m.in. sosna zwyczajna, świerk pospolity,
modrzew europejski, daglezja zielona, sosna czarna, olsza czarna,
buk zwyczajny, jesion wyniosły. Pozostałe gatunki to rośliny rzadkie
i chronione, wpisane m.in. do Polskiej czerwonej księgi roślin. Zasoby
LBG Kostrzyca przechowywane są w warunkach chłodniczych (–10
i –20°C) oraz kriogenicznych (od –150 do –196 °C). Partie nasion pochodzą m.in. z wyselekcjonowanych drzewostanów nasiennych.

Stan uszkodzenia lasów
Stan uszkodzenia lasów w Polsce oceniany jest corocznie od 1989 r.
w ramach programu Monitoringu Lasów, będącego jednym z elementów systemu Krajowego Monitoringu Środowiska. Od 2007 r. funkcjonuje sieć Stałych Powierzchni Obserwacyjnych I rzędu o gęstości
16 x 16 km (SPO I), zgodna z rekomendacją międzynarodowego programu ICP Forests – europejskiej sieci powierzchni. W 2009 r. sieć
powierzchni została zagęszczona do oczka 8 x 8 km i od tego roku jest
wspólna dla programu Monitoringu Lasów oraz Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.
Obserwacjami objęte są lasy różnych form własności oraz podlegające różnym formom ochrony. Badania wykonywane są na powierzchniach zlokalizowanych w drzewostanach w wieku powyżej 20 lat, na
drzewach próbnych wybranych z głównej warstwy drzewostanu. Jednym z podstawowych parametrów służących do oceny stanu uszkodzenia drzew, a w szerszym ujęciu również całych drzewostanów, jest
poziom defoliacji, czyli ubytku liści lub igieł, szacowany w 5-procentowym odstopniowaniu.
W 2017 r. obserwacje stanu koron przeprowadzono na 40 180 drzewach w wieku powyżej 20 lat, znajdujących się na 2009 Stałych Powierzchniach Obserwacyjnych I rzędu. Średnia defoliacja wszystkich
gatunków razem wynosiła 22,8%, iglastych – 22,7%, a liściastych
– 22,9%. Udział drzew zdrowych ogółem (do 10% defoliacji) wyniósł
10,0%, a udział drzew uszkodzonych (powyżej 25% defoliacji) – 20,2%.
Gatunki liściaste charakteryzowały się wyższym udziałem drzew zdrowych (13,7%) oraz wyższym udziałem drzew uszkodzonych (23,3%)
niż gatunki iglaste (odpowiednio: 7,9% i 18,4%).

W polskich
lasach ponad

20%
drzew jest
uszkodzonych
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Najzdrowsza wśród gatunków iglastych okazała się jodła, która charakteryzowała się najwyższym wśród tej grupy gatunków udziałem
drzew zdrowych (21,2% drzew), niskim udziałem drzew uszkodzonych (17,4%) oraz najniższą średnią defoliacją (20,7%). Największym
poziomem uszkodzenia charakteryzował się świerk, u którego zanotowano niski udział drzew zdrowych (12,0%), najwyższy udział drzew
uszkodzonych (25,6%) oraz najwyższą średnią defoliację (24,4%).

sosna
świerk
jodła
inne
iglaste

Najzdrowszy wśród gatunków liściastych okazał się buk, który charakteryzował się najwyższym wśród tej grupy gatunków udziałem
drzew zdrowych (32,7% drzew), najniższym udziałem drzew uszkodzonych (7,1%) oraz najniższą średnią defoliacją (16,7%). Najbardziej
uszkodzony był dąb, u którego zanotowano najniższy udział drzew
zdrowych (3,8%), najwyższy udział drzew uszkodzonych (36,2%) i najwyższą średnią defoliację (26,1%).

