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I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW  

I.1 PRZESTRZENNE USYTUOWANIE LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GŁUBCZYCE 

I.1.1 DANE  OGÓLNE  

Powierzchnia Lasów Komunalnych miasta Głubczyce objętych opracowaniem wynosi 

401,9700 ha według rejestru gruntów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1. SIEDZIBA LEŚNICZEGO LASU KOMUNALNEGO (FOTO.A. ZIARKO) 
 

Tabela 1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LASU KOMUNALNEGO M. GŁUBCZYCE, WG STANU NA 

01.09.2013R. 

L.P. CECHA 

Lasy komunalne 

Powierzchnia - ha % 

1 2 3 4 

1 Powierzchnia ogółem 401,94 100,00 

2 Grunty leśne 381,41 94,90 

3 Grunty zalesione 380,86 94,76 

4 Grunty nie zalesione 0,55 0,14 

5 Grunty zw. z gosp. leśną 10,14 2,52 

6 Grunty nie zaliczone do 
lasów 

10,39 2,58 

7 - w tym grunty do zales.  - 
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Przynależność administracyjna 

Z dniem 01.01.1999 r., na mocy ustawy z dnia 24.07.1998 r. o wprowadzeniu 

zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, tereny Lasu Komunalnego 

miasta Głubczyce znajdują się w całości w województwie opolskim: 

 województwo: opolskie 

 Powiat Głubczyce 

  Miasto Głubczyce, w obrębie ewidencyjnym: 

- Lwowiany 

   

Odległość od siedziby urzędu Zarządcy – Usługi Komunalne Spółka z o.o. do 

organów administracji przedstawia się następująco: 

do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:     63 km, 

do Urzędu Starostwa Powiatowego w Głubczycach:   1 km 

do Urzędu Miasta we Głubczycach:      1 km. 

 

 

Wykres 1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW LASÓW KOMUNALNYCH M. GŁUBCZYCE WG PRZYNALEŻNOŚCI 

ADMINISTRACYJNEJ 
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I.2 STAN POSIADANIA I STAN GRANIC 

I.2.1 STAN POSIADANIA 

Zestawienie powierzchni gruntów Lasu Komunalnego według grup i rodzajów 

użytków oraz kategorii użytkowania z podziałem na obręby ewidencyjne przedstawia 

załączona tabela nr I w części tabelarycznej p.u.l. 

Tabela 2. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE TABELI NR I - POWIERZCHNIA GRUNTÓW LASU KOMUNALNEGO M. 
GŁUBCZYCE 

Rodzaj użytku 
Lasy Komunalne 

ha % 

1 2 3 

1. Lasy 391,5834 97,42 

1.1. Grunty leśne zalesione - razem 380,8636 94,75 

     1) drzewostany - razem 380,8636 94,75 

     2) plantacje drzew - razem   

         w tym:   

         - plantacje nasienne   

         - plantacje drzew szybkorosnących   

1.2. Grunty leśne niezalesione 0,5536 0,14 

     1) w produkcji ubocznej - razem   

         w tym:   

         - plantacje choinek i krzewów   

         - poletka łowieckie   

     2) do odnowienia - razem   

         w tym:    

         - halizny   

         - zręby   

         - płazowiny    

     3) pozostałe leśne niezalesione - razem 0,5536 0,14 

         w tym:   

     - przewidziane do naturalnej sukcesji 0,5536 0,14 

     - objęte szczególnymi formami ochrony   

     - przewidziane do wyłączenia z produkcji    

1.3. Grunty związane z gospodarką leśną 10,1662 2,53 

    w tym:   

    1) budynki i budowle 0,0978 0,02 

    2) urządzenia melioracji wodnych 0,9309 0,23 
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Rodzaj użytku 
Lasy Komunalne 

ha % 

1 2 3 

    3) linie podziału przestrzennego lasu 0,5817 0,14 

    4) drogi leśne 8,1704 2,03 

    5) tereny pod liniami energetycznymi 0,0954 0,02 

    6) szkółki leśne   

    7) miejsca składowania drewna   

    8) parkingi leśne    

    9) urządzenia turystyczne  0,2900 0,07 

2. Grunty zadrzewione i zakrzewione    

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione  391,5834 97,42 

3. Użytki rolne - razem 9,6100 2,39 

    3.1. Grunty orne - razem 9,2600 2,30 

           w tym:   

           1) role 9,2600 2,30 

           2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na 
gruntach ornych   

           3) ugory. odłogi   

    3.2. Sady    

    3.3. Łąki trwałe  0,3500 0,09 

    3.4. Pastwiska trwałe    

    3.5. Grunty rolne zabudowane    

    3.6. Grunty pod stawami rybnymi   

    3.7. Grunty pod rowami rolnymi   

4. Grunty pod wodami - razem   

    w tym:    

    4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi    

    4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi   

    4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi   

5. Użytki ekologiczne - razem   

6. Tereny różne - razem    

    w tym:    

    1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz 
niezagos. grunty zrekult.    

    2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu 
kołowego    

    3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod 
zabudowę)    

    4) różne inne    
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Rodzaj użytku 
Lasy Komunalne 

ha % 

1 2 3 

7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 
razem 

0,0166 0,00 

    w tym:    

    7.1. Tereny mieszkaniowe    

    7.2. Tereny przemysłowe    

    7.3. Tereny zabudowane inne 0,0166  0,00 

    7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane    

    7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem   

      w tym:    

          1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne   

          2) tereny zabytkowe    

          3) tereny sportowe    

          4) ogrody zoologiczne i botaniczne    

          5) tereny zieleni nieurządzonej    

    7.6. Użytki kopalne    

    7.7. Tereny komunikacyjne - razem   

       w tym:    

          1) drogi   

          2) tereny kolejowe    

          3) inne tereny komunikacyjne    

8. Nieużytki  - razem 0,7600 0,19 

    w tym:    

    1) bagna   

    2) piaski   

    3) utwory fizjograficzne   

    4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji 0,7600 0,19 

Razem (2-8)  Grunty nie zaliczone do lasów 10,3866 2,58 

    w tym: grunty przeznaczone do zalesienia    

OGÓŁEM (1-8) 401,9700 100,00 

 

Powyższy podział użytków jest zgodny z klasyfikacją ewidencyjną gruntów określoną 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dz. U. Nr 38, poz. 454) 
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Wykres 2. STRUKTURA UŻYTKÓW W LASACH KOMUNALNYCH M. GŁUBCZYCE 

 

 

Wykres 3.  STRUKTURA GRUNTÓW LEŚNYCH W LASACH KOMUNALNYCH M. GŁUBCZYCE 

 

Powierzchnia gruntów Lasu Komunalnego, wg grup i kategorii użytkowania, na 

podstawie syntetycznego zestawienia wielkości zawartych w opisie taksacyjnym lasu i 

porównanie ich z danymi z Tabeli I przedstawiono poniżej. 

Grunty leśne
94,90 %

Grunty zw. z 
gosp. leśną

2,52 %

Grunty nie 
zaliczone do 

lasów

2,58 %
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Tabela 3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW, WG GRUP UŻYTKÓW - ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE, WG DANYCH Z 

EWIDENCJI GRUNTÓW I UPROSZCZONEGO PLANU U.L., DLA LASÓW KOMUNALNYCH M. 
GŁUBCZYCE 

Lp. Rodzaj powierzchni 
Las Komunalny 

powierzchnia  -  ha
 

1 2 3 

1 
Powierzchnia 

ogółem 

wg Tabeli I 401,9700 

wg opisów taksacyjnych 401,94 

różnica 0,0300 

 

Zaistniałe różnice w powierzchni Lasu Komunalnego, wg tabeli I i opisów 

taksacyjnych wynikają z założeń dotyczących sposobu rozliczania powierzchni ewidencyjnej, 

a następnie sposobu przeniesienia jej do opisów taksacyjnych. Dla Lasu Komunalnego 

wielkości różnicy powierzchni wg opisów taksacyjnych i tabeli I wynosi minus 0,0300 ha. 

 

I.2.1.1 STAN GRANIC 

Prace geodezyjne dla potrzeb planu u.l. 

Prace geodezyjne objęły wykonanie podkładu mapowego, w postaci mapy 

gospodarczej w skali 1 : 5000 w oparciu o zaktualizowaną mapę ewidencyjną gruntów 

miasta Głubczyce oraz mapą gospodarczą wykonaną w poprzednich okresach 

gospodarczych dla celów urządzania lasu, wraz z późniejszymi uzupełnieniami, w technice 

mapy numerycznej programem LEMAN w środowisku Arc View w układzie współrzędnych 

"2000". Zmiany w stanie posiadania zostały zlokalizowane na podstawie map ewidencyjnych 

i danych ewidencyjnych.  

Lasy Komunalne składają się z jednego kompleksu leśnego.  

Do obowiązków Zarządcy Lasu Komunalnego należy utrzymanie w aktualnym stanie 

dokumentacji prawnej związanej ze stanem posiadania i ze zmianami w rodzaju użytkowania 

gruntów, ochrony znaków granicznych oraz znaków pomiarowych usytuowanych na terenie 

lasu komunalnego 
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I.2.2 PODZIAŁ POWIERZCHNIOWY 

Podstawą podziału powierzchniowego był podział dotychczasowy. Numerację 

oddziałów zachowano dotychczasową od 1 do 16. 

I.2.2.1 CHARAKTERYSTYKA PODZIAŁU POWIERZCHNIOWEGO 

Powierzchnia gruntów objęta pracami urządzeniowymi wynosi 401,94 ha. 

Tabela 4. CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA WYBRANYCH ELEMENTÓW STRUKTURY PODZIAŁU 

POWIERZCHNIOWEGO DLA LASU KOMUNALNEGO 

Wskaźnik Cecha Las Komunalny 

1 2 3 

Liczba wyłączeń ilość 186 

Średnia powierzchnia wyłączenia ha 2,16 

Liczba pododdziałów ilość
 

129 

Średnia powierzchnia pododdziału ha 3,04 

Liczba wyłączeń nie literowanych 
(liniowych) 

ilość 57 

Średnia powierzchnia wyłączeń nie 
literowanych (liniowych) 

ha 0,17 

 

 

I.3 CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZYCH WARUNKÓW PRODUKCJI LEŚNEJ 

I.3.1 POŁOŻENIE LASU KOMUNALNEGO 

I.3.1.1 PRZYNALEŻNOŚĆ PRZYRODNICZO-LEŚNA 

Lasy Komunalny Miasta Głubczyce wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski 2010 

(Zielony i Kliczkowska, 2012) położone są w: 

Kraina: ŚLĄSKA ( V. ) 

  Mezoregion: Płaskowyżu Głubczyckiego (V-15), 

I.3.1.2 PRZYNALEŻNOŚĆ FIZYCZNO – GEOGRAFICZNA 

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Las Komunalny Miasta Głubczyce, 

położony jest w następujących jednostkach fizyczno-geograficznych Polski (Kondracki 

2009),:, 

OBSZAR: EUROPA  ZACHODNIA 

PODOBSZAR: POZAALPEJSKA EUROPA ŚRODKOWA ( 3 ) 

STREFA:  LASÓW  MIESZANYCH 
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PROWINCJA: Niż Środkowoeuropejski (31) 

Podprowincja:  Niziny Środkowopolskie (318),  

Makroregion:  Niziny Śląskiej (318.5) 

Mezoregion:  Płaskowyż Głubczycki (318.58) 

I.3.1.3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE. 

Grunty Lasu Komunalnego rozciągają się między: 

17o 46’ 15” a 17o 48’ 10” długości geograficznej wschodniej i  

50o 13’ 21” a 50o 14’ 58” szerokości geograficznej północnej. 

I.3.1.4 HYDROLOGIA. 

Wg ,,Podziału hydrograficznego Polski" Lasy Komunalne Miasta Głubczyce znajdują 

się w całości zasięgu zlewni rzeki Odry (I – 100).  

Odra – druga co długości rzeka Polski (854,3 km, w granicach Polski – 741,9 km); 

powierzchnia dorzecza – 118,86 tys. km2 (w tym w Polsce – 106,06 tys. km2). Źródła Odry 

znajdują się w Sudetach Wschodnich po stronie czeskiej. W Polsce przepływa kolejno przez: 

Kotlinę Raciborską, Pradolinę Głubczyceską, Obniżenie Ścinawskie, Kotlinę Kargowską, 

Pradolinę Głogowską, Dolinę Środkowej i Dolnej Odry, uchodzi do Zalewu Szczecińskiego. 

Przez obszar Lasu Komunalnego przepływa ciek Gnojnik (oddz. 1-3), który znajduje 

się w dorzeczu Straduni. 

 

I.4 CHARAKTERYSTYKA GLEB 

Lasy Komunalne Miasta Głubczyce posiadają operat siedliskowy. Dominującym 

typem gleb są gleby płowe. 

I.4.1 OPRACOWANIE KLIMATYCZNE 

Charakterystykę klimatyczną lasów komunalnych miasta Głubczyce oparto o 

wielkości wieloletnich pomiarów meteorologicznych w stacji Opole (=50o40’ N, =17o58’ E, 

H=176 m n.p.m.). Przedstawione średnie wartości temperatury powietrza i sumy opadu 

atmosferycznego w tej stacji, obejmujące okres 1951-2005, zestawione zostały w oparciu o 

globalną, historyczną bazę danych meteorologicznych (GHCN) oraz o globalną bazę 

danych wielkości dobowych (GLOBALSOD)3. 
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Wykres 4. DIAGRAM KLIMATYCZNY DLA STACJI OPOLE (1951-2005) 

Pogoda i klimat w regionie kształtowane są głównie przez czynniki cyrkulacyjne oraz 

w mniejszym stopniu grupę stałych czynników geograficznych. Klimat tej części Polski 

kształtowany jest przez stałe (Niż Islandzki i Wyż Azorski) oraz sezonowe (Wyż Azjatycki 

zimą i Niż Południowoazjatycki latem) ośrodki baryczne. Dominującymi masami powietrza w 

tym regionie są wilgotne masy polarno-morskie (46%) i wykazujące większą suchość masy 

polarno-kontynentalne (38%). Sytuacje z napływem chłodnych mas arktycznych stanowią 

tylko 10% dni w roku. Ciśnienie atmosferyczne jest wyrównane przez cały rok z wyraźnie 

zaznaczonym maksimum w zimie. W regionie przeważa cyrkulacja zachodnia, którą 

okresowo przerywa napływ powietrza z innych kierunków. Warunki klimatyczne lasów 

komunalnych miasta Głubczyce z uwagi na przeciętne sumy opadu atmosferycznego oraz 

dość korzystne warunki termiczne można zaliczyć do korzystnych dla wzrostu i hodowli lasu. 

