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Robinia  

Dąb 
czerwony 

Czeremcha 
amerykańska 

Sosna 
wejmutka 

Daglezja 
1806 1750 1816 1833 1816 

fot. Marcin Scelina, Adam Grabowski, Maria Oset, Karolina Barc 
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Historia leśna vs kultura 

Osady leśne Zapusty po wioskach Uroczyska użytkowane 
rolniczo 

Krajobraz kulturowy 
 – parki podworskie 

Polowania  - 
zwierzyńce królewskie 

 i magnackie 

Doświadczalne  
plantacje sprzed 1945 

fot. Marcin Scelina,  
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Za drzewa biocenotyczne… 
drzewa stanowiące 

pamiątkę kultury leśnej, 
np. osobniki gatunków 

egzotycznych 
(wyróżniające się wiekiem 
lub wymiarami) wszystkie 

powierzchnie 
doświadczalne założone 

przed 1945 r. (bez względu 
na gatunek), 
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Identyfikacja ryzyka  

Plan urządzenia 
lasu 

• Program 
Ochrony 
Przyrody 

• Tablica 
neofityzacji 

Dziesięcioletnie 
Plany Łowieckie 

• Roczne Plany 
Łowieckie 

Plany Ochrony 

• Rezerwaty 
• Obszary Natura 

2000 

Obserwacje 

• Zagrożenia dla 
ludzi  i 
gatunków 

• Zniekształcenia 
siedlisk 
 

fot. Marcin Scelina, Bartosz Czarnecki, Magda Stępińska, Karolina Barc 
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Urządzanie 
lasu 

Skład gatunkowy 
udział co najmniej 

10% obcego 
pochodzenia  

Gatunki w 
podszycie 

lub 
podroście 

Z innymi 
obcymi 

będącymi w 
składzie lub 
tworzącymi 
domieszkę  

Cykl co 10 
lat 

Program 
Ochrony 
Przyrody 

Neofityzacja 
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Hodowla lasu 

Program 
zachowania leśnych 
zasobów 
genowych… 

Zasady hodowli lasu 
- modelowe składy 
gatunkowe  upraw 

Gatunki lasotwórcze 
- 

Program zachowania 
leśnych zasobów 

genowych… 

Hodowla 
selekcyjna do 

celów 
specjalnych - 

daglezja 

WDN – 
grochodrzew 
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Melioracje agrotechniczne 
•czeremcha późna 
•robinia 

Pielęgnacje upraw 
•rdestowiec sachaliński 
•barszcz  Sosnowskiego 

Prace w rezerwatach i obszarach Natura 2000 
•Realizacja planów ochrony  

Projekty jednostek 
•Nadleśnictwo Bogdaniec 
•Nadleśnictwo Ruszów 
  

fot. Marcin Scelina, Karolina Barc 
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Użytkowanie 

Pozyskanie drewna RDLP Katowice (2010-2015) 
• dąb czerwony – 25 907 m3 
• daglezja – 1632 m3 

• robinia 3710 m3 
• sosna wejmutka 5662 m3 
• sosna czarna 109 m3 

Pozyskanie zwierząt  
• Szop pracz 
• Jenot 
• Norka amerykańska 
• Muflon 
• Daniel 

Fot., Adam Grabowski,  
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Daniel 

Jeleń sika 

Mulfon 

Występowanie 
gatunków obcych   
OHZ PGL LP 
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Zagrożenie 
realne  

Owady Lęgniowce 
olcha 

Odpady 

Ochrona lasu 

„Monochamus sutor01” autorstwa ©entomart. 
 Licencja Attribution na podstawie Wikimedia Commons 
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•Ogrody botaniczne 
•Arboreta 
•Kolekcje drzew 

 
•Naj… drzewa – obce 
Robinia – Łęgów - 509 cm 
Żywotnik – Klesno - 533 cm 
Daglezja - Karnieszewice- 470 cm 

 
•Naj – deska - 46,53 m 
Daglezja o wysokości 51,2 m 

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej 

fo
t. 
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ew
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a 
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Ogrody Botaniczne 
i arboreta 
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Lokalne 
problemy 

PSY http://pieswlesie.blogspot
.com 

KOTY pumy? 

GATUNKI 
UWALNIANIE 

celowo 

Heloderma -> 
Leśne 

Pogotowie 

węże 

żółwie 

przypadkowo 
owca 

kaukaska  

ODPADY flora 
fot. Bartosz Czarnecki 

http://pieswlesie.blogspot.com/�
http://pieswlesie.blogspot.com/�
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Dyrekcja Generalna  
Lasów Państwowych 
ul. Grójecka 127 
02-362 Warszawa  
m.czyzewska@lasy.gov.pl 
tel. +48 22 5898 292,  
 

Dziękuję za uwagę 
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