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Rycina 1. Układ powierzchni próbnych WISL 

Figure 1. NFI sample plots scheme 

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

(WISL) 

Poland’s National Forest Inventory 

Jabłoński M. 

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
 

Department of Forest Resources Management 

M.Jablonski@ibles.waw.pl 

Wstęp 

Introduction 

Działalność Instytutu związana z inwentaryzacją lasów 

na poziomie kraju sięga 1999 roku, kiedy to na zlece-

nie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych opraco-

wano projekt Instrukcji Wielkoobszarowej Inwentaryza-

cji Lasów Kraju. Na podstawie dokumentu przygotowa-

nego w IBL w 2004 r., Biuro Urządzania Lasu i Geode-

zji Leśnej w latach 2005-2009 przeprowadziło pomiary 

pierwszego cyklu WISL. Zmodyfikowana w 2010 r. 

Instrukcja stanowiła podstawę do wykonywania pomia-

rów II cyklu WISL (lata 2010-2014). W latach 2011-

2014 Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi prowa-

dził badania mające na celu doskonalenie metodyki 

WISL. Ich efektem jest m.in. Instrukcja wykonywania 

WISL na potrzeby III cyklu pomiarowego. 

Zmiany w metodyce III cyklu WISL 

Changes in methodology of NFI III   

Zasadniczą zmianą w Instrukcji wykonywania III cyklu 

WISL jest objęcie pomiarami gruntów z roślinnością  

leśną ale opisanych w ewidencji gruntów i budynków  

jako obszary nieleśne. Z badań przeprowadzonych na 

terenie województwa podlaskiego wynika, że ujawnie-

nie powierzchni gruntów spełniających kryterium lasu 

(Ryc. 2), a nie ujętych w ewidencji, w znaczący sposób 

zwiększy wskaźniki lesistości kraju. 

Podsumowanie 

Conclusion 

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu 

ma za zadanie cykliczne dostarczanie wiarygodnych 

(ze znaną dokładnością) informacji o lesie. Zmiany 

wprowadzone w metodyce WISL wpisują się 

w powyższy cel, zarówno z punktu widzenia 

gromadzenia informacji jak i ich przetwarzania. 

Podstawowe założenia WISL  

General asssumptions od NFI  

Inwentaryzacja w Polsce w swoim podstawowym 

kształcie nawiązuje do metod stosowanych w inwenta-

ryzacjach lasów Austrii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii  

i Stanów Zjednoczonych (Ryc. 1). 

Rycina 2. Punkty sieci WISL, wg ewidencji na gruntach nieleśnych 

Figure 2. NFI grid points, non-forested area according to cadastral records 
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Powierzchnie próbne w ramach I oraz II cyklu WISL  

lokalizowano na gruntach opisanych jako las w ewiden-

cji gruntów i budynków. W zależności od wieku drzewo-

stanu stosowano powierzchnie o wielkości 2, 4 lub 5 

arów. Założenie przez BULiGL 29,5 tys. powierzchni 

próbnych w latach 2010-2014 pozwoliło na określenie 

zasobów drzewnych Polski z błędem standardowym 

poniżej 0,5%. 

Istotną zmianą w metodyce WISL jest również wprowa-

dzenie powierzchni próbnych o stałej wielkości wyno-

szącej 400 m
2
. Ponadto doprecyzowano zasady pomia-

ru martwego drewna oraz pniaków, wyboru drzew do 

pomiaru wysokości i opisu powierzchni próbnych. 

Integralną częścią pomiarów WISL pozostaje kontrola 

pomiarów (Ryc. 3). 

Rycina 3. Kontrola  jakości pomiarów WISL 

Figure 3. Quallty assessment of NFI 
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