                                                                                                                                                   

 

 

3 Global Historical Climatology Network jest globalną bazą danych meteorologicznych należącą do 

Światowej Organizacji Meteorologicznej. Zawiera ona średnie wartości temperatury powietrza, a także sumy 

miesięczne opadu dla około 7300 stacji meteorologicznych z całego świata. Global Summary of Day jest zbiorem 

informacji o pogodzie z ponad 10000 stacji meteorologicznych od 1. stycznia 1994 roku do dnia obecnego. 

Niekomercyjny dostęp do danych, realizowany za pośrednictwem światowej sieci Internet, jest bezpłatny 

i nielimitowany.  
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I.4.2 TYPY SIEDLISKOWE LASU 

I.4.2.1 STRUKTURA TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU 

Zestawienie typów siedliskowych lasów, wg panujących gatunków drzew oraz ich 

bonitacji, w poszczególnych obrębach przedstawia załączona w części tabelarycznej p.u.l. 

Tabela nr II. 

Ogółem opisano 3 typy siedliskowe lasu. 

Tabela 5. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASÓW W LASACH KOMUNALNYCH MIASTA 

GŁUBCZYCE 

Lp. 
Charakterystyka 

siedliska 

Las Komunalny 

Powierzchnia
4
 ha / % 

1 2 3 4 

1 LMwyżśw 219,80 57,63 

2 Lwyżśw 160,70 42,13 

3 OlJwyż 0,91 0,24 

Suma całkowita 381,41 100,00 

 

 

 

Wykres 5.  STRUKTURA TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU W LASACH KOMUNALNYCH 

 

                                                

 

 

4 Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona. 



Ogólna charakterystyka lasu 

 

20 

Tabela 6. PRZYJMUJĄC ZA KRYTERIUM RÓŻNE WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE, SIEDLISKA ZAJMUJĄ: 

Lp. Grupa siedlisk 
Las Komunalny 

Powierzchnia ha / % 

1 2 3 4 

1 świeże 380,50 99,76 

2 wilgotne 0,00 0,00 

3 bagienne i łęgowe 0,91 0,24 

 

I.4.2.2 STRUKTURA  DRZEWOSTANÓW WG GATUNKÓW PANUJĄCYCH 

Z analizy układu powierzchniowej tabeli klas wieku, wg gatunków panujących wynika, 

iż dominującymi gatunkami są 

So – który zajmuje 48,52 % powierzchni i  64,60 % miąższości, 

Bk – która zajmuje 18,68 % powierzchni i    4,19 % miąższości, 

Db – która zajmuje 16,96 % powierzchni i  11,06 % miąższości. 

 

 

Zdjęcie 2.  DRZEWOSTAN  SOSNOWY (FOTO. A.ZIARKO) 
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Wykres 6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GATUNKÓW PANUJĄCYCH W TYPACH SIEDLISKOWYCH LASU W 

LASACH KOMUNALNYCH 

 

Struktura  drzewostanów wg  rzeczywistego udziału gatunków drzew 

Z analizy układu masowej tabeli klas wieku, wg rzeczywistego udziału gatunków 

wynika, iż dominującymi gatunkami są:  So – 59,50 %;  Md – 11,30 %,  Db – 11,14 %,  i    

Brz – 6,85 %. 

Zdjęcie 3. DAGLEZJA ZIELONA (FOTO. A.ZIARKO)  
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Wykres 7.  ROZKŁAD POWIERZCHNI W PODKLASACH WIEKU, WG RZECZYWISTEGO SKŁADU 

GATUNKOWEGO W LASACH KOMUNALNYCH 

 

 

Wykres 8.  ROZKŁAD MIĄŻSZOŚCI W PODKLASACH WIEKU, WG RZECZYWISTEGO SKŁADU GATUNKOWEGO 

W LASACH KOMUNALNYCH 
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I.4.3 ZESTAWIENIE TYPÓW DRZEWOSTANÓW I ORIENTACYJNYCH SKŁADÓW UPRAW 

Dla poszczególnych typów siedliskowych lasu przyjęto typy gospodarcze 

drzewostanów oraz orientacyjne składy upraw zgodne z ustaleniami Komisji Założeń Planu. 

Tabela 7. GOSPODARCZE TYPY DRZEWOSTANÓW I ORIENTACYJNY SKŁAD GATUNKOWY ODNOWIEŃ, WG 

TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU DLA LASÓW KOMUNALNYCH 

TSL TD Procentowy udział gatunków 

LM wyż św So – Db – Bk Bk 30, Db 20, So 20, Lp, Jd, Św i inne 30 

L wyż św Db – Bk Bk 40, Db 30, Św, Lp i inne 30 

Ol wyż Ol Ol 80, Jś i inne 20 

Powyższe gospodarcze typy drzewostanów oraz orientacyjne składy odnowień 

zostały ustalone w oparciu o „ Zasady hodowli lasu, tabela nr 1”. 

W związku z obserwowanymi zjawiskami zamierania jesionu, do czasu ustąpienia 

choroby dopuszcza się zastępowanie tego gatunku innymi gatunkami o podobnych 

wymaganiach siedliskowych. 

I.4.4 POWIĄZANIE Z PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN 

W prowadzonej gospodarce leśnej w Lasach Komunalnych Miasta Głubczyce w pełni 

są respektowane i wykorzystywane istniejące, bądź też w chwili obecnej czekające na 

zatwierdzenie, plany zagospodarowania (studium zagospodarowania). 

I.4.5 CHARAKTERYSTYKA BUDOWY PIONOWEJ DRZEWOSTANÓW 

Budowa pionowa jest ważną cechą określającą charakter drzewostanów. 

Drzewostany ze względu na budowę pionową można podzielić na: jednopiętrowe, 

dwupiętrowe, trzypiętrowe, o budowie przerębowej i drzewostany w klasie odnowienia i w 

klasie do odnowienia. W lasach tego opracowania występują lasy jednopiętrowe, 

dwupiętrowe i lasy w klasie odnowienia. 

I.4.6 OCENA STANU USZKODZENIA DRZEWOSTANÓW ORAZ ZGODNOŚĆ SKŁADU GATUNKOWEGO 

DRZEWOSTANÓW Z GTD 

I.4.6.1 OCENA STANU USZKODZENIA DRZEWOSTANÓW 

Ocenę stanu uszkodzenia drzewostanów przeprowadzono w oparciu o dane zebrane 

w trakcie terenowych prac taksacyjnych, w ramach, których zaewidencjonowano 

występujące w drzewostanach uszkodzenia pochodzenia biotycznego i abiotycznego. 

Strukturę rodzaju występujących na terenie Lasów Komunalnych uszkodzeń ujętych w 
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sporządzonym opisie taksacyjnym lasu, w oparciu o instrukcję urządzania lasu, przedstawia 

tabela. 

Tabela 8. STRUKTURA POWIERZCHNI USZKODZEŃ OD CZYNNIKÓW BIOTYCZNYCH I ABIOTYCZNYCH W 

LASACH KOMUNALNYCH 

Rodzaj uszkodzenia 
Procent 

uszkodzeń 
Powierzchnia - ha/% 

1 2 3 4 

GRZYBY 
20 42,73 32,98 

30 10,15 7,83 

KLIMAT 
10 2,01 1,55 

20 24,95 19,25 

ZWIERZYNA 

10 1,91 1,47 

20 30,09 23,22 

30 16,75 12,93 

40 0,99 0,76 

  RAZEM 129,58 100,00 

 

I.4.6.2 ZGODNOŚĆ SKŁADU GATUNKOWEGO DRZEWOSTANÓW Z TD 

W ramach charakterystyki stanu lasu i zasobów drzewnych sporządzono zestawienie 

powierzchni drzewostanów z podziałem na gospodarstwa, typy siedliskowe lasu wg stopni 

zgodności składu gatunkowego z TD.  

Drzewostany o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem – 69,98 ha, 

skład gatunkowy jest zgodny z TD jeżeli gatunek główny TD jest gatunkiem 

panującym i w składzie gatunkowym ocenianego drzewostanu występują również pozostałe 

gatunki TD, zaś suma udziałów występujących gatunków TD stanowi co najmniej 50% 

składu gatunkowego tego drzewostanu (przy ocenie uwzględnia się również II piętro) oraz 

podrost w KO - proporcjonalnie do ich udziału w składzie drzewostanu). 

Skład gatunkowy jest częściowo zgodny z siedliskiem – 216,79 ha, 

skład gatunkowy jest częściowo zgodny z TD jeżeli gatunek główny TD jest 

gatunkiem panującym w drzewostanie a nie jest spełniony któryś z pozostałych warunków 

określonych kryteriami składu gatunkowego zgodnego z siedliskiem, jak również gdy 

gatunek główny występuje w ocenianym drzewostanie i wraz z pozostałymi gatunkami TD 

stanowią co najmniej 50% składu gatunkowego tego drzewostanu (przy ocenie uwzględnia 
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się również II piętro oraz podrost w KO - proporcjonalnie do ich udziału w składzie 

drzewostanu), 

Skład gatunkowy drzewostanów jest niezgodny z siedliskiem – 94,09 ha, 

skład gatunkowy jest niezgodny z TD jeśli nie są spełnione warunki określone 

kryteriami składu gatunkowego częściowo zgodnego z siedliskiem 

 

 

Wykres 9.  STRUKTURA STOPNI ZGODNOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO Z TD 
 W LESIE KOMUNALNYM 

Wykres 10. STRUKTURA STOPNI ZGODNOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO Z GTD W TYPACH SIEDLISKOWYCH 

LASU W LESIE KOMUNALNYM 
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I.4.7 OCENA JAKOŚCI HODOWLANEJ I TECHNICZNEJ DRZEWOSTANÓW 

Ocenę jakości hodowlanej i technicznej drzewostanów przeprowadzono na podstawie 

sporządzonych opisów taksacyjnych. 

Tabela 9. STRUKTURA JAKOŚĆ DRZEWOSTANÓW W LESIE KOMUNALNYM 

Jakość 
Las Komunalny 

ha - % 

1 2 3 

Jakość hodowlana 

12 156,33 41,05 

13 24,20 6,35 

21 2,86 0,75 

22 70,57 18,53 

23 0,80 0,21 

33 0,99 0,26 

Jakość techniczna 

2 48,08 12,62 

3 76,67 20,13 

4 0,36 0,09 

Tabela 10. JAKOŚĆ DRZEWOSTANÓW W TYPACH SIEDLISKOWYCH LASU W LESIE KOMUNALNYM 

Jakość 
Typ siedliskowy lasu 

Razem 
LMwyżśw Lwyżśw OlJwyż 

1 2 3 4 5 

jakość hodowlana 

12 103,62 52,71  156,33 

13 21,03 3,17  24,2 

21 2,86   2,86 

22 18,36 52,21  70,57 

23  0,80  0,8 

33  0,99  0,99 

jakość techniczna 

2 36,31 11,77  48,08 

3 37,62 39,05  76,67 

4   0,36 0,36 
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I.4.8 FORMY DEGENERACJI EKOSYSTEMU LEŚNEGO 

Określenie formy degeneracji ekosystemu leśnego polega na wyróżnieniu 

drzewostanów, w których zachodzą następujące procesy:  

 borowacenie, 

 neofityzacja, 

 monotypizacja. 

I.4.8.1 BOROWACENIE 

Zjawisko borowacenia, zwane także pinetyzacją, określa się w drzewostanach na 

siedliskach borów mieszanych, lasów mieszanych i lasów. Polega ono na 

ponadnormatywnym udziale gatunków iglastych takich jak sosna czy świerk w składzie 

gatunkowym drzewostanów. W zależności od udziału sosny lub świerka w górnej warstwie 

drzew wyróżniono następujące stopnie borowacenia: 

 słabe, jeżeli udział sosny i świerka w składzie gatunkowym drzewostanu wynosi: 

ponad 80% na siedliskach borów mieszanych, 50-80% na siedliskach lasów 

mieszanych, 10-30% na siedliskach lasowych, 

 średnie, jeżeli udział sosny lub świerka wynosi: ponad 80% na siedliskach lasów 

mieszanych, 30-60% na siedliskach lasowych, 

 mocne, jeżeli udział sosny i świerka w składzie gatunkowym drzewostanu wynosi 

ponad 60% na siedliskach lasowych. 

Tabela 11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEDŁUG FORM DEGENERACJI LASU – BOROWACENIE. 

Kompleks 
Stopień 

borowacenia 

Powierzchnia [ha] 

Wiek Ogółem 
[ha] 

Ogółem 
[%] <=40 lat 41-80 lat > 80 lat 

Lasy komunalne 
miasta Głubczyce 

brak 42,34 32,66 2,61 77,61 20,4 

słabe 87,42 86,27 12,01 185,70 48,8 

średnie 4,71 34,10 56,08 94,89 24,9 

mocne 0,99 0,00 21,67 22,66 5,9 

 

 

Według powyższego zestawienia drzewostany na blisko połowie powierzchni gruntów 

lasów komunalnych miasta Głubczyce wykazują słabe zjawisko borowacenia. Zupełny brak 

borowacenia obejmuje 20% powierzchni gruntów.  
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I.4.8.2 MONOTYPIZACJA 

Jest to forma degeneracji lasu polegająca na ujednoliceniu gatunkowym lub 

wiekowym. Zjawisko te opisuje się dla kompleksów leśnych powyżej 200 ha z 

uwzględnieniem grup wiekowych drzewostanów 1 – 40, 41 – 80 i powyżej 80 lat, oraz 

podziału drzewostanów na sosnowe, razem ze świerkowe i pozostałe. Monotypizację 

wyróżnia się także, gdy drzewostany jednogatunkowe lub jednowiekowe występują na 

zwartych powierzchniach powyżej 100 ha. 