buk
dąb
brzoza
olsza

Stan zdrowotny lasów różnych własności wykazuje niewielką zmienność w skali kraju. Najwyższy udział drzew uszkodzonych zanotowano w parkach narodowych (29,1%), niższy w lasach innych własności
(25,0%) i lasach prywatnych (22,4%), a najniższy w Lasach Państwowych (18,9%).

inne
liściaste
iglaste

Najnowszy dostępny raport (Forest Condition in Europe…, 2018), dotyczący stanu lasów europejskich w 2016 r., prezentuje wyniki oceny
lasów z 28 krajów. W 2016 r. dobrym stanem zdrowotnym charakteryzowały się lasy Andory, Serbii, Rumunii, Estonii, Danii i Turcji (ponad
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UDZIAŁ DRZEW MONITOROWANYCH GATUNKÓW w klasach defoliacji na Stałych Powierzchniach Obserwacyjnych I rzędu (Monitoring Lasów) w 2017 r.
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40% drzew zdrowych oraz do 15% drzew uszkodzonych), natomiast
lasy o wysokim poziomie uszkodzenia występowały w Czechach, Słowacji, w Belgii-Walonii, we Francji, w Słowenii oraz na Cyprze (do 20%
drzew zdrowych oraz ponad 30% drzew uszkodzonych).
W lasach Polski, Litwy, Łotwy, Belgii-Flandrii i Hiszpanii zarówno udział
drzew zdrowych (do 10% defoliacji), jaki i drzew uszkodzonych (powyżej 25% defoliacji) nie był wysoki – większość drzew (ponad 55%)
została zaliczona do klasy ostrzegawczej (defoliacja od 11% do 25%).
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uszeregowane według wzrastającego udziału drzew w klasach defoliacji 2–4 (IBL za UNECE, 2018)
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PODSUMOWANIE

Lasy w klimatyczno-geograficznej strefie położenia Polski są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą. Stanowią niezbędny
czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia, różnorodności
krajobrazu, a także redukcji zanieczyszczeń, przez co przeciwdziałają degradacji środowiska. Zachowanie lasów jest nieodzownym warunkiem ograniczania procesów erozji gleb, utrzymania
zasobów wodnych i regulacji stosunków wodnych oraz ochrony
krajobrazu. Lasy w sposób nierozdzielny są formą użytkowania
gruntów, zapewniającą produkcję biologiczną o wartości rynkowej oraz dobrem ogólnospołecznym kształtującym jakość życia
człowieka.
Ekosystemy leśne stanowią w Polsce najcenniejszy i najliczniej
reprezentowany składnik wszystkich form ochrony przyrody.
Zajmują 38,3% obszarów objętych ochroną prawną. Udział lasów
ochronnych wszystkich form własności w ogólnej powierzchni
leśnej kraju osiągnął wielkość 42,2%, a z uwzględnieniem powierzchni rezerwatów – 43,3%. W Lasach Państwowych udział ten
wynosi 53,6% całkowitej powierzchni leśnej, a przy uwzględnieniu
również powierzchni rezerwatów (102,9 tys. ha) – 55,1%. Obszary
Natura 2000 pokrywają ok. 20% powierzchni kraju. W PGL Lasy
Państwowe obszary ptasie (OSO) zajmują 2216 tys. ha (29,1% powierzchni gruntów LP), a siedliskowe (OZW) – 1660 tys. ha (21,8%).
Powierzchnia lasów i zasoby drzewne kraju sukcesywnie się
zwiększają. Ich obszar wynosi 9242 mln ha, w tym w PGL Lasy
Państwowe 7110 mln ha, miąższość zaś – 2587 mln m3 grubizny
brutto, z czego w PGL Lasy Państwowe 2030 mln m3, a w lasach
prywatnych 434 mln m3. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 280 m3/ha; w Lasach Państwowych wskaźnik ten jest wyższy
w porównaniu z lasami prywatnymi – odpowiednio 286 m3/ha
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i 244 m3/ha. Średni wiek drzewostanów kształtuje się na poziomie
59 lat w PGL LP i 49 lat w lasach prywatnych.
W 2017 r. areał rocznych zalesień gruntów porolnych i nieużytków, zalesień prowadzonych w ramach „Krajowego programu
zwiększania lesistości”, wyniósł zaledwie 1628 ha, co jest najniższą
wartością od czasu wdrożenia programu. Powierzchnia zalesień
od 2006 r., kiedy to zalesiono 16,9 tys. ha, stale maleje (w roku
2010 zalesiono 5,9 tys. ha, w 2015 – 2,3 tys. ha). Jest to m.in. wynik zmiany kryteriów przeznaczania prywatnych gruntów rolnych
do zalesienia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w tym podniesienia minimalnej zwartej powierzchni zalesień,
wyłączenia ze wsparcia na zalesianie trwałych użytków zielonych
i gruntów położonych na obszarach Natura 2000 oraz konkurencyjności ze strony dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej.
W roku 2017 pozyskano w Polsce 42 699 tys. m3 grubizny netto,
w tym w PGL Lasy Państwowe – 40 195 tys. m3 grubizny, tj. 108,3%
wielkości orientacyjnego, rocznego, miąższościowego etatu cięć,
z czego w ramach cięć rębnych 21 339 tys. m3 (107,1% etatu),
a przedrębnych – 19 289 tys. m3 (109,7% etatu). W ramach cięć
przygodnych i sanitarnych, wynikających z potrzeb porządkowania drzewostanów w związku z likwidacją skutków zjawisk klęskowych, pozyskano 8607 tys. m3 drewna (21,2% grubizny ogółem).
Powierzchnia rębni zupełnych wyniosła 36,2 tys. ha, pozyskane
zaś z nich drewno – 9137 tys. m3 grubizny, czyli 22,5% ogólnego
pozyskania grubizny.
Stan zdrowotny lasów w Polsce, oceniany na podstawie defoliacji
koron drzew, uległ w 2017 r. niewielkiemu pogorszeniu. Udział
drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%) zwiększył się

