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7. LASY

7.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW DOLNEGO �L¥SKA

Tabela I.7.1. Charakterystyka drzewostanów województwa dolno�l¹skiego

Tabela I.7.2. Udzia³ powierzchniowy gatunków drzew wystêpuj¹cych w lasach Dolnego �l¹ska

Lasy po³udniowo-zachodniej Polski, znajduj¹ce
siê na terenie dzia³ania Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych we Wroc³awiu, zajmuj¹ powierzchniê
522,7 tys. ha, co daje Dolnemu �l¹sku wska�nik lesi-
sto�ci w wysoko�ci 28% (dla Polski wynosi on
28,2%). Powierzchnia le�na zarz¹dzana w imieniu
Skarbu Pañstwa przez RDLP we Wroc³awiu (33 nad-
le�nictwa) wynosi 499,5 tys. ha (95,6% powierzchni
lasów). Pozosta³a ilo�æ to lasy prywatne i gminne. 

Lasy rozmieszczone s¹ nieregularnie. Najwiêkszy
obszar le�ny po³o¿ony w pó³nocno-zachodniej czê�ci
tworz¹ Bory Dolno�l¹skie, w czê�ci pó³nocno-wscho-
dniej wiêksze skupienia lasu wystêpuj¹ na Wzgórzach
Trzebnickich i w dolinie Odry, w czê�ci po³udniowej
natomiast du¿e zwarte kompleksy le�ne pokrywaj¹
pasma górskie Sudetów. �rodkowy pas województwa
ma charakter typowo rolniczy, w zwi¹zku czym ce-
chuje siê bardzo nisk¹ lesisto�ci¹. 

Warunki przyrodniczo-le�ne na terenie RDLP we
Wroc³awiu s¹ bardzo zró¿nicowane. Na nizinach wy-
stêpuje klimat ciep³y z d³ugim okresem wegetacyjnym
(ponad 220 dni), który w terenie górskim przechodzi
w ch³odny i wilgotny, ze skracaniem siê okresu wege-
tacyjnego wraz ze wzrostem po³o¿enia obszaru nad
poziom morza (poni¿ej 190 dni w górnych partiach
Sudetów). 

Ogólny zapas grubizny brutto (grubizna � wszyst-
kie czê�ci drzewa wraz z kor¹, których d³ugo�æ jest
wiêksza ni¿ 1 metr a �rednica w cieñszym koñcu
wiêksza ni¿ 7 cm) wynosi 114,9 mln m3. Przeciêtna

zasobno�æ grubizny brutto wynosi 232 m3/ha (dla
Polski - 186 m3/ha). Przeciêtna zasobno�æ gatunków
dominuj¹cych wynosi: dla sosny � 200 m3/ha, �wier-
ku � 307 m3/ha, dêbu � 239 m3/ha. Przeciêtny wiek
drzewostanów wynosi 58 lat. Przeciêtny przyrost gru-
bizny wynosi 3,98 m3/ha brutto. 

Na terenie Dolnego �l¹ska wystêpuj¹ wszystkie
typy siedliskowe lasu. Siedliska borowe zajmuj¹ ³¹cz-
nie 48,4% a lasowe 51,6%. Siedliska ni¿owe stanowi¹
59,0%, wy¿ynne 13,1% a górskie 27,9%.

W sk³adzie gatunkowym lasów dominuj¹ drzewa
iglaste, które zajmuj¹ 74,3%, a gatunki li�ciaste 25,7%
powierzchni. 

W warunkach geograficznych i urbanistycznych
Dolnego �l¹ska lasy pe³ni¹ wiele funkcji ochronnych.
Powierzchnia lasów ochronnych siêga 363,8 tys. ha,
co stanowi 73% ogólnej powierzchni le�nej, za� lasy
gospodarcze zajmuj¹ 135,7 tys. ha, tj. 27%. Gospo-
darka w lasach ochronnych prowadzona jest przede
wszystkim pod k¹tem jej g³ównej funkcji, trwale b¹d�
w okre�lonym czasie. Powierzchnia lasów z uwzglêd-
nieniem kategorii ochronno�ci wynosi odpowiednio: 
§ glebochronne � 24,9 tys. ha, 
§ wodochronne � 152,9 tys. ha, 
§ uzdrowiskowo-klimatyczne � 19,1 tys. ha, 
§ masowego wypoczynku � 2,3 tys. ha, 
§ strefy zieleni wysokiej � 7,5 tys. ha, 
§ krajobrazowe � 0,3 tys. ha, 
§w strefach uszkodzeñ przemys³owych - 76,8 tys. ha, 
§ inne � 78,3 tys. ha. 
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7.2. ZAGRO¯ENIA LASÓW