Monotypizację uznaje się za: 

 częściową gdy: 

o udział drzewostanów jednego gatunku i jednej klasy wieku wynosi 50 – 80%, 

o udział jednej klasy wieku drzewostanów różnych gatunków w jednej klasie 

wieku przekracza 80%, 

 pełną gdy: 

o udział drzewostanów jednego gatunku i jednej klasy wieku wynosi ponad 

80%. 

W Lesie Komunalnym nie występuje proces monotypizacji. Jest to kompleks silnie 

zróżnicowany pod względem gatunkowym i wiekowym. 

I.4.8.3 NEOFITYZACJA 

Forma degeneracji lasu polegająca na wprowadzeniu sztucznym lub samoistnym 

wnikaniu do drzewostanów gatunków obcych drzew i krzewów nosi miano neofityzacji. 

Drzewostany posiadające w swoim składzie gatunkowym, co najmniej 10% gatunków 

obcego pochodzenia tj.: dąb czerwony, kasztanowiec zwyczajny, sosnę czarną, sosnę 

wejmutkę i sosnę smołową wykazywane są jako zdegenerowane pod względem neofityzacji. 

Neofity zostały zaewidencjonowane podczas prac urządzeniowych w składzie 

gatunkowym drzewostanu we wszystkich warstwach, przy czym w warstwie podszytu nie 

notowano procentowego udziału poszczególnych gatunków. W zestawieniu tabelarycznym 

gatunki neofitów występujące w podszycie znajdują się w kolumnie „wiek <= 40 lat”.  
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Tabela 12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI FORM DEGENERACJI LASU – NEOFITYZACJA; POWIERZCHNIA 

DRZEWOSTANÓW MAJĄCYCH W SWYM SKŁADZIE GATUNKOWYM (UDZIAŁ CO NAJMNIEJ 10%) 

GATUNKI OBCEGO POCHODZENIA. 

Gatunek 

Powierzchnia [ha] 

Wiek 
KO KDO Ogółem 

<=40 lat 41-80 lat > 80 lat 

Sosna czarna 0,57 - - - - 0,57 

Daglezja 0,2 - - - - 0,2 

Dąb czerwony 2,96 1,08 1,16 0,09 - 5,29 

 

Na gruntach lasów komunalnych miasta Głubczyce zjawisko neofityzacji występuje 

w niewielkim stopniu. Ogólna powierzchnia zajmowana przez gatunki obce wynosi 6,06 ha, 

co stanowi 1,6% powierzchni leśnej. Z gatunków obcych najliczniej występuje dąb czerwony 

(5,29 ha), występujący niemal w każdej klasie wieku. Daglezja i sosna czarna występują na 

niewielkich powierzchniach, głównie w drzewostanach poniżej 40 lat. Wiele gatunków 

neofitów występuje, jako domieszki miejscami lub pojedynczo, nie zostały one uwzględnione 

w powyższym zestawieniu ze względu na niewielkie znaczenie gospodarcze. Poza 

wymienionymi w tabeli neofitami stwierdzono również obecność żywotnika olbrzymiego, 

choiny kanadyjskiej, kasztanowca białego, robinii akacjowej, sosny wejmutki. 
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I.4.9 POMIAR MIĄŻSZOŚCI DREWNA MARTWEGO 

Na terenie Lasu Komunalnego w Głubczycach, w ramach prac urządzeniowych 

przeprowadzono pomiary martwego drewna wg Instrukcji Urządzania Lasu. 

Zostało założonych 99 powierzchni próbnych kołowych, na podstawie których została 

wyliczona miąższość drewna martwego. 

Zestawienie wyników przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Tabela 13. ZESTAWIENIE MIĄŻSZOŚCI MARTWEGO DREWNA. 

Typ 
siedliskowy 

lasu 

Powierzchnia 
w ha 

Miąższość drewna martwego 

Drewno 
martwych drzew 

stojących i 
złomów 

Drewno drzew 
leżących i 

fragmentów drzew 
martwych 

Razem 

m3/ha m3 m3/ha m3 m3/ha m3 

LMWYŻŚW 195,94 1,13 220,84 0,67 131,46 1,80 352,30 

LWYŻŚW 112,83 1,10 123,59 0,59 66,78 1,69 190,37 

OLJWYŻ 0,36 0,36 0,13 0,18 0,06 0,54 0,19 

Las 
Komunalny 

309,13 1,11 344,56 0,64 198,31 
  

542,86 

Ogółem 309,13   344,56   198,31   542,86 

 

Ogólnie miąższość martwego drewna na terenie Lasu Komunalnego wynosi 1,75 

m3/ha. 

Drewno martwe drzew stojących i złomów to 1,11 m3/ha, a drzew leżących 0,64 

m3/ha. 



Ogólna charakterystyka lasu 

 

31 

I.4.10 WYNIKI INWENTARYZACJI SIECI DROGOWEJ 

 

Inwentaryzacja terenowa na obszarze Lasów Komunalnych miasta Głubczyce objęła ponad 10 

km dróg. Podczas prowadzonych prac terenowych zebrano informacje do opracowania bazy danych 

sieci drogowej wraz z istniejącą infrastrukturą, obejmujące szczegółową charakterystykę 

poszczególnych odcinków dróg. 

DEFINICJE 

Parametry dotyczące dróg: 

 Rodzaj nawierzchni – rozróżnia się gruntowe (naturalne) i twarde nawierzchnie na drogach 

leśnych. Wszystkie rodzaje nawierzchni mogą być profilowane lub nieprofilowane. Rodzaj 

nawierzchni twardej zależy od użytego w nawierzchni budulca. Może to być m.in. asfalt, 

beton, bruk, kamień, pospółka, tłuczeń, żużel, żwir i inne. 

 Stan techniczny nawierzchni – przyjęto podział na cztery kategorie: 

 Stan dobry: brak ubytków lub nieznaczne ubytki, przejazd w każdym okresie, 

prawidłowe odwodnienie, możliwy remont bieżący 

 Stan średni: ubytki do 30% nawierzchni, słabe odwodnienie, konieczność remontu 

bieżącego lub średniego 

 Stan zły: uszkodzenia od 30% do 50%, koleiny utrudniające ruch, przejazd jedynie w 

dobrych warunkach atmosferycznych, konieczność remontu średniego 

(ewentualnie remontu bieżącego lub kapitalnego) 

 Stan bardzo zły: droga nieprzejezdna w każdych warunkach, konieczność remontu 

średniego lub kapitalnego (ewentualnie odtworzenie drogi) 

 Szerokość jezdni – to średnia szerokość części korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 

podawana w odstopniowaniu co 1 m. 

 Torowisko robót ziemnych – szerokość przekroju poprzecznego nawierzchni z poboczem do 

krawędzi rowów przydrożnych, podawana w odstopniowaniu co 1 m.  

 

Wytyczne w zakresie remontów oraz inwestycji na drogach: 

 Remont bieżący – wyrównanie, profilowanie nawierzchni drogi, 

 Remont średni – wyrównanie oraz utwardzenie nawierzchni, odwodnienie korony drogi 

 Remont kapitalny – przebudowa drogi już istniejącej z poszerzeniem, utwardzeniem 

i odwodnieniem korony drogi, 

 Budowa drogi - odtworzenie (odbudowa) drogi w terenie 
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Elementy dotyczące infrastruktury drogowej: 

 Pobocze - część korony drogi przyległa do jezdni 

 Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym do przeprowadzania cieków, 

zwierząt dziko żyjących lub infrastruktury technicznej przez nasyp drogi 

 Rów przydrożny – rów zbierający wodę z korpusu drogi 

 

BAZA DANYCH OPISOWYCH 

Ogółem zebrane w bazie danych cechy dla zinwentaryzowanych odcinków dróg pozwalają 

użytkownikowi różnicować poszczególne odcinki dróg ze względu na poszczególne atrybuty. W tabeli 

zestawiono sumaryczną długość zinwentaryzowanych odcinków dróg ze względu na najważniejsze 

parametry: 

 Rodzaj drogi 

 Szerokość jezdni 

 Stan techniczny nawierzchni. 

 

Tabela 14.  ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ORAZ JAKOŚCI INWENTARYZOWANYCH DRÓG. 

Zarządca 

Szerokość 

jezdni 

[m] 

Stan techniczny 

nawierzchni 

Długość 

[m] 

UMiG 

2 

Bardzo zły 2 275 

Zły 2 540 

3 

Dobry 520 

Średni 3 260 

Zły 1 040 

4 Średni 595 

Suma 10 050 

 

Stan techniczny nawierzchni dla poszczególnych szerokości jezdni dróg jest zróżnicowany. 

Około 4,2 km dróg leśnych jest w zadowalającym stanie technicznym nawierzchni co stanowi ok. 42% 
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wszystkich zinwentaryzowanych dróg leśnych. Drogi w złym stanie technicznym mają długość ok. 3,6 

km (36%), natomiast o bardzo złym stanie technicznym 2,3 km (22%). 

 

Gęstość dróg zinwentaryzowanych na terenie Lasu Komunalnego miasta Głubczyce wynosi 

ok. 25 m dróg / ha. 
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II OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD OKREŚLANIA ZADAŃ GOSPODARCZYCH 

II.1 PODSTAWY GOSPODARKI PRZYSZŁEGO OKRESU 

II.1.1 CELE I ZASADY TRWALE ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ 

Podstawą gospodarki przyszłego okresu jest planowanie działalności zmierzającej do 

ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe 

zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału 

regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości, ważnych 

ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, 

bez szkody dla innych ekosystemów. 

Dla celów planowania urządzeniowego przyjęto sześć kryteriów trwale zrównoważonej 

gospodarki leśnej: 

 kryterium zachowania i odpowiedniego wzmacniania zasobów leśnych i ich udziału w 

globalnym bilansie węgla, 

 kryterium utrzymania zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, 

 kryterium utrzymania i wzmacniania produkcyjnych funkcji lasu, 

 kryterium zachowania, ochrony i odpowiedniego wzmocnienia biologicznej 

różnorodności w ekosystemach leśnych, 

 kryterium zachowania i odpowiedniego wzmocnienia funkcji ochronnych w 

zagospodarowaniu lasów, 

 kryterium utrzymania innych funkcji i uwarunkowań społeczno – ekonomicznych 

poprzez: 

 zwiększenie udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji 

dotyczących trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, 

 udostępniania lasów do celów zdrowotno – rekreacyjnych, 

 udostępniania lasów do celów dydaktycznych, 

 promocje trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

 

II.2 PRZYJĘTY PODZIAŁ LASU ZE WZGLĘDU NA PEŁNIONE FUNKCJE 

Dla celów planowania urządzeniowego utworzono gospodarstwo na podstawie 

dominującej funkcji pełnionej przez las (z uwzględnieniem wszystkich funkcji pozostałych), a 

także przyjętych celów gospodarowania (z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych siedlisk 
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leśnych). Dla Lasu Komunalnego, zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu utworzono dwa 

gospodarstwa: gospodarstwo zrębowo-przerębowe i gospodarstwo specjalne (OlJwyż -0,91 ha). 

II.2.1.1 PODZIAŁ LASU NA GRUPY I KATEGORIE OCHRONNOŚCI 

Lasy ochronne 

Lasy Komunalne Miasta Głubczyce nie posiadają wniosku o  uznanie za ochronne i 

zostały zaliczone do lasów gospodarczych . 

II.2.2 WIEKI RĘBNOŚCI 

Wieki rębności dla panujących gatunków drzew w Lasach Komunalnych zostały ustalone 

zgodnie z ustaleniami Komisji Założeń Planu. 

Tabela 15. PRZYJĘTE WIEKI RĘBNOŚCI DLA LASU KOMUNALNEGO 

Gatunek Wiek rębności 

1 2 

Db 140 

Bk, Js, Wz, Jd 120 

Md 110 

So, Kl, Jw 100 

Św, Lp, Dbcz 80 

Brz, Ak, Gb, Ol 60 

Os, Tp, Wb 40 

 

 



Średniookresowy plan zagospodarowania lasu 

 
36 

II.3 OKREŚLENIE I PRZYJĘCIE ETATÓW CIĘĆ UŻYTKOWANIA GŁÓWNEGO 

Użytki główne podzielono zostały na: 

 Użytki rębne. 

 Użytki przedrębne. 

II.3.1 ETAT UŻYTKOWANIA RĘBNEGO 

Użytki rębne zostały podzielone na użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu i 

nie zaliczone na poczet przyjętego etatu.   

Obliczenie etatu użytkowania rębnego dokonano zgodnie z ustaleniami KZP 

dotyczącymi podziału lasów nadleśnictwa na gospodarstwa oraz zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Instrukcji Urządzania Lasu § 87-93. 

Etat użytkowania rębnego dla gospodarstwa specjalnego nie został wyliczony i jest 

sumą stwierdzonych na gruncie potrzeb hodowlanych drzewostanów. Dla pozostałych 

gospodarstw obliczono roczne etaty według dojrzałości drzewostanów.  