z 19,5% w roku 2016 do 20,2% w 2017 r. Jednocześnie zwiększył się
udział drzew zdrowych (z 8,3% w roku 2016 do 10,0% w 2017 r.).
Średnia defoliacja określona dla wszystkich gatunków wyniosła
22,8% i była o 0,1 p.p. wyższa niż w roku 2016.
W 2017 r. zagrożenie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe
ze strony szkodników owadzich znacząco wzrosło. Całkowita powierzchnia ich występowania przekroczyła 300 tys. ha. Powierzchnia drzewostanów, w których w 2017 r. wykonano zabiegi ochronne, była większa o 96 tys. ha.
W 2017 r. głównymi zjawiskami klęskowymi o zasięgu krajowym
były huraganowe wiatry i susza. Sumaryczna powierzchnia drzewostanów uszkodzonych przez czynniki abiotyczne wyniosła
131,7 tys. ha, w tym tylko huraganowe wiatry uszkodziły w różnym stopniu 89,9 tys. ha. Pozyskanie drewna w ramach cięć sanitarnych osiągnęło poziom 8,6 mln m3, z czego 8,1 mln m3 dotyczyło sosny, świerka, modrzewia, dębu, brzozy i jesionu, natomiast
0,5 mln m3 pozostałych gatunków lasotwórczych. Zagrożenie ze
strony szkodników wtórnych było umiarkowane.

Lasy w Polsce są
najbardziej
naturalną
formacją przyrodniczą. Stanowią
niezbędny czynnik
równowagi ekologicznej, ciągłości
życia, różnorodności
krajobrazu,
a także redukcji
zanieczyszczeń.

