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Ostatnie 30 lat polskiego leśnictwa to historia sukcesu
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Pinus uncinata
Larix sibirica



Wpływ suszy na zamieranie drzew



Zmiany zasięgów gatunków, ekspansja gatunków, regres gatunków



Patterns
Lista gatunków drzew rodzimych dla Polski

Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Alnus incana

Betula pendula

Betula pubescens

Carpinus betulus

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Malus sylvestris

Populus alba

Populus nigra

Populus tremula

Prunus avium

Prunus padus

Pyrus pyraster

Quercus petraea

Quercus pubescens

Quercus robur

Salix alba

Salix caprea

Salix fragilis

Salix pentandra

Sorbus aria

Sorbus aucuparia

Sorbus intermedia

Sorbus torminalis

Tilia cordata

Tilia platyphtyllos

Ulmus glabra

Ulmus laevis

Ulmus minor 

Fot.  Wojciech Różański

Abies alba

Juniperus communis

Larix decidua

Picea abies

Pinus cembra

Pinus sylvestris

Taxus baccata



Udział gatunków drzew w polskich lasach
Na podstawie Czerepko i in. (2008)

10 gatunków ma w sumie 97% udziału w polskich lasach. 
30 gatunków ma w sumie 3% udziału

Pojęcie „gatunku lasotwórczego” to dziedzictwo leśnictwa surowcowego





Zmiany  częstości naturalnych zaburzeń

Rok 2016 Rok 2017



Genetyka i selekcja



Pszczoły wracają do lasu?





Las a zwierzyna

Fot. Norbert Jaroch, 2005



Kto ma decydować o tym, jaki ma być las?



Jakie powinny być polskie lasy w przyszłości?



Lasy polskie w przyszłości powinny być różne

• Już leśnictwo surowcowe w pełni zaakceptowało zróżnicowanie siedlisk 
wraz z jego konsekwencjami

• Względy ochrony przyrody narzucają zróżnicowanie ze względu na 
obecność rzadkich gatunków lub zbiorowisk

• A co z innymi źródłami zróżnicowania lasów?

• Względy społeczno-ekonomiczne: co się w danym miejscu bardziej opłaca?

• Względy społeczno-kulturowe; jak postrzegają las ci, którzy go odwiedzają? 










