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Wprowadzenie 

Indroduction 

Monitoring lasów jest programem dedykowanym ocenie stanu 

zdrowotnego lasów w kontekście oddziaływania zanieczysz-

czeń powietrza i innych zmiennych czynników środowiska. 

Podstawowym parametrem tej oceny jest defoliacja drzew, 

czyli ubytek aparatu asymilacyjnego w relacji do drzew zdro-

wych, o pełnym poziomie ulistnienia. Określana jest ona co-

rocznie, na blisko 2000 powierzchni zlokalizowanych w drze-

wostanach w sieci 8x8 km. Prezentowane mapy wartości śred-

niej defoliacji drzew z powierzchni monitoringowych ilustrują 

zmiany rozkładów przestrzennych zachodzące w trakcie reali-

zowania programu monitoringu lasów w Polsce. 

Lata 1999-2004 

Years 1999-2004 

W kolejnym okresie (lata 1995-1999) nastąpił spadek udziału 

drzew o defoliacji powyżej 25% do około 30%. Utrzymywał się 

on przez kilka kolejnych lat, by począwszy od roku 2002 po-

nownie zwiększyć się do około 34% w roku 2004.  

Lata 2010-2013 

Years 2010-2013 

W okresie 2010-2012 obserwowano powolny wzrost udziału 

drzew o defoliacji większej niż 25%, od nieco ponad 20%  

w roku 2010 do 23-24% w latach 2011-2012. W roku 2013 od-

notowano ponowny spadek udziału drzew uszkodzonych nad-

mierną defoliacją do około 18,5%. 

Podsumowanie 

Summary 

Następujące po sobie kilkuletnie okresy wzrostu i zmniejszania 

się udziału drzew o defoliacji powyżej 25% cechowały się suk-

cesywnie malejącą amplitudą zmian, która w ostatniej dekadzie 

XX wieku przekraczała 20%, zaś w ostatnich latach prowadze-

nia obserwacji wynosiła około 5%. Zjawisko to można wiązać z 

wyraźnie występującą na przestrzeni minionych 20 lat tenden-

cją poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów wyrażającą się 

zarówno zmniejszaniem się przeciętnej defoliacji drzew wszyst-

kich gatunków,  jak i  malejącym udziałem drzew uszkodzo-

nych (o defoliacji ponad 25%) w populacji wszystkich ocenia-

nych drzew. Kolejnym zjawiskiem obserwowanym w minio-

nym 20-leciu było zmniejszanie się zróżnicowania regionalne-

go oraz rozszerzanie się obszarów o drzewostanach ocenianych 

jako nieuszkodzone. Na początku analizowanego okresu prze-

ważały powierzchnie o przeciętnej defoliacji powyżej 25%, a 

drzewostany nieuszkodzone dominowały jedynie w północno-

wschodniej i wschodniej części Polski. Natomiast w 2013 roku 

zasięg drzewostanów uszkodzonych (o średniej defoliacji po-

nad 25%) ograniczał się do obszaru Śląska i wschodniej części 

Sudetów, części Lubelszczyzny i niewielkich obszarów Ma-

zowsza i Podlasia. Ale nawet na tych obszarach (zwłaszcza na 

terenie RDLP Kraków, Katowice i Wrocław) nastąpiła wyraźna 

poprawa stanu zdrowotnego i zmniejszenie się średniej defolia-

cji drzew.  

Rycina 1. Rozkład przestrzenny defoliacji drzew w roku 1991 

Figure 1. Spatial distribution of defoliation of all species in Poland in the year 1991 

Lata 1991-1994 

Years 1991-1994 

Pierwsza połowa lat 90-tych charakteryzowała się pogarsza-

niem stanu zdrowotnego drzewostanów. Procentowy udział 

drzew wszystkich gatunków razem o defoliacji powyżej 25% 

(drzewa uszkodzone) wzrastał od roku 1991 do 1994, w któ-

rym to roku osiągnął wartość najwyższą – 54,8%. 

Rycina 3. Rozkład przestrzenny defoliacji drzew wszystkich gatunków w Polsce w roku 

2010 i w roku 2013 

Figure 3. Spatial distribution of defoliation of all species in Poland in the years 2010 (left map) 

and in 2013 (right map) 
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Rycina 2. Rozkład przestrzenny defoliacji drzew wszystkich gatunków w Polsce w roku 

1999 i w roku 2004  

Figure 2. Spatial distribution of defoliation of all species in Poland in the years 1999 (left map) 

and in 2004 (right map) 

Rycina 4. Defoliacja sosny: 10%, 30% oraz 60% 

Figure 4. Defoliation of Scots pine: 10%, 30% and 60% 