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono obliczony i przyjęty etat 

użytkowania rębnego: 
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Tabela 16. TABELA XIV  -  PROPONOWANE ETATY UŻYTKOWANIA RĘBNEGO DLA LASU 

KOMUNALNEGO W GŁUBCZYCACH 

 

Gospodarstwo 

Obliczenia cząstkowe (średnio na rok) 

Etat z potrzeb 
hodowlanych 

na okres 
obowiązy-

wania planu 

Etat 
proponowany 

na okres 
obowiązy-

wania 
planu 

etaty wg dojrzałości 
drzewostanów 

etat wg 
zrównania 
średniego 

wieku 

etat 
optymalny 

1) 

etat z 
potrzeb 

przebudowy 

etat wg 
okresów 

uprzątnięcia     
w KO i KDO 

z 
ostatniej 

klasy 
wieku 

z dwóch 
ostatnich 

klas wieku 

m3 brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SPECJALNE (S) X X X X 0 0 0 0 

 LASÓW 

OCHRONNYCH (O) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

LASÓW 
GOSPODARCZYCH 
(GZ) 

0 0 0 0 0 X X 0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 X X 0 

LASÓW 
GOSPODARCZYCH 
(GPZ) 

1313 1448 1538 1448 0 0 881 11071 

LASÓW 
GOSPODARCZYCH 
(GP) 

X X X X 0 0 0 0 

RAZEM 
GOSPODARSTWAO 
(G)) 

1313 1448 1538 1448 0 0 881 11071 

OGÓŁEM  

LAS KOMUNALNY 

GŁUBCZYCE 

1313 1448 1538 1448 0 0 881 11071 

 
Kwalifikowanie drzewostanów do użytkowania rębnego w gospodarstwie przerębowo - 

zrębowym odbywało się z zachowaniem ostępowego porządku cięć z uwzględnieniem 

następującej kolejności:  

 drzewostany w klasie odnowienia, 

 drzewostany przeszłorębne, 

 drzewostany rębne. 

Projektowany rozmiar cięć w użytkach rębnych został przyjęty z potrzeb hodowlanych, z 

uwzględnieniem Zasad hodowli lasu.  

. 
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II.3.2 ETAT UŻYTKOWANIA PRZEDRĘBNEGO 

II.3.2.1 ETAT UŻYTKOWANIA PRZEDRĘBNEGO W WYMIARZE POWIERZCHNIOWYM 

Etat użytkowania przedrębnego w wymiarze miąższościowym na I 10-lecie został 

ustalony w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu ( § 196), sumarycznie wg rodzajów cięć, 

gatunków panujących oraz klas i podklas wieku, bez uwzględniania gospodarstw. 

Wysokość przyjętego etatu cięć pielęgnacyjnych wynosi: 

Las Komunalny:  8120 m3 netto. 

 

Wysokość wskaźnika intensywności cięć pielęgnacyjnych jest pochodną przyjętej 

wielkości użytkowania przedrębnego i powierzchni, na której zaplanowano użytkowanie 

przedrębne. 

Wysokość przyjętego wskaźnika intensywność cięć pielęgnacyjnych wynosi: 

Las Komunalny: 34 m3 / 1ha netto co jest wartością nie przekraczającą wskaźnika z 

50% spodziewanego bieżącego przyrostu miąższości w drzewostanach nieplanowanych do 

użytkowania rębnego. 

W planach zagospodarowania lasu podano w podsumowaniu planu cięć użytków 

przedrębnych, projektowaną powierzchnię tych użytków oraz ich masę dla poszczególnych 

kategorii użytków. 
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Tabela 17. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE UŻYTKÓW PRZEDRĘBNYCH W WYMIARZE POWIERZCHNIOWYM 

L.p. Kategorie użytków Powierzchnia  -  ha Ogółem m
3
 netto. 

1 2 3 4 

1 Czyszczenia 2,62 16 

2      Trzebieże wczesne 107,08 1228 

3      Trzebieże późne 127,97 6876 

4 Razem trzebieże 235,05 8104 

OGÓŁEM  237,67 8120 

 

II.3.3 ŁĄCZNY ETAT UŻYTKÓW GŁÓWNYCH 

Na nadchodzące 10-lecie zaprojektowano użytki główne netto w wielkości 18808 m3. 

Szczegółowe dane dotyczące wielkości użytków głównych zawierają tabele nr XVII, 

zamieszczone z danymi dla obrębów w elaboracie w części tabelarycznej p.u.l.. 

Dane zawarte w tabelach: 

 powierzchnia do cięcia – manipulacyjna, 

 powierzchnia do odnowienia, 

 powierzchnia jednorazowego zabiegu pielęgnacyjnego dla użytków 

przedrębnych, 

 miąższość grubizny brutto i netto. 
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Tabela 18. ZESTAWIENIE ŁĄCZNE UŻYTKÓW GŁÓWNYCH DLA LASU KOMUNALNEGO, WG TABELI XVII  

Kategoria 
cięć 

Lasy Komunalne 

Powierzchnia - ha 

m
ią

ż
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z
o

ś
ć
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ru
b

iz
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y
 

m
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 b

ru
tt

o
 

m
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ż
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 m
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e
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c
ię

c
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* 

(m
a

n
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u
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c
y
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a
) 

d
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 o
d

n
o

w
ie

n
ia

 

1 2 3 4 5 

I. Użytki rębne: 
A. Zaliczone na poczet  
 przyjętego etatu 

108,88 29,03 11071 9157 

Spodziewany przyrost 
5% miąższości użytków rębnych    

554 458 

Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem 108,88 29,03 11625 9615 

B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu 
1. uprzątnięcie płazowin 

    

2. uprzątnięcie nasienników i przestojów   1306 1073 

3. pozostałe     

Razem nie zaliczone   1306 1073 

Razem użytki rębne 108,88 29,03 12931 10688 

II. Użytki przedrębne 

A. Czyszczenia 2,62 
  

16 

B. Trzebieże 235,05   8104 

Razem użytki przedrębne 237,67  10150 8120 

Ogółem użytki główne (I+II) 346,55 29,03 23081 18808 
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III OPISANIE I ZESTAWIENIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU URZĄDZENIA LASU 

III.1 ZESTAWIENIE I OPISANIE ZADAŃ Z ZAKRESU UŻYTKOWANIA GŁÓWNEGO 

III.1.1 UŻYTKI RĘBNE 

III.1.1.1 UŻYTKI RĘBNE ZALICZONE NA POCZET ETATU 

Użytki rębne nie zaliczone na poczet obliczonego etatu obejmują nasienniki i 

przestoje, które spełniły swoją rolę w ekosystemach leśnych i nie zostały zaliczone do 

wartościowych dla hodowli selekcyjnej oraz oczyszczenia rowów melioracyjnych. 

Planuje się usunięcie nasienników i przestojów w ilości 1073 m3 netto. 

. 

III.1.2 UŻYTKI PRZEDRĘBNE 

Plan cięć użytków przedrębnych został sporządzony kategoriami cięć, wg oddziałów i 

pododdziałów. 

W skład planów wchodzą: 

 czyszczenia późne (CP-P), 

 trzebieże wczesne (TW), 

 trzebieże późne (TP). 

Wskazania gospodarcze dotyczące użytkowania przedrębnego obejmują 

drzewostany – młodniki i drzewostany starsze, lub ich części, w których nie przewiduje się 

użytkowania rębnego w I 10 –leciu oraz wymagają zabiegu pielęgnacyjnego. Indywidualnie 

dla każdego wydzielenia określony został rodzaj cięcia (CP-P, TW i TP). Zgodnie z 

ustaleniami nie podawano planowanego terminu wykonania zabiegu (początek, środek lub 

koniec okresu gospodarczego) ani zabiegów dwunawrotowych. 

 

W części tabelarycznej p.u.l., przedstawiono zestawienia i dane dotyczące danych 

wynikających ze sporządzonych zadań z zakresu użytkowania przedrębnego: 

 Tabela nr XVI – Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych 

do użytkowania przedrębnego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego 

wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku. 

Celem stwarzania warunków do rozwoju w ekosystemach leśnych naturalnych 

zespołów ksylobiontów należy pozostawiać drewno, przede wszystkim liściaste, ścinane w 

ramach zabiegów pielęgnacyjnych i wydzielający się posusz na powierzchniach 

trudnodostępnych. 
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III.2 ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU HODOWLI LASU 

III.2.1 ZAKRES ZADAŃ GOSPODARCZYCH 

Zadania z zakresu prac hodowlanych – odnowienia, zalesienia, pielęgnowania lasu, 

melioracji agrotechnicznych i wodnych zostały ujęte we wskazaniach gospodarczych opisu 

taksacyjnego sporządzonych dla Lasów Komunalnych Miasta Głubczyce. 

Podstawą sporządzonych planów są, wskazówki gospodarcze podane w kartach 

dokumentacji źródłowej opisów taksacyjnych, zebrane w trakcie prac terenowych, 

Zbiorcze zestawienie zadań z zakresu hodowli lasu zostało przedstawione w tabeli 

nr XVIII  -, które zamieszczono w części tabelarycznej p.u.l.. 

Tabela 19. SPODZIEWANY ROZMIAR PRAC Z ZAKRESU HODOWLI LASU W LASACH KOMUNALNYCH 

Zadania gospodarcze 
Lasy Komunalne 

powierzchnia - ha 

1 2 

I. Odnowienia i zalesienia, w tym: 

1. halizny, płazowiny i zręby zaległe 0,00 

2. grunty nieleśne 0,00 

3. zręby bieżące I-go 10-lecia 0,78 

Razem  I 0,78 

II. Odnowienia pod osłoną, w tym: 

1. przy rębniach częściowych i 
stopniowych 

28,25 

2. podsadzenia produkcyjne 0,00 

3. dolesienia luk i przerzedzeń 0,00 

Razem II 28,25 

Razem I + II 29,03 

III Poprawki i uzupełnienia, w tym 

1. w uprawach i młodnikach 0,00 

2. na gruntach proj. do odn.  i zalesienia. 0,00 

Razem  III 0,00 

Razem I + II + III 29,03 

IV Pielęgnowanie, w tym: 

1. gleby 16,58 

2. upraw (CW) 20,34 

3. młodników (CP) 54,72 

Razem  IV 91,64 

V Melioracje, w tym: 

1. agrotechniczne 28,71 
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Zadania gospodarcze 
Lasy Komunalne 

powierzchnia - ha 

1 2 

2. wodne 0,00 

Razem  V 28,71 

 

III.2.1.1 OMÓWIENIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH 

IVc. Pielęgnowanie młodników (CP) – zaplanowano te młodniki, które wymagają 

wykonania zabiegów hodowlanych związanych z regulowaniem składu, wyrównywaniem 

tempa wzrostu, normowaniem zwarcia, poprawą jakości i zdrowotności drzewostanu. 

Wykonywane czynności mają charakter selekcji negatywnej. 

W szczególności projektowano w: 

 młodnikach liściastych i wielogatunkowych Ib klasy wieku, 

 w młodnikach sosnowych o wysokości powyżej 5m. 

III.2.2 LEŚNA REGIONALIZACJA DLA NASION I SADZONEK W LASACH KOMUNALNYCH MIASTA GŁUBCZYCE 

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 15 maja 2012 roku, w sprawie wykazu, 

obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Dz.U. Nr 73, poz. 

761). 

Lasy Komunalne Miasta Głubczyce położone są w: 

  regionie pochodzenia nr 503  

III.2.3 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE W SPRAWIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH 

W opracowaniu wytycznych planowanych do wykonania w bieżącym 10-leciu 

czynności gospodarczych, oparto się o: 

 „Instrukcję urządzania lasu” 

 „Zasady hodowli lasu” 

 „Instrukcję ochrony lasu” 

 Instrukcje ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” 

Z uwagi na walory przyrodnicze Lasy Komunalne Miasta Głubczyce, wymagają 

szczególnego nieschematycznego podejścia do czynności gospodarczych planowanych na 

bieżące 10 lecie. W warunkach, w jakich funkcjonują Lasy Komunalne na plan pierwszy 

wysuwają się działania związane ze środowiskowymi i ochronnymi funkcjami lasu, 

zmierzające do utrzymania i poprawy stabilności, odporności i żywotności ekosystemów 

leśnych wobec zagrażających im szkodliwych czynników. 
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 Prac hodowlanych 

 w pełni wykorzystywać naturalne odnowienie lasu na wszystkich siedliskach, o ile 

jest zgodne z potencjalnymi możliwościami produkcyjnymi siedlisk, 

 zabiegi ochrony upraw przed szkodami winny być skoncentrowane na 

eliminowaniu lub ograniczaniu przyczyn zagrożeń, a w szczególności: 

- tworzenie naturalnego oporu środowiska leśnego, w wyniku zróżnicowania 

składu gatunkowego i form zmieszania zgodnych z warunkami siedliska i z 

warunkami środowiska przyrodniczego, a także poprzez protekcję 

organizmów pasożytniczych i drapieżnych w stosunku do szkodników upraw,  

- pielęgnacja i ochrona drzewostanów: 

- stosowanie selekcji pozytywnej w trzebieżach z popieraniem biogrup 

stabilizujących drzewostan, 

- w trakcie trzebieży zachowywać wyróżniające się osobniki pod względem 

żywotności i pełnionych przez nie funkcji, 

 celem ograniczenia obszaru występowania huby korzeniowej i opieńkowej 

zgnilizny korzeni w pełni respektować stosowanie szczegółowych zasad 

postępowania hodowlano-profilaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

drzewostanów na gruntach porolnych, 

 ograniczanie liczebności populacji szkodliwych owadów winno być skierowane na 

stosowanie w zabiegach ratowniczych selektywnych preparatów oraz technik 

aplikacyjnych, najmniej szkodliwych dla środowiska przyrodniczego, 

 Prac związanych z użytkowaniem i odnowieniem lasu 

 terminowe i konsekwentne prowadzenie cięć pielęgnacyjnych, 

 dostosować okres pozyskania drewna do terminów najmniejszego zagrożenia 

lasu od czynników szkodotwórczych, należy mieć również na uwadze możliwość 

wykorzystania przez zwierzynę kopytną cienkiej kory ma drzewach leżących, 

 stosować środki techniczne chroniące pozostające na powierzchni drzewa przed 

uszkodzeniami z tytułu wykonywanych prac, 

 w sposób konsekwentny należy dążyć do stosowania technologii przyjaznych 

środowisku leśnemu, 

 Działania zmierzające do utrzymania lub zwiększenia retencji wodnej w lasach 

 dostosowanie sposobów zagospodarowania lasów do potrzeb maksymalizacji 

funkcji przez nie pełniących, 
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 zachowanie naturalnych formacji przyrodniczych w dolinach rzek, na bagnach, 

remizach i wychodniach skalnych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt 

oraz regulatorów wilgotności siedlisk i mikroklimatu, 

 zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtwarzanie śródleśnych 

zbiorników i cieków wodnych, jako wyznacznika witalności lasu. 

