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Wstęp 

Introduction 

Krajowy program monitoringu lasów powstał w 1985 

roku jako narzędzie śledzenia zmian stanu lasu  

w okresie narastania procesu jego zamierania, mają-

cego miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku.  

W okresie 30 lat istnienia monitoring lasu stopniowo 

ewoluował, przekształcając się w kompleksowy moni-

toring ekosystemów leśnych, realizowany obecnie  

w oparciu o trójpoziomową strukturę stałych po-

wierzchni obserwacyjnych (SPO).  

Wyniki badań 

Results 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów prezentowane są 

w corocznym sprawozdaniu „Stan uszkodzenia lasów 

w Polsce na podstawie badań monitoringowych”.  

Podsumowanie 

Summary 

Zakres badań chemicznych w monitoringu lasu, dzięki 

dostosowaniu do rozwoju stanu wiedzy dostarcza  

użytecznych i rzetelnych wyników niezbędnych do  

oceny stanu środowiska leśnego i monitorowania 

 tego stanu na przestrzeni lat. 

 

Zakres pomiarów 

Measurements 

Obecnie badania chemiczne realizowane są w ramach 

trzech podsystemów monitoringu lasów: 

1) monitoring gleb – cyklicznie co 4 lata na 148 SPO II 

rzędu oraz na 12 SPO III rzędu, w poziomach Ol, Ofh 

oraz w warstwach 0-5, 5-10, 10-20, 20-40 i 40-80 cm, 

2) monitoring organów asymilacyjnych drzew -

cyklicznie co 4 lata na 148 SPO II rzędu oraz na 12 

SPO III rzędu bada się skład chemiczny liści lub igieł  

I i II rocznika z 5 drzew, 

3) monitoring obiegu pierwiastków w ekosystemie  

leśnym - w cyklu miesięcznym bada się stężenie NO2 

i SO2 w powietrzu oraz skład chemiczny wód  

opadowych na otwartej przestrzeni, pod okapem  

drzewostanu i spływającej po pniu, a także roztworów  

glebowych na głębokości 25 i 50 cm. 
Rycina 2. Średnie wartości pH gleb pod różnymi gatunkami drzewostanów w latach 

2003 i 2007 

Figure 2. Soil pH under different forest stands (2003, 2007) 
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Rycina 3. Zawartość makroelementów w igłach świerka w latach 1997-2009 

Figure 3. Content of macronutrients in spruce needles (1997-2009) 
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Rycina 1. Chwytniki podkoronowe, próbniki pasywne i kolektory opadu na otwartej 

przestrzeni na powierzchni w Łącku 

Figure 1. Throughfall collectors, passive samplers and open field collectors at Łąck monito-

ring plot 

Metodyka badań chemicznych opar-

ta jest na ujednoliconej metodyce re-

komendowanej przez ICP-Forests 

(Międzynarodowy Program Koordy-

nacyjny „Ocena i monitoring wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na lasy”).  

Ponadto, w Laboratorium Chemii 

Środowiska Przyrodniczego IBL sto-

sowane metody są w większości ob-

jęte zakresem akredytacji, co ma 

kluczowe znaczenie dla wiarygodno-

ści wyników. 