Powierzchnia występowania patogenów grzybowych w uprawach i drzewostanach, łącznie z chorobami siewek w szkółkach,
wyniosła w 2017 r. 178,4 tys. ha. Dominującą pozycję w strukturze ogólnego zagrożenia lasów przez choroby infekcyjne wciąż
zajmują choroby korzeni (łącznie 143,8 tys. ha, co stanowi 80,8%
powierzchni ogólnej chorób); obwar sosny oraz choroby kłód
i strzał łącznie stwierdza się na obszarze 15,8 tys. ha, a zjawisko
zamierania drzew liściastych objęło swym zasięgiem 8,5 tys. ha.
Choroby aparatu asymilacyjnego odnotowano w 2017 r. na łącznym obszarze 9,4 tys. ha.
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Szkody o znaczeniu gospodarczym wyrządzają też roślinożerne ssaki. W 2017 r. uszkodzenia drzewostanów spowodowane
przez gatunki łowne i chronione wystąpiły na łącznej powierzchni
86,9 tys. ha. Szkody wywołane przez gatunki łowne, w tym jelenie, daniele, sarny dziki i zające, odnotowano na powierzchni
64,9 tys. ha, z czego na 32,5 tys. ha w uprawach, 24,6 tys. ha w młodnikach i 7,7 tys. ha w drzewostanach starszych klas wieku. Szkody
spowodowane przez gatunki chronione (łosia, bobra i żubra) wystąpiły na powierzchni 21,9 tys. ha.
Liczba pożarów lasu w 2017 r. była jedną z najniższych w całym XXI w.
Zarejestrowano 3592 pożary, o 1694 mniej niż w roku poprzednim, a spaleniu uległo 1023 ha lasu, tj. o 428 ha mniej niż w roku
2016. Głównymi przyczynami pożarów były podpalenia oraz zaniedbania (pożary wywołane w sposób niezamierzony przez ludzi).
W dalszym ciągu dużym udziałem charakteryzują się pożary, których przyczyna pozostaje nieznana (ok. 45%).
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SŁOWNICZEK

Budowa przerębowa (BP) – typ budowy pionowej drzewostanów
polegający 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 struktury 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
nasienne, których głównym celem jest dostarczanie nasion; nie
podlegają one wyrębowi przez określony czas (wyłączone z cięć
rębnych).
Drzewostany zachowawcze – drzewostany wydzielone dla zachowania zagrożonych populacji drzew leśnych rodzimych proweniencji.
Ekosystem leśny – podstawowa funkcjonalna jednostka ekologiczna reprezentowana przez względnie jednorodny płat lasu, w obrębie którego siedlisko, świat roślin i zwierząt pozostają ze sobą
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-
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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 chorobotwórczy (np. grzyba), którego masowe wystąpienie ułatwił układ
warunków sprzyjających jego rozwojowi.
Gospodarcze drzewostany nasienne – drzewostany, których pochodzenie 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 organizmów lub ekosystemów i wywierające na nie wpływ.
Kambiofagi – owady żywiące się miazgą i łykiem.
Klasa do odnowienia (KDO) – typ budowy pionowej drzewostanów,
w których przebiega równoczesne użytkowanie i odnawianie pod
osłoną drzewostanu macierzystego, o stanie odnowienia nie spełniającym jeszcze zakładanych wymogów.
Klasa odnowienia (KO) – typ budowy pionowej drzewostanów, w których odbywa się równoczesne użytkowanie i odnawianie pod osło-
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ną drzewostanu macierzystego, o stanie odnowienia pozwalającym przejść do kolejnych etapów jego pielęgnacji.
Klasa wieku – umowny okres, zwykle 20-letni, umożliwiający zbiorcze
grupowanie drzewostanów według ich wieku; I klasa wieku obejmuje drzewostany do 20 lat, II – drzewostany w wieku 21–40 lat,
III – w wieku 41–60 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 hodowlę
w celu realizacji funkcji produkcyjnej drewna i innych płodów leś
nych z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i czasowego.
Lesistość (wskaźnik lesistości) – procentowy stosunek powierzchni
lasów do ogólnej powierzchni geograficznej kraju (obszaru).
Leśny kompleks promocyjny (LKP) – obszar funkcjonalny o znaczeniu 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 sześciennych (m3).
Odnowienia – nowe drzewostany powstałe w miejscu dotychczasowych, usuniętych w toku użytkowania lub zniszczonych przez klęski żywiołowe;
odnowienia naturalne – gdy drzewostany powstają z samosiewu
lub odrośli;
odnowienia sztuczne – gdy są zakładane przez człowieka.
Patogeny – czynniki wywołujące choroby; pierwotne atakują organizmy 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.