Stan zdrowotny lasu, kumulacja oddziaływania różnych czynników szkodotwórczych, 

a przy tym mało stabilna struktura ekosystemów leśnych – starzenie się drzewostanów, 

wyklucza stosowanie schematyzmu w wykonywanych pracach i zmusza do poszukiwania 

rozwiązań dostosowanych do konkretnych układów przyrodniczych, w poszczególnych 

drzewostanach. 

III.2.4 MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁTOWANIA ODPORNOŚCI LASU NA SZKODLIWE DZIAŁANIE CZYNNKÓW 

ATMOSFERYCZNYCH PRZEZ ZABIEGI HODOWLANO LEŚNE5 

III.2.4.1 UODPORNIENIE DRZEWOSTANÓW NA WIATR 

Ulepszenie warunków zakorzeniania się drzew 

Odprowadzenie nadmiaru wody i przygotowanie gleby 

Jedna z głównych przyczyn powstawania szkód od wiatru jest niedostatecznie silne 

ukorzenienie drzew. Zalecanymi sposobami przygotowania powierzchni do odnowienia jest: 

 przygotowanie na glebach organicznych dużych kopców o powierzchni co najmniej 

30 m2, na których drzewa będą mogły ukształtować wystarczająco głębokie i rozległe 

systemy korzeniowe, 

 spulchnianie pogłębiaczami gleb mineralnych, silnie zbitych, szczególnie z podeszwą 

płużną do głębokości 40 – 50 cm, 

 na powierzchniach z rudawcem stosować głęboką dwupoziomową orkę pełną z 

kultywatorowaniem lub talerzowaniem, 

 unikać przygotowania gleby w rabaty. 

                                                

 

 

5Zalecenia opracowano na podstawie książki pt. „Odporność lasu na szkodliwe działanie 

wiatru i śniegu” J. Zajączkowski. Wyd. Świat. W-wa 1991 
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Materiał sadzeniowy i metody sadzenia 

Zarówno jakość ukorzenienia sadzeniowego materiału roślinnego jak i sposób jego 

sadzenia są ważnymi czynnikami kształtującymi stabilność lasu. Zapewnienie właściwych 

warunków wzrostu drzewek w pierwszej fazie życia można osiągnąć: 

 preferowanie odnowień naturalnych, 

 stosowanie odnowień poprzez siew, 

 stosowanie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, 

 unikanie sadzenia pod kostur lub pod motykę, 

 należy sadzić sadzonki w jamkę na pasach przeciwwietrznych, żebrach i progach. 

Wybór gatunków 

Pod uwagę należy brać gatunki drzew, które głęboko zakorzeniają się, mają 

zbieżyste pnie oraz twarde i sprężyste drewno. Do gatunków stabilizujących należy zaliczyć 

modrzew, buk, świerk - właściwego ekotypu, jodła, sosna, jawor. Jednak sam wybór składu 

gatunkowego nie gwarantuje wyhodowania względnie odpornych drzewostanów. Istotnym 

elementem jest sposób rozmieszczenia gatunków i prowadzone cięcia pielęgnacyjne. 

W mokrych obniżeniach, zaklęśnięciach terenowych należy sadzić gatunki liściaste, a 

nie świerka. 

Więźba 

Wpływ więźby na stabilność drzewostanów przejawia się w obniżeniu smukłości 

drzew i zwiększeniu długości koron wraz z rozluźnieniem więźby. Aby wykorzystać 

możliwości produkcyjne siedlisk i gatunków, właściwe jest przyjęcie umiarkowanie gęstych 

więźb i regulowanie przestrzeni wzrostu, szczególnie w pierwszej połowie wieku rębności, 

poprzez prowadzenie cięć pielęgnacyjnych. W warunkach optymalnych dla danego gatunku 

należy przyjąć więźbę gęstszą i planować wczesne rozpoczęcie cięć pielęgnacyjnych. 

Natomiast w niesprzyjających warunkach ekologicznych wprowadzać gatunki w więźbie 

luźnej oraz unikanie konieczności wczesnego wkraczania z cięciami pielęgnacyjnymi. 

Cięcia pilęgnacyjne 

Ciecia pielęgnacyjne są jednym z podstawowych zabiegów hodowlanych dających 

możliwość zachowania lub podniesienia odporności drzewostanu na szkodliwy wpływ wiatru. 

Na obszarach zagrożonych działaniem wiatru cięcia pielęgnacyjne muszą stymulować 

rozwój strzał i systemu korzeniowego drzew. Istotny wpływ mają cięcia pielęgnacyjne 

prowadzone w fazach młodnika i tyczkowiny. Na gruntach nadmiernie uwilgotnionych 
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powinny być prowadzone słabsze cięcia pielęgnacyjne, aby drzewostan utrzymywać w dość 

silnym zwarciu. 

Silne trzebieże w wyższych drzewostanach znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia 

szkód od wiatru z powodu otwarcia okapu koron i nadwyrężenia systemu wspierania. W 

trakcie wykonywania cięć pielęgnacyjnych istotnym elementem jest popieranie rozwoju 

biogrup w drzewostanie, które znacznie zwiększają odporność lasu na działanie 

destrukcyjnych czynników atmosferycznych. 

W warunkach naszego kraju należy wykluczyć możliwość stosowania cięć 

schematycznych. 

Płaszcz ochronny 

Płaszcz drzewostanu, czyli pas właściwie rozwiniętych drzew od strony panujących 

wiatrów, spełnia ważną rolę w ochronie wnętrza drzewostanu przed naporem wiatru. 

Zapewnia samodzielność drzewostanu, dzięki czemu daje swobodę wykonywania 

potrzebnych zabiegów gospodarczych. Skraj drzewostanu winien być utworzony przez silne, 

zbieżyste i dobrze zakotwiczone w glebie drzew o koronach przepuszczających silne 

strumienie powietrza do wnętrza drzewostanu, gdzie ich szybkość stopniowo jest 

wyhamowana. 

Ład przestrzenny 

Ład przestrzenny oddziałuje w istotny sposób na obniżenie ryzyka zagrożenia 

drzewostanów od wiatru. Prawidłowy kierunek posuwania się z cięciami może spowodować, 

że drzewostany na pasie ostępowym osłaniają się wzajemnie przed uderzeniami wiatru. Aby 

osłona działała prawidłowo różnica wieku pomiędzy drzewostanami nie może być wyższa niż 

20 – 30 lat. 

Zasady tworzenia ładu przestrzennego zmniejszającego zagrożenia wiatrowe: 

 drzewostany odnawia się cięciami umiejscowionymi na tej stronie drzewostanu, z 

której nadejście szkodliwych wiatrów jest najmniej prawdopodobne, 

 z odnowieniem postępuje się zawsze przeciwko kierunkowi niebezpiecznych wiatrów. 

Na nawietrznej stronie przy takim postępowaniu zawsze będzie najmłodszy i 

najniższy drzewostan, 

 na nawietrznej stronie trzeba chronić ochronny płaszcz. Wycina się go dopiero po 

zakończeniu odnowienia. W żadnym wypadku nie można na nawietrznym skraju 

umieszczać cięć odnowieniowych, nawet gdyby tam juz pojawiło się naturalne 

odnowienie i było nadmiernie ocienione przez okap macierzystego drzewostanu, 
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 wszystkie cięcia odnowieniowe należy tak prowadzić, by po ich wykonaniu nie 

zwiększyło się zagrożenie sąsiednich drzewostanów, szczególnie leżących na 

kierunku zawietrznym, 

 system odnowienia winien zmierzać do utworzenia drzewostanów o maksymalnej 

wielkości 5 ha. Można to osiągnąć m.in. poprzez budowę progów i żeber odległych 

od siebie o 150 – 300 m, w zależności od stopnia zagrożenia drzewostanów, 

złożonych z odpornych gatunków. W młodych drzewostanach I i II klasy wieku można 

wytworzyć progi zarówno z gatunków odpornych (buk, modrzew, jawor), a także 

gatunków mniej odpornych (świerk, jodła, sosna). Progi takie winny mieć szerokość 

około 30 m (od 15 do 50 m) i przebiegać w przybliżeniu prostopadle do kierunku 

wiatru. Należy wykorzystywać istniejące zróżnicowanie mikrosiedliskowe i 

drzewostanowe. Szczególnie duże powierzchnie drzewostanów należy dzielić na 

jeszcze mniejsze części poprzecznymi żebrami z wyższym udziałem odpornych 

gatunków. W progach i zebrach stosować należy rozluźnioną więźbę i silne cięcia, 

podobnie jak w płaszczach ochronnych. Progi i żebra należy stosować szczególnie 

przy zagospodarowaniu powierzchni poklęskowych, 

 istniejące linie oddziałowe czy ostępowe są nie tylko elementami podziału 

powierzchniowego, ale także stanowić powinny system podnoszenia odporności lasu 

na działanie wiatru, muszą być odpowiedniej szerokości, która winna wynosić 8 – 10 

m, w zależności od klasy bonitacji. Należy do tego dążyć w trakcie prac 

odnowieniowych, najpóźniej przystąpić do ich zakładania w drzewostanach I i II klasy 

wieku. 

Ład czasowy 

W racjonalnie prowadzonym gospodarstwie leśnym wiek dojrzałości rębnej powinien 

być zróżnicowany w zależności od stopnia zagrożenia drzewostanów przez wiatr. 

Wieki dojrzałości rębnej winny być ustalone dla poszczególnych drzewostanów i poza 

innymi elementami musi być brana pod uwagę podatność drzewostanu na uszkodzenia 

przez wiatr, wynikające z: 

 niedostatecznego zakorzenienia się drzewostanu, 

 jego wysokiej bonitacji, 

 silnego spałowania przez zwierzynę, 

 uszkodzeń ścinkowo – zrywkowych i in., 

 istniejących zgnilizn strzał.  

W drzewostanach opanowanych przez zgniliznę strzał i korzeni należy obniżyć wiek 

rębności, natomiast w drzewostanach stabilnych należy podwyższyć wiek rębności. 
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W świetle powyższych informacji i rozważań dotyczących ładu przestrzennego i 

czasowego łatwiej jest zrozumieć znaczenie i głęboka myśl koncepcji lasu normalnego, który 

jest systemem minimalizującym zagrożenie lasu ze strony szkodliwych czynników w tym 

także klimatycznych.  

Nawożenie mineralne 

Nawożenie mineralne drzewostanów średnich i wyższych klas wieku, szczególnie 

azotowe jest czynnikiem zwiększającym ryzyko uszkodzenia drzewostanu przez wiatr. 

UODPORNIENIE DRZEWOSTANÓW NA ŚNIEG 

Zakładanie upraw 

Więźba początkowa 

Należy stosować luźne więźby ze skuteczną ochroną odnowień. Rzadsze więźby 

powinny być stosowane na stokach wschodnich i północno-wschodnich, kotlinach i innych 

położeniach znajdujących się w cieniu wiatrowym. Uprawy zakładać w zmieszaniu grupowym 

i drobnokępowym. Przy sadzeniu unikać prowadzenia rzędów prostopadle do warstwic, 

stosować raczej więźbę nieregularną. 

Skład gatunkowy 

Skład gatunkowy upraw powinien być dostosowany do warunków siedliskowych. 

Należy przy tym szczególną uwagę zwrócić na mikrorelief i mikrosiedliska: 

 nie wprowadzać świerka w zagłębienia terenu, w miejsca nadmiernie wilgotne i przy 

potokach. Takie stanowiska przeznaczyć dla jawora, jesiona, olszy, 

 w miejscach bardziej suchych wprowadzać buka, 

 na podłożu ilastym, słabo szkieletowym i wilgotnym udział świerka należy ograniczać 

do minimum, 

 stosować materiał sadzeniowy miejscowego pochodzenia i z podobnych położeń; 

szczególnie preferowane odnowienia naturalne. 

Cięcia pielęgnacyjne 

Rozmiar szkód w drzewostanach powodowanych przez śnieg jest duży i pozostaje w 

bezpośrednim związku z narastającymi zaniedbaniami pielęgnacyjnymi młodych 

drzewostanów. Należy przestrzegać zasady, iż: im gęściejsza jest uprawa, im wyższe 

zagrożenie ze strony śniegu, tym wcześniej należy rozpoczynać cięcia pielęgnacyjne. Istotne 

znaczenie mają cięcia prowadzone w drzewostanach I i II klasy wieku na stabilność świerka, 

sosny i jodły. W trakcie prowadzenia cięć oszczędzać należy tworzące się biogrupy silnych 

osobników 
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Najistotniejszym elementem pielęgnacji stabilności drzewostanów narażonych na 

uszkodzenia od śniegu jest odpowiednie wykonywanie czyszczeń. W taki sposób by 

umożliwić rozwój koron na całej długości strzały, nie rozluźniając przy tym zbytnio zwarcia 

poprzez: 

 w naturalnych odnowieniach świerka należy wykonać intensywne przerzedzenie, gdy 

drzewka osiągną wysokość kolan, 

 stosowanie silnych zabiegów w momencie dochodzenia upraw do zwarcia, w wieku 

od 10 do 20 lat, w zależności od bonitacji. Długość koron świerka winna być nie 

mniejsza niż 70 – 80 %, 

 stosowanie wielokrotnych nawrotów cięć, aby nie dopuści do przerwania zwarcia w 

drzewostanie. 

Wykonywane w porę, umiarkowane i często powtarzane cięcia trzebieżowe 

najkorzystniej oddziałują na stabilność drzewostanów: 

 stosowanie wczesnych i równomiernych zabiegów trzebieżowych zwiększających 

stabilność drzewostanów. Długość korony u świerka winna być wyższa niż 50%. 

 cięcia rozłożone równomiernie w czasie i przestrzeni, 

 prawidłowo prowadzone cięcia pielęgnacyjne w młodych (11 – 40 lat) drzewostanach 

sosnowych podnoszą jakość i wartość drewna, odporność drzewostanów na  

działanie szkodliwych czynników, a także zwiększają ich całkowitą produkcję 

grubizny, 

 w drzewostanach świerkowych należy stosować zarówno trzebież górną jak i dolną, 

 stabilność drzewostanów obniżają cięcia schematyczne. 

Ład przestrzenny i czasowy 

Normalny układ klas wieku minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia i nasilenia 

szkód ze strony czynników abiotycznych, w tym i śniegu. Zmniejszone zagrożenia wykazują 

drzewostany o małych powierzchniach i zróżnicowanych wiekowo. 

Na odporność drzewostanów na działanie śniegu mają wpływ: 

 stosowane rozręby w wielkopowierzchniowych młodych drzewostanach, 

 unikanie tworzenia ścian ochronnych w drzewostanach silnie spałowanych, 

 stosowanie odpowiednich zabiegów hodowlanych w drzewostanach rosnących w 

„cieniu” wiatrowym. Do działań takich należą stosowanie luźniejszej więźby, 

wprowadzanie większego udziału gatunków liściastych tzw. twardych, 

intensywniejsze cięcia pielęgnacyjne – wczesne rozpoczęcie, słabsze nasilenie i 

krótszy nawrót. 
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WPŁYW SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ NA ZWIĘKSZENIE ZAGROŻENIA LASU PRZEZ WIATR I ŚNIEG 

Zasadniczy wpływ na odporność lasu przeciwko destrukcyjnemu działaniu wiatru i 

śniegu ma nasilenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę poprzez: 

 zgryzanie gatunków głównie domieszkowych, mających podnieść stabilność 

drzewostanów, 

 spałowanie powodujące rozwój zgnilizny strzały, która obniża wytrzymałość drzew. 

POSTĘPOWANIE HODOWLANE W DRZEWOSTANACH USZKODZONYCH PRZEZ WIATR I ŚNIEG 

Prawidłowo wykonane prace na powierzchniach objętych zniszczeniami przyczyniają 

się do minimalizacji bezpośrednich i pośrednich skutków szkód. 

Zakres czynności niezbędnych do wykonania, w wypadku powstania szkód można 

podzielić na: 

 określenie rozmiaru zniszczeń i zaplanowanie zestawu przedsięwzięć zmierzających 

do sprawnego usunięcia szkód, 

 usuwanie skutków szkód, 

 ewidencjonowanie usuwania skutków szkód. 

Określenie rozmiaru zniszczeń 

Możliwe dokładne oszacowanie rozmiaru zniszczeń ma duże znaczenie dla 

stworzenia niezbędnych warunków późniejszego usuwania szkód. 

Do całkowitego rozmiaru zniszczeń należy zaliczać drzewa zgięte i pochylone, które 

później zwykle wiatr czy śnieg wywalają. 

Dla opracowania operatywnego planu porządkowania uszkodzonych części lasu 

konieczne jest prowadzenie ewidencji szkód. W ramach ewidencji należy zebrać informację: 

 czynniku sprawczym, 

 rozmiar szkód z podziałem na sortymenty, 

 opis uszkodzonych drzewostanów – skład gatunkowy, wiek, wysokość, 

zagęszczenie, 

 opis czynności gospodarczych wykonanych w ostatnim czasie w drzewostanie – z 

podaniem liczby lat od ostatniego zabiegu i jego nasilenie, 

 wielkość powierzchni drzewostanów uszkodzonych, 

 typ uszkodzeń, 

 rodzaj uszkodzeń, 

 położenie uszkodzonych drzewostanów, 

 stan gleby podczas wystąpienia uszkodzeń, 
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 opis czynników szkodotwórczych 

Prawidłowo zebrane dane podczas ewidencji uszkodzeń mogą być pomocne w 

prowadzeniu działań profilaktycznych. 

Hodowlane zagospodarowanie uszkodzonych drzewostanów 

Kondycja życiowa drzew z przełamanymi koronami zależy od wieku, ilości 

posiadanych żywych gałęzi, kształtu korony, grubości pnia w miejscu złamania i stopnia 

zacienienia przez sąsiednie drzewa. Czym młodsze jest drzewo, czym wyżej położone 

miejsce złamania, tym większe są szanse przeżycia. 

Zalecane jest usuwanie drzew, których uszkodzenie przekracza 1/3 długości korony, 

chyba, że zachodzi konieczność zapewnienia osłony wprowadzanego czy naturalnego 

odnowienia. Wtedy należy pozostawić wszystkie drzewa gwarantujące przeżycie, co 

najmniej kilka lat. 

Efektem powstałych szkód są drzewostany w różny sposób przerzedzone. 

Przerzedzenie to nie jest równomierne na całej powierzchni. Drzewostany po uprzątnięciu 

należy poddać starannemu przeglądowi i ocenić możliwość utrzymania ich na całej 

powierzchni lub jej części, ustalić sposoby pielęgnowania oraz potrzeby dolesienia lub 

odnowienia. 

Przy podejmowaniu decyzji o przyszłości drzewostanów uszkodzonych należy brać 

pod uwagę fakt zakłócenia wewnętrznej równowagi, sprzyjający powstawaniu dalszych 

uszkodzeń ze strony owadów, grzybów czy czynników atmosferycznych. 

W drzewostanach uszkodzonych w stopniu silnym, nie gwarantującym osiągnięcie 

zwarcia należy zaplanować pilną przebudowę. Istniejące grupy i kępy należy wykorzystać 

jako osłonę dla wprowadzania gatunków wymagających w młodości ocienienia. Niecelowe 

jest pozostawianie pojedynczych drzew. W drzewostanach uszkodzonych nierównomiernie 

należy zaplanować przebudowę z długim i bardzo długim okresem przebudowy. Czasowe 

przetrzymanie drzewostanu wpłynie pozytywnie zarówno jako osłona do odnowienia, jak 

również poprzez zwiększony przyrost z prześwietlenia. Wynikiem prawidłowo prowadzonej 

przebudowy winny być drzewostany o właściwym składzie gatunkowym i urozmaiconej 

strukturze, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy ich odporności na szkodliwe wpływy 

śniegu i wiatru. Drzewostany te należy opisywać jako drzewostany w trakcie przebudowy 

struktur. 

W drzewostanach przerzedzonych miejscowo - lukowatych, odnowienie powinno być 

prowadzone na lukach, nad którymi w ciągu 10 – 15 lat nie zewrą się korony otaczających je 

drzew. Minimalna wielkość dolesianych luk zależy od wysokości drzewostanu. Ich średnica 

nie powinna być mniejsza od wysokości drzewostanu otaczającego. 
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Hierarchia pilności prac 

Uszeregowanie prac według stopnia ich pilności: 

 porządkowanie wyłomiska, 

 cięcia sanitarne we wszystkich klasach wieku, 

 ciecia pielęgnacyjne w drzewostanach I i II klas wieku, 

 odnowienie najpóźniej powstałych otwartych powierzchni na najżyźniejszych 

siedliskach oraz na tych, których pozostawienie spowodowałoby szybką degradację, 

W pierwszej kolejności odnawiane winny być większe powierzchnie lub grupy 

powierzchni położonych blisko siebie, 

 odnowienie najpóźniej powstałych otwartych powierzchni na słabszych siedliskach, 

 odnowienie wcześniej powstałych otwartych powierzchni poczynając od 

najżyźniejszych i największych, 

 cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach od III klasy wieku wzwyż, 

 inicjowanie naturalnego odnowienia, 

 wprowadzanie odnowień podokapowych w drzewostanach przewidzianych do 

przebudowy, 

 wprowadzanie dolnego piętra, poczynając od drzewostanów z przełomu II i III klas 

wieku, a następnie młodszych objętych przebudową częściową, 

 odnawianie gniazd, poczynając od największych i siedlisk najżyźniejszych, 

 planowe użytkowanie rębne drzewostanów. 

III.3 KIERUNKOWE WYTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY LASU 

III.3.1 OCENA ZDROWOTNEGO I SANITARNEGO STANU LASU DOKONANA PODCZAS TAKSACJI 

W trakcie terenowych prac taksacyjnych zaewidencjonowano występujące w 

drzewostanach uszkodzenia pochodzenia biotycznego i abiotycznego. 

. 

III.3.2 POZIOM SZKÓD W LASACH ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH 

III.3.2.1 CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ ORAZ METODY PRZECIWDZIAŁANIA ICH SKUTKOM. 

Szkodniki glebowe 

W poprzednim okresie gospodarczym nie notowano występowania na większą skale 

tej grupy szkodników. 
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Szkodniki upraw i młodników 

Istotną rolę odgrywają tu uszkodzenia od zwierzyny łownej – zgryzanie. 

Celem ograniczenia występowania szkodników w uprawach należy systematycznie 

pielęgnować uprawy, a przede wszystkim stosować zalecenia instrukcji ochrony lasu. 

Uszkodzenia od czynników abiotycznych: 

Celem ograniczenia występowania szkód należy stosować zalecenia instrukcji 

ochrony lasu. 

Choroby grzybowe. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie huby korzeniowej i opieńki ssp. 

W trakcie prac terenowych notowano występowanie tych chorób na większości powierzchni 

zajmowanych przez drzewostany będące pierwszym pokoleniem na gruntach porolnych. W 

trakcie wykonywania zabiegów w tych drzewostanach należy postępować zgodnie z 

wytycznymi określającymi zasady zapobiegania i zwalczania patogenów grzybowych. 

III.3.3 POZIOM SZKÓD POWODOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ CZYNNIKÓW ABIOTYCZNYCH 

Do abiotycznych czynników szkodotwórczych zaliczamy: 

 niekorzystne czynniki atmosferyczne (niskie i wysokie temperatury, wiatry, huragany, 

trąby powietrzne, opady atmosferyczne), 

 niekorzystne właściwości gleb: niedobory wody (ostre lub chroniczne), nadmiar 

wilgotności (stały i okresowy), niedobór lub nadmiar substancji pokarmowych, silne 

zakwaszenie lub alkalizacja gleb, wadliwa struktura gleby, erozja (wodna, wietrzna), 

 katastrofy naturalne: osuwiska, zapadliska,. 

Zdjęcie 4. RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA 

STREFY ZAGROŻEŃ OD ŚNIEGU 
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Drzewostany Lasów Komunalnych znajdują się w I strefie zagrożeń od śniegu 

(Zajączkowski 1991), a najczęstsze formy uszkodzeń od śniegu to: 

 złamanie (najczęściej) 

 pochylenie 

 wywalenie 

Zagrożenie gatunków iglastych (wg Rottmanna 1983): 

 bardzo duże: so, sw  

 duże: md uiglony  

 średnie: jd  

 niskie: md bezlistny 

 żadne: dg 

Zagrożenie gatunków liściastych (wg Rottmanna 1983): 

 bardzo duże: brz, js, tp, ol (ulistnione) 

 bk, db, wb (ulistnione), brz, tp, wb (bezlistne) 

 średnie: gb, jrz (ulistnione) 

 niskie: jw, wz (ulistnione), bk, gb, jrz, lp, ol (bezlistne) 

 żadne: db, jw, wz (bezlistne) 

Graniczne wartości obciążenia śniegiem (Zajączkowski 1991): 

 So 30-40 kg/m2  lub pokrywa 15-25 cm 

 Św 40-50 kg/m2  lub pokrywa 25-40 cm 

Największe ryzyko szkód (Nykänen 1997): 

 temperatura – 5 do + 0,6°C  

 wiatr < 9 m/s 

Wszystkie wymienione wyżej zagrożenia i podane mierzalne wartości powinny 

wpływać na decyzje podejmowane w sprawie podnoszenie odporności drzewostanów. 

Wyróżniono dwa aspekty odporności na szkody: 

 odporność indywidualna (h/d, długość korony) 

 odporność zespołowa (zwarcie, silne sąsiedztwo) 

Podnoszenie odporności indywidualnej: 

 luźna więźba sadzenia (Abetz 1976, Johann 1981, Slodičak 1995) 
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 intensywne czyszczenia (Abetz 1966, Williston 1974 i in.) 

Podnoszenie odporności zespołowej: 

 zróżnicowany skład gatunkowy (domieszka gatunków liściastych i modrzewia) 

 zmieszanie grupowe i drobnokępowe  

 umiarkowane czyszczenia (dotyczy zwłaszcza so) 

Zdjęcie 5. RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA STREFY ZAGROŻEŃ OD WIATRU 

 

W I strefie zagrożeń znajdują się drzewostany Lasów Komunalnych (Zajączkowski 

1991) jeżeli chodzi o działanie wiatru. 

Formy uszkodzeń od wiatru (Skatter, Kučera 2000): 

 złamanie (najczęściej) 

 wywrot  

 skręcenie 

Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo szkód: 

 wiek 

 gatunek 

 ukształtowanie terenu 

 struktura drzewostanu 
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 cięcia pielęgnacyjne 

 wcześniejsze uszkodzenia (np. zwierzyna) 

Podobnie jak przy szkodliwym oddziaływaniu śniegu, przy podejmowaniu decyzji o 

podnoszeniu odporności drzewostanów na szkodliwy wpływ wiatru należy przyjąć określona 

strategię kształtowania odporności na szkody. 

Można wyróżnić trzy strategie kształtowania odporności na szkody: 

 ukierunkowana na odporność indywidualną (silny system korzeniowy, niskie h/d, 

długość korony) 

 ukierunkowana na odporność zespołową (zwarcie, silne sąsiedztwo, ład przestrzenny 

i czasowy) 

 strategia mieszana (w młodości odporność indywidualna, później odporność 

zespołowa) 

Podnoszenie odporności indywidualnej możemy osiągnąć stosując odpowiedni 

sposób przygotowania gleby, luźną więźbę sadzenia oraz silne i regularne trzebieże. Do 

słabych punktów strategii ukierunkowanej na odporność indywidualną należy okres 

niestabilności bezpośrednio po trzebieży oraz nadmierna ingerencja w naturalną strukturę 

drzewostanu. 

Natomiast podnoszenie odporności zespołowej możemy osiągnąć poprzez: 

 przestrzeganie ładu czasowo-przestrzennego przy odnowieniu 

 stosowanie gatunków domieszkowych w drzewostanach świerkowych i sosnowych 

 pielęgnowanie skraju drzewostanu 

 umiarkowane cięcia pielęgnacyjne, respektowanie naturalnej struktury drzewostanu 

Interakcja: gleba-gatunek (wg Sokołowskiego 1934): 

 W normalnych warunkach domieszka modrzewia, jodły i gatunków liściastych 

podnosi odporność na wiatr. 

 Na glebach płytkich, lub o wysokim poziomie wód gruntowych świerk wykazuje 

wyższą odporność. 

Do słabych punktów strategii ukierunkowanej na odporność zespołową należy 

zaliczyć: 

 brak przygotowania na wiatr przychodzący z nietypowego kierunku 

 brak przygotowania na zakłócenia ładu czasowo-przestrzennego 

Kształtowanie odporności - strategia mieszana (Slodičak 1995): 
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 luźna więźba sadzenia 

 intensywne czyszczenia późne 

 silne trzebieże wczesne 

 słabe trzebieże późne 

 „cisza pielęgnacyjna” 

Sugerowane bezpieczne metody odnowienia:  

 rębnia przerębowa tam gdzie możliwe (Mayer 1992) 

 ograniczenie rębni częściowej oraz gniazdowej zupełnej w drzewostanach iglastych 

(Zajączkowski 1991) 

 unikanie nadmiernej liczby zrębów smugowych (Peltola 1996) 

 ład przestrzenno-czasowy przy zastosowaniu rębni zupełnej (Zajączkowski 1991) 

Drzewostany iglaste na siedliskach lasów i lasów mieszanych – zaplanowano 

przebudowę z zastosowaniem rębni gniazdowych i stopniowych. 

Zapobieganie szkodom od czynników abiotycznych 

W ramach działań zapobiegawczych, można wykonywać następujące czynności: 

 stosowanie rozrzedzonej więźby przy sadzeniu oraz wykorzystanie w odnowieniu 

samosiewów (lokalne ekotypy posiadają większą odporność na tego typu szkody), 

 dobór właściwego składu gatunkowego drzewostanów - hodowla drzewostanów o 

składzie odpowiadającym właściwościom siedliska, 

 odpowiednio i systematycznie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne, wykonywane w 

początkach okresu wegetacyjnego, dla wzmocnienia drzewostanu przed zimą. 

W przypadku wystąpienia szkód od czynników atmosferycznych, koniecznym jest 

zapobieżenie rozmnożeniu się szkodników wtórnych, poprzez szybkie uprzątnięcie złomów i 

wywrotów. 

Szkody powodowane przez huraganowe wiatry.   

Szkody powodowane przez huraganowe wiatry mają głównie charakter uszkodzeń 

mechanicznych (obłamywanie gałęzi, naruszanie systemu korzeniowego, pęknięcia strzał, 

wiatrołomy, wiatrowały). Najbardziej narażone na szkodliwe działanie wiatru są drzewostany 

lukowate, przerzedzone, jednogatunkowe, zaniedbane pod względem pielęgnacyjnym 

(niebezpieczne jest gwałtowne rozluźnienie zwarcia w drzewostanach nie trzebionych). 

Na powstawanie szkód od wiatru w szczególny sposób narażone są drzewostany 

porażone przez opieńkę i hubę korzeni oraz intensywnie spałowane przez zwierzynę. 
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Z zabiegów zabezpieczających drzewostany przed wystąpieniem szkód 

powodowanych przez wiatr, które można wykonać w bieżącym 10-leciu, wymienić należy: 

 działania związane z planowaniem gospodarczym - przestrzeganie zaplanowanych 

rodzajów rębni i kierunku cięć, a w przypadku cięć gniazdowych - odpowiedni dobór 

kształtu i wielkości gniazd, 

 planowane i prawidłowe wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (unikanie gwałtownego 

rozluźnienia zwarcia, szczególnie w drzewostanach jednogatunkowych i 

jednowiekowych), 

 unikanie lokalizowania w zagrożonych drzewostanach obiektów wymagających 

wycięcia linii lub założenia zrębów odsłaniających ściany lasu, 

 w pracach odnowieniowych – dążyć do wykorzystania wartościowych samosiewów, 

 w drzewostanach zaniedbanych pielęgnacyjnie - wykonywanie cięć pielęgnacyjnych 

w kilku nawrotach, 

Szkody powodowane przez przymrozki oraz susze.  

Najbardziej narażone na tego typu uszkodzenia są duże kompleksy upraw i 

młodników na gruntach porolnych. 

Z zabiegów zabezpieczających drzewostany przed wystąpieniem szkód 

powodowanych przez susze oraz przymrozki, które można wykonać w bieżącym 10-leciu, 

wymienić należy: 

 stosowanie odpowiednich metod przygotowania gleby w potencjalnych 

zmrozowiskach, 

 stosowanie dobrej jakości materiału sadzeniowego (wielolatki) w potencjalnych 

zmrozowiskach, 

 wykorzystanie w odnowieniach wartościowych samosiewów (szczególnie lokalnych 

ekotypów, które charakteryzuje większa odporność), 

 działania związane z planowaniem gospodarczym - przestrzeganie zaplanowanych 

rodzajów rębni, a w przypadku cięć gniazdowych - odpowiedni dobór kształtu i 

wielkości gniazd, 
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III.3.4 WPŁYW CZYNNIKÓW ANTROPOGENICZNYCH NA STAN LASÓW 

III.3.4.1 GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA LASU 

Do czynników antropologicznych na terenie Lasów Komunalnych zaliczyć można: 

 zanieczyszczenia przemysłowe  

 zanieczyszczenia komunalno - bytowe 

Zanieczyszczenie powietrza 

Istotnym elementem ograniczającym gospodarkę leśną jest oddziaływanie 

atmosferycznych zanieczyszczeń powietrza. 

W ostatnich latach obserwuje się spadek stężeń zanieczyszczeń. Jest to związane z 

ograniczeniem wielkości produkcji wielkoprzemysłowej oraz ze skuteczną realizacją 

inwestycji proekologicznych zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza w największych zakładach przemysłowych. 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

O przydatności wód powierzchniowych decyduje występujące zanieczyszczenia 

fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne pochodzące ze źródeł punktowych, obszarowych i 

liniowych. 

Podstawowymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

pozostają nadal zakłady przemysłowe i większe skupiska ludności, odprowadzające ścieki 

do odbiorników systemami kanalizacyjnymi. Zanieczyszczenia obszarowe pochodzą głównie 

ze spłukiwania opadami atmosferycznymi. 

Odpady 

Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz bardziej uciążliwym problemem 

w dziedzinie ochrony środowiska. Zwiększająca się masa nagromadzonych odpadów 

zarówno przemysłowych jak i komunalnych, a także ich nielegalne lub niewłaściwe 

deponowanie stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. 

W rozumieniu ustawy odpady to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także 

nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym 

powstały; za odpady uważa się również osady ściekowe. 

Odpady komunalne 

W gospodarce odpadami komunalnymi konieczna jest intensyfikacja działań, celem 

uświadomienia społecznościom lokalnym potrzeby ochrony środowiska przed odpadami, 
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selektywna zbiórka odpadów i dążenie do minimalizacji ilości odpadów komunalnych 

składowanych na składowiskach. 

Istotnym problemem jest zaśmiecanie lasu opadami komunalnymi. 

Należy dążyć aby samorządy były zaangażowane w proces ochrony środowiska 

przyrodniczego poprzez: 

 udział w akcjach typu „sprzątanie świata”, 

 prowadzenie akcji uświadamiających potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego 

przez społeczności lokalne. 

III.3.5 UŻYTKOWANIE UBOCZNE I GOSPODARKA ŁOWIECKA 

W bieżącym 10-leciu na terenie Lasów Komunalnych Miasta Głubczyce nie planuje 

się użytkowania ubocznego ani żadnych prac związanych z gospodarką łowiecką. 

III.4 OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Niezbędnym warunkiem efektywnej realizacji wielofunkcyjnych zadań lasu 

komunalnego – gospodarczych, ochronnych, rekreacyjnych, itp., określonych w planie 

urządzania gospodarstwa leśnego, jest odpowiednia infrastruktura techniczna. 

III.4.1 BUDOWA I REMONTY DRÓG, MOSTÓW, PRZEPUSTÓW I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH 

Drogi wywozowe na terenie lasów są dobrej jakości, wymagają jednak częściowej lub 

całkowitej modernizacji.  

Przy wykonywaniu remontu kapitalnego i bieżącego istotną rolę winno odegrać 

wymiana lub remont istniejących przepustów  

Las Komunalny nie posiada aktualnego aneksu z zakresu melioracji wodnych. 

Zakres projektowanych melioracji wodnych ograniczono do planowania konserwacji 

istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych. W ramach prac terenowych zinwentaryzowano 

istniejące rowy i urządzenia melioracyjne – na mapach gospodarczych i ujęto je w opisach 

taksacyjnych. 

W bieżącym 10-leciu nie projektuje się regulacji stosunków wodnych. Jedynie należy 

ograniczyć się do okresowego czyszczenia rowów. Zakres wykonanych prac winien wiązać 

się przede wszystkim z udrożnieniem istniejących rowów melioracyjnych. 

Istniejące trwałe i okresowe oczka wodne, bagna i mokradła należy pozostawić 

jako ostoje życia biologicznego i ważne elementy krajobrazu. 

III.4.2 KIERUNKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO 

Czynnikami kształtującymi walory turystyczno-rekreacyjne lasu komunalnego są: 

 położenie lasów w obrębie Miasta Głubczyce, 
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 przebieg szlaków turystycznych, 

 położenie lasów w sąsiedztwie ośrodków miejskich będących skupiskami 

ludności. 

Dotychczasowy sposób zagospodarowania turystycznego, polegał głównie na 

odpowiednim oznakowaniu terenu, załażeniu i urządzeniu miejsc wypoczynku, przy 

intensywnie uczęszczanych drogach i partiach lasu utrzymaniu w należytym stanie 

technicznym ławek 

Cała powierzchnia lasów poddana jest silnemu oddziaływaniu ludności poprzez 

wykorzystywanie jej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

III.4.2.1 URZĄDZENIA TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 

Urządzenia turystyczne 

Duża atrakcyjność terenów i związane z tym duże nasilenie ruchu turystycznego 

przyczyniło się do powstania urządzeń i obiektów turystycznych mających sprostać 

wymogom zagospodarowania rekreacyjnego. 

Zdjęcie 6. URZĄDZENIA TURYSTYCZNE (FOTO.A.ZIARKO) 
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IV PROGRAM OCHRONY PRZYRODY I PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA UPROSZCZONEGO 

PLANU NA ŚRODOWISKO 

Program ochrony przyrody i Prognoza oddziaływania uproszczonego planu 

urządzenia lasu na środowisko sporządzane są dla Lasów Komunalnych w Głubczycach 

zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o lasach. Stanowią one część operatu 

urządzeniowego - jako oddzielne dokumenty i w swym zakresie ujmują w szerokiej formie 

zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, oceniają stosowane w nadleśnictwie formy 

zagospodarowania lasu oraz przedstawia kierunkowe wytyczne na najbliższy okres gospodarczy. 

 

Sporządzony program ochrony przyrody składa się z części opisowej i kartograficznej. 
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V PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – KIERUNKOWE WYTYCZNE 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 

15.03.1993 r. w sprawie podziału lasów na kategorie zagrożenia pożarowego – Lasy Komunalne w 

Głubczycach w całości zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego – średniego 

zagrożenia pożarowego. 

Kategorię zagrożenia pożarowego przyjęto z Nadleśnictwa Prudnik, w zasięgu którego 

znajdują się lasy niniejszego opracowania. 

Las Komunalny Głubczyce posiada „Plan działań ratowniczych – sposób postępowania 

na wypadek powstania pożaru lasu”. 

 

 Na terenie Lasu Komunalnego w Głubczycach znajduje się 1 (oznakowany w terenie 

tablicą informacyjną) punkt czerpania wody do celów ppoż., zlokalizowany w oddz. 1 i oraz 3 

dojazdy pożarowe. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik nie widzi przeciwskazań, aby w czasie pożaru korzystać 

z dojazdów pożarowych nadleśnictwa i punktu czerpania wody zlokalizowanego w pobliżu 

omawianego kompleksu. 

 

Czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe 

Do czynników kształtujących zagrożenie pożarowe należą: 

 atrakcyjność turystyczna – kształtuje ją między innymi: 

 przebieg szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz obiektów i ścieżek 

edukacyjno-ekologicznych, 

 dostępność komunikacyjna, 

 istniejące miejsca postoju dla pojazdów mechanicznych, 

 penetracja ludności miejscowej w zbiorach runa leśnego (jagody, grzyby), 

 powierzchnia drzewostanów I i II klas wieku - łącznie 135,46 ha (35,52 %),  

 rodzaj pokrywy gleby wynikający z przerzedzonych drzewostanów starszych klas 

wieku oraz powierzchni leśnych nie zalesionych w następstwie zwiększonego 

dostępu światła do dna lasu, 

 wypalanie łąk i ściernisk sąsiadujących z lasami oraz pozostawianie ich bez 

nadzoru, 

 umyślne podpalanie gruntów leśnych lub sąsiadujących z nimi ugorów, 
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 skład gatunkowy drzewostanów – w strukturze gatunkowej drzewostanów, 

drzewostany sosnowe stanowią 59,50 % 

Ocena sezonowości występowania zagrożenia pożarowego obszaru leśnego 

Największe zagrożenie obszaru leśnego Lasów Komunalnych występuje wczesną wiosną, 

po stopnieniu śniegu - przed rozwojem roślinności, oraz w okresie letnim w przypadku wystąpienia 

długotrwałych okresów z brakiem opadów atmosferycznych przy równocześnie utrzymującej się 

wysokiej temperatury powietrza. Okres jesienny z uwagi na niższe temperatury i większą 

wilgotność stanowi mniejsze zagrożenia pożarowe. 

