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Monitorowanie stanu zasobów drzewnych oraz tempa i kierunku zachodzących zmian 
jest nieodzownym warunkiem racjonalnego formułowania, realizacji i oceny funkcjo-
nowania polityki leśnej państwa przez organy decyzyjne. Narzędziem dostarczającym 
aktualnych, porównywalnych i możliwie kompletnych informacji o stanie lasu jest wiel-
koobszarowa inwentaryzacja stanu lasu (WISL). 

W latach 2005-2009, na podstawie metodyki opracowanej w Instytucie Badawczym Le-
śnictwa, wykonano w Polsce pierwszy pięcioletni cykl pomiarów. W 2010 r. Instytut przygo-
tował nowelizację Instrukcji wykonywania WISL dla cyklu pomiarowego 2009-2014.

Metodyka WISL została opracowana z uwzględnieniem wyników badań krajowych 
i światowych z tego zakresu. Wykorzystano w niej osiągnięcia naukowców uniwersy-
teckich wydziałów leśnych w Krakowie i Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, a także doświadczenia zebrane podczas wcześniejszych po-
miarów o zasięgu krajowym. Wyniki inwentaryzacji wielkoobszarowej są obecnie pod-
stawowym źródłem informacji o zasobach drzewnych w Polsce.

Od 2011 r. Instytut był odpowiedzialny za kontrolę jakości pomiarów wykonywanych 
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej a także prowadził analizy, których celem 
było doskonalenie metodyki pomiarów WISL. Efektem badań jest m.in. projekt Instruk-
cji wykonywania WISL, przeznaczonej do stosowania od 2015 roku. W nowej Instrukcji, 
zachowując zasadnicze ramy wcześniejszych opracowań, uwzględniono praktyczne do-
świadczenia z poprzednich cykli WISL, dokonujący się postęp technologiczny dotyczący 
wykonywanych prac, wyniki badań odnośnie optymalizacji pomiarów i uzyskiwanych 
dokładności oraz ujawniające się nowe potrzeby w zakresie informacji o lasach.

Jedną z najważniejszych zmian w Instrukcji jest propozycja objęcia pomiarami ob-
szarów z roślinnością leśną, niebędących lasami według zapisów ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz zastosowanie jednolitej wielkości powierzchni próbnych, niezależnie od 
wieku drzewostanu. 



Rozszerzenie zasięgu inwentaryzacji na obszary leśne nieuwzględnione w ewiden-
cji gruntów i budynków pozwoli m.in. na oszacowanie rzeczywistej lesistości kra-
ju oraz umożliwi harmonizację wyników ze standardami światowymi wyznaczanymi 
m.in. przez Ocenę Światowych Zasobów Leśnych (GFRA) koordynowaną przez FAO.
Z kolei przyjęcie stałej wielkości powierzchni próbnych ułatwi analizę zmian oraz 
zwiększy dokładność otrzymywanych wyników, zwłaszcza w odniesieniu do przyrostu 
bieżącego miąższości. 