Spo�ród wszystkich zagro¿eñ najgro�niejsze dla
lasów s¹ zanieczyszczenia powietrza, g³ównie tlenki
siarki i azotu, emitowane ze �róde³ zagranicznych
i krajowych. Ze wzglêdu na ich sta³e i wielostronne
oddzia³ywanie na ekosystemy le�ne, sta³y siê one
g³ównym czynnikiem sprawczym pogorszenia stanu
zdrowotnego lasów. 

W zale¿no�ci od stopnia nasilenia szkodliwego
oddzia³ywania gazów i py³ów wyró¿nia siê strefy
uszkodzeñ: 
§ strefa 0 � wolna od uszkodzeñ, 
§ strefa I � uszkodzeñ s³abych, 
§ strefa II � uszkodzeñ �rednich, 
§ strefa III- uszkodzeñ silnych, 
§ strefa IV � zaro�li poprzemys³owych, 
§ strefa V � muraw poprzemys³owych, 
§ strefa VI � pustyñ poprzemys³owych. 
Dla wyznaczenia stref opracowano specjaln¹ me-

todykê, która polega na wyznaczeniu tzw. powierzch-
ni próbnych lasu, na terenie których dla ka¿dego
drzewa ustala siê cechy opisuj¹ce jego stan. S¹ to:
stan aparatu asymilacyjnego li�ci lub igie³, przyrost

wysoko�ci drzewa oraz ¿ywotno�æ drzewa. Na tej
podstawie ustala siê wska�nik uszkodzenia poszcze-
gólnych powierzchni próbnych i w zale¿no�ci od je-
go warto�ci przypisuje odpowiedni¹ strefê. Przebieg
granic stref wyznacza siê przez interpolacjê warto�ci
wska�nika pomiêdzy powierzchniami rozpoznawczy-
mi a nastêpnie ustala wielko�æ obszaru zajmowanego
przez strefy. 

Innym znacz¹cym zagro¿eniem s¹ szkodniki pier-
wotne, powoduj¹ce g³ównie uszkodzenie aparatu asy-
milacyjnego (li�ci, igie³). W ostatnich latach nast¹pi³
wyra�ny wzrost populacji szkodników sosny (brudni-
ca mniszka, strzygonia choinówka) i �wierka (zasnu-
je �wierkowe, zawodnica �wierkowa). W drzewosta-
nach li�ciastych daje siê zauwa¿yæ stale utrzymuj¹cy
siê wysoki poziom populacji zwójek dêbowych
i miernikowców. 

Z kolei najwiêkszym problemem fitopatologicz-
nym dotycz¹cym produkcji szkó³karskiej by³y
w ostatnim okresie choroby zgorzelowe. Niezale¿nie
od gatunku siewek najczêstsz¹ przyczyn¹ ich zamie-
rania by³y grzyby z rodzajów Fusarium i Cylindro-
carpon. Osutki sosny wyst¹pi³y na stosunkowo du-
¿ym areale zasiewów sosnowych. Powa¿ne zagro¿e-
nie stwarza³ równie¿ m¹czniak dêbu. 

Powierzchnia wystêpowania huby korzeni oraz
opieñkowej zgnilizny korzeni w drzewostanach wy-
stêpuje od wielu lat na wysokim poziomie. Dotyczy
to szczególnie drzewostanów �wierkowych, dla któ-
rych nie opracowano biologicznej metody ogranicza-
nia patogenów korzeniowych, skutecznej w drzewo-
stanach sosnowych. 

Z czynników klimatycznych najbardziej widoczne
skutki powoduj¹ huraganowe wiatry. W minionym
10-leciu nie by³o z tego powodu wiêkszych szkód,
chocia¿ lokalnie dla poszczególnych nadle�nictw
mia³y one du¿e znaczenie i koncentrowa³y siê g³ów-
nie w terenach górskich. 

Wykres I. 7.1. Powierzchnia stref zagro¿enia przemy-
s³owego na terenie RDLP we Wroc³awiu
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