Zalecenia w zakresie profilaktyki 

W bieżącym okresie gospodarczym zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

przedstawiają się następująco: 

 utrzymywanie w dobrym stanie technicznym istniejących dojazdów pożarowych i 

dojazdów do punktów czerpania wody, 

 utrzymywanie w dobrym stanie technicznym punktu czerpania wody oraz 

zapewnienie do nich dogodnego dostępu,  

 konserwacja i w miarę zaistniałych potrzeb uzupełnianie tablic informacyjnych o 

dojazdach pożarowych i punktach czerpania wody, 

 miejsca o szczególnym zagrożeniu – sąsiedztwo parkingów, pól biwakowych, miejsc 

postoju otoczyć  pasem p.poż.  typu B,  

 drzewostany położone wzdłuż bardziej zagrożonych odcinków szlaków 

turystycznych, tras rowerowych i ścieżek przyrodniczych, należy zabezpieczyć 

pasami o szerokości 4-10 m, w zależności od składu gatunkowego drzewostanów, 

składu runa i dolnych warstw drzewostanów, nasłonecznienia itp., na których 

przeprowadza się zabiegi porządkowe polegające na oczyszczeniu powierzchni 

drzewostanów z wszelkiego rodzaju materiałów palnych, 

 prowadzenie działalności informacyjnej i ostrzegawczej poprzez współpracę z 

lokalnymi ruchami ekologicznymi, szkołami, samorządami terytorialnymi, itp. 

 

W zakresie techniki hodowlanej zaleca się: 

 przy zakładaniu upraw należy wprowadzić maksymalną ilość gatunków 

domieszkowych i pomocniczych, w wielorzędowej formie zmieszania, 

 w przypadku odnowienia powierzchni powyżej 6 ha powstałej w wyniku klęski 

żywiołowej lub przy zalesieniach gruntów porolnych, zaleca się stosowanie podziału 
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na mniejsze kwatery, przy wykorzystaniu gatunków domieszkowych i pomocniczych 

wprowadzanych w pasowej formie zmieszania, 

 przy zakładaniu upraw w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych, dróg 

publicznych, itp. zaleca się przygotowanie gleby równolegle do potencjalnych źródeł 

zagrożenia, na głębokość nie mniejszą niż 50 m w głąb drzewostanu, 

 

Lokalizację punktu czerpania wody, oraz inne szczegóły przewidziane w instrukcji u.l. 

zostały przedstawione na tematycznej mapie gospodarczo-przeglądowej z zakresu ochrony p.poż. 

w skali 1:10 000 dla Lasu Komunalnego Głubczyce. 
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VI OMÓWIENIE PRAC URZĄDZENIOWYCH 

VI.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

VI.1.1 MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE 

Dla potrzeb urządzania lasu sporządzono podkład mapowy w postaci zaktualizowanych 

map gospodarczych w skali 1:5000, obejmujących łącznie 1 arkusz. 

Nowy podkład mapowy sporządzono w oparciu o zaktualizowaną mapę ewidencyjną m. 

Głubczyce. Mapy gospodarcze, podobnie jak i inne mapy planu urządzania lasu, wykonane zostały 

w technice mapy numerycznej – przy użyciu aplikacji Leman w środowisku programu Arc Viev . 

VI.2 WŁAŚCIWE PRACE URZĄDZENIOWE 

VI.2.1 WYKONAWCA PRAC URZĄDZENIOWYCH 

Prace urządzeniowe (terenowe i kameralne) zostały wykonane przez Oddziału BULiGL w 

Brzegu w osobach: 

 Kierownik drużyny    Arkadiusz Ziarko, 

 Starszy taksator           Grzegorz Lew, 

 Starszy taksator    Jacek Pietrzyk. 

VI.2.2 TERMIN WYKONANIA PRAC 

Prace terenowe wykonano w okresie : 

 taksacja lasu:  od sierpnia do września 2014 r., 

 prace kameralne:  od września do października 2014 r. 

VI.2.3 ROZMIAR PRAC TERENOWYCH 

Ogólna powierzchnia gruntów objętych taksacją wynosiła 401,94 ha, opisano 186 

wyłączeń, w tym 128 pododdziałów.  

Prace urządzeniowe wykonano w oparciu o Ustawę o Lasach z dnia 28 września 1991 r. o 

lasach z późn. zm. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, 

poz. 170, Rozporządzenia MŚ z 12.11.2012 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 59 z 2011 r) w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu 

urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, zgodnie z obowiązującą Instrukcją urządzania lasu 

z 2011 r. i Zasadami Hodowli Lasu z 2011 r., Instrukcją ochrony lasu z 2012 r., Instrukcją ochrony 

przeciwpożarowej z 2012 r. itd. 
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VI.2.4 STOSOWANE METODY INWENTARYZACJI 

Inwentaryzacja zasobów drzewnych przeprowadzona została na podstawie szacunku 

zasobności drzewostanów (podczas sporządzania opisu taksacyjnego), z wykorzystaniem 

powierzchni próbnych relaskopowych, określenie bonitacji i zadrzewienia na podstawie„Tablic 

zasobności i przyrostu drzewostanów”, opracowanych przez Bolesława Szymkiewicza (Wydanie V. 

PWRiL. Warszawa 1986). 

VI.2.5 POMIAR SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Podstawowym źródłem przeprowadzonej korekty sytuacji wewnętrznej – granic wydzieleń, 

przebieg elementów liniowych oraz weryfikacja powierzchni nie tworzących wydzieleń (kępy, 

gniazda odnowione, itp.) była ortofotomapa w skali 1:5000 oraz metodami bezpośrednimi na 

gruncie. 

Pomiarem objęto zaistniałe zmiany powstałe w wyniku prowadzonej gospodarki. 

Uzupełniający pomiar sytuacji wewnętrznej wykonany został z zastosowaniem metod z grupy 

domiarów liniowych. 

Zgodnie z obowiązującą instrukcją urządzenia lasu przyjęto zasadę maksymalnego 

wykorzystania (przeniesienia) w aktualnie opracowywanych mapach gospodarczych, szczegółów z 

map gospodarczych poprzedniego planu urządzeniowego. Pomiarem objęto wszystkie granice 

wyłączeń leśnych i szczegółów liniowych w przebiegu, których stwierdzono istotne zmiany oraz 

pozostałe szczegóły sytuacji wewnętrznej, np. luki, gniazda, itp., których istnienie zostało 

stwierdzone w trakcie prac terenowych.  

VI.2.6 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO SPORZĄDZONYCH TABEL I WYKAZÓW 

Tabele i wykazy zostały sporządzone w oparciu o : 

 materiały zebrane w trakcie prac inwentaryzacyjnych, 

 dane dostarczone przez Zarządcę Lasu Komunalnego Miasta Głubczyce. 

VI.3 MAPA NUMERYCZNA DLA LASU KOMUNALNEGO M. GŁUBCZYCE 

VI.3.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu dla Lasu Komunalnego, wszystkie mapy - 

wymagane instrukcją urządzania lasu – zostały wykonane techniką mapy cyfrowej i wydrukowane 

na specjalistycznych wielkoformatowych drukarkach. Zleceniodawca otrzymał również oprócz 

wydruków, bazę danych – podstawowy element systemu informacji przestrzennych (GIS). 
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Mapa numeryczna rozumiana właśnie jako system informacji przestrzennych, to zbiór 

danych, który po zastosowaniu ściśle określonych algorytmów i odpowiednich środków 

technicznych, umożliwia, między innymi wykonanie różnorodnych graficznie opracowań w postaci 

np. map tematycznych. Na system taki składają się dwa (nie licząc sprzętu komputerowego) 

podstawowe elementy: 

 Wspomniana baza danych, 

 Oprogramowanie. 

Bazę danych stanowią dwa rodzaje danych: 

 Dane wektorowe – to zwektoryzowane elementy sytuacji wewnętrznej map gospodarczych: 

 punkty – np. kasowniki, opisy pododdziałów, punkty tematyczne i itp., 

 poligony – oddziały, pododdziały, warstwa PNSW, 

 linie – np. drogi, linie oddziałowe, rowy, 

 Dane atrybutowe – to informacje zebrane podczas prac taksacyjnych. 

Obiekty kartograficzne mapy wektorowej można opisywać za pomocą wielu atrybutów. 

Każdy obiekt jest opisany w oddzielnym rekordzie danych atrybutowych. Obiekt jest połączony z 

rekordem indeksem, który stanowi łącznik między dwoma rodzajami danych. Indeksem tym jest 

adres wydzielenia leśnego, drzewostanu do którego przywiązane są wszystkie interesujące nas 

wielkości opisowe i wyliczone elementy taksacyjne. 

Struktura bazy danych  

jest związana z oprogramowaniem. Do stworzenia poszczególnych warstw, mapy 

numerycznej użyto oprogramowania stworzonego przez zespół informatyków BULiGL – pod nazwą 

Leśna Mapa Numeryczna (LEMAN II i LEMAN III), będącego aplikacją profesjonalnego 

oprogramowania firmy ESRII – ArcView i ArcGIS.  

VI.3.2 TWORZENIE MAPY NUMERYCZNEJ 

Prace związane z tworzeniem leśnej mapy numerycznej obejmują prace z zakresu prac 

geodezyjnych, urządzania lasu, a przede wszystkim informatycznych.  
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Pierwszym etapem jest ustalenie zakresu prac geodezyjnych, ocena kompletności danych 

oraz pozyskanie brakujących. Dane mogą być pozyskiwane w różny sposób: 

 Pomiar bezpośredni w terenie 

 Wektoryzacja 

 Pomiar fotogrametryczny 

 Teledetekcja 

Pierwsze trzy sposoby były wykorzystywane przy zbieraniu danych do mapy numerycznej. 

Podstawowym źródłem przeprowadzonej korekty sytuacji wewnętrznej – granic wydzieleń, 

przebieg elementów liniowych oraz weryfikacja powierzchni nie tworzących wydzieleń (kępy, 

gniazda odnowione, itp.) była ortofotomapa w skali 1:5000. 

Kolejnym etapem prac była wektoryzacja wszystkich elementów sytuacji wewnętrznej, 

rozpoczynając od obwodnicy kompleksów leśnych. W oparciu o dane zgromadzone w czasie prac 

taksacyjnych, utworzona została warstwa pododdziałów i pozostałe warstwy rysunkowe wewnątrz 

oddziałów wraz z rozliczeniem powierzchni do danych ewidencyjnych. 

Ostatnim etapem prac przy realizacji planu urządzania gospodarstwa leśnego i tworzeniu 

leśnej mapy numerycznej jest redakcja map leśnych i ich wydruk. 
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VI.3.3 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

Funkcje analizy przestrzennej są narzędziami służącymi do łącznej analizy danych 

graficznych i atrybutowych. Dane atrybutowe mogą być stale uzupełniane i tworzone wg ciągle 

rosnących potrzeb, zarówno pracowników nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji czy też każdej innej 

instytucji, której zostaną udostępnione. Każda baza danych posiadająca adres leśny, identyfikujący 

poszczególne jej rekordy z konkretnymi drzewostanami może stanowić atrybuty stworzonej bazy 

graficznej i umożliwiać wykonywanie analiz. Może i powinna stanowić moduł rozszerzający 

możliwości Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), stanowiąc istotny element przy 

podejmowaniu decyzji hodowlanych, z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciw pożarowej i innych.  

Elementem niezbędnym do stworzenia GIS jest oprogramowanie, umożliwiające 

korzystanie z bazy danych. Oprogramowaniem, które w pełni pozwoli na wykonywanie analiz 

przestrzennych w szerokim zakresie jest program ArcView firmy ESRII. Korzystanie z tego 

oprogramowania wymaga jednak dobrej jego znajomości i pewnej wiedzy informatyczne. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Nadleśnictw – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

proponuje przeglądarkę do Leśnej Mapy Numerycznej, pod nazwą eLMapa. Program ten jest 

bardzo prosty w obsłudze i pozwala na bardzo szybkie rozpoczęcie korzystania z bazy danych. 

Oprócz swojej podstawowej roli – umożliwiającej przeglądanie poszczególnych warstw mapy, 

opisywania obiektów właściwymi atrybutami, pozwala na wykonanie najprostszych funkcji 

analitycznych, m.in.: 

 Wskazywania – jest to funkcja interakcyjna, która sprowadza się do najechania kursorem 

na dowolny obiekt na ekranie i wskazanie go, celem wyświetlenia danych atrybutowych, np. 

pobranych z SILP. 

 Selektywne wyszukiwanie – polega na wybraniu i zaznaczeniu obiektów, których cechy 

atrybutowe spełniają pewien warunek logiczny, np. drzewostanów brzozowych w II klasie 

wieku. 
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 Klasyfikacja – podział obiektów na klasy często stosuje się przy tworzeniu warstw i 

opisywaniu obiektów, np. klasy wieku, bonitacje drzewostanów czy strefy uszkodzeń 

przemysłowych. 

 

Te i inne funkcje umożliwiają szybkie, proste przygotowanie map tematycznych, 

analizujących żądany problem i wykonanie natychmiastowego wydruku. 

System informacji przestrzennej powinien stać się w niedalekiej przyszłości podstawową 

platformą decyzyjną nie tylko w leśnictwie ale we wszelkich dziedzinach gospodarki.  

 

Zalecana przez BULiGL przeglądarka „El Mapa” posiada 

podstawowe możliwości GIS, które mogą zostać z powodzeniem 

wykorzystane na szczeblu nadleśnictwa do redakcji prostych map 

tematycznych oraz uzyskiwania informacji do analiz 

przestrzennych.
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VII ZESTAWIENIE OPERATU URZĄDZENIA LASU 

Plan Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Głubczyce składa się: 

Części I Elaborat – opisanie ogólne, 

Części II Szczegółowe dane inwentaryzacyjne lasu, 

 wykaz stosowanych skrótów i symboli, 

 opis taksacyjny lasu 

Części III Wykazy i zestawienia tabelaryczne 

 wykaz projektowanych cięć użytków rębnych, 

 wykaz projektowanych cięć użytków przedrębnych, 

 plan hodowli lasu, 

 zestawienia i tabele dla lasu komunalnego: 

 zestawienie powierzchni gruntów (