Pojemność sorpcyjna gleby – ilość kationów, która może być wchłonięta przez 100 g gleby.
Posusz – drzewa obumierające lub obumarłe na skutek nadmiernego
zagęszczenia w drzewostanie, opanowania przez szkodniki owadzie pierwotne lub wtórne, oddziaływania emisji przemysłowych,
zmiany warunków wodnych itp.
Proces bielicowy – proces glebowy prowadzący do obniżenia żyzności
gleb na skutek wymywania związków mineralnych i organicznych.
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 przyrodniczo-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
poszczególnych nadleśnictw (orientacyjnie ok. 1/10 etatu użytkowania ustalonego na 10-lecie). Jest to wielkość zmienna, zależna od stanu
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lasu; suma etatów rocznych w danym nadleśnictwie musi być bilansowana w 10-leciu, tj. pod koniec obowiązującego planu urządzenia lasu;
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 urządzenia lasu
jako wielkości nieprzekraczalne w całych (w zasadzie 10-letnich)
okresach obowiązywania tych planów;
roczny etat miąższościowy cięć przedrębnych w Lasach Państwow
 ych – suma, odniesiona przeciętnie do jednego roku, orientacyjnych etatów cięć przedrębnych poszczególnych nadleśnictw.
Rozmiar pozyskania (użytkowania) – wielkość (miąższość) drewna
do pozyskania wynikająca z planów gospodarczo-finansowych.
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 (biocenoz, 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.
Synantropizacja – przemiany zachodzące w szacie roślinnej pod
wpływem działalności człowieka, przejawiające się zanikiem pierwotnych zbiorowisk roślinnych i rozprzestrzenianiem się roślin
towarzyszących roślinom uprawnym oraz rozwijających się w sąsiedztwie dróg i osiedli.
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Trzebieże – cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach, które przeszły już okres czyszczeń, polegające na usuwaniu z drzewostanu drzew gospodarczo niepożądanych. Pozytywny wpływ
trzebieży przejawia się wzmożonym przyrostem grubości, wysokości i wielkości koron drzew oraz polepszaniem jakości drzewostanu;
trzebieże wczesne – obejmują okres intensywnie przebiegającego
procesu naturalnego wydzielania się drzew;
trzebieże późne – obejmują okres późniejszy.
Typ siedliskowy lasu – uogólnione pojęcie grupy drzewostanów na
siedliskach o podobnej przydatności do produkcji leśnej; podstawowa jednostka klasyfikacji typologicznej w Polsce.
Użytkowanie przedrębne – pozyskiwanie drewna związane z pielęgnowaniem 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.
Zalesienia – lasy założone na gruntach nieleśnych, dotychczas użytkowanych rolniczo lub stanowiących nieużytki.
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 nazywany jest zasobnością.
Zasobność – patrz zapas na pniu.
Zasoby drzewne – łączna miąższość drzew lasu, najczęściej utożsamiana z pomierzoną (oszacowaną) objętością grubizny drzewostanów.
Złomy i wywroty – drzewa złamane lub powalone przez wiatr, śnieg.
Zręby zupełne – powierzchnia, na której w ramach użytkowania rębnego usunięto cały drzewostan, przewidywana do odnowienia
w najbliższych pięciu latach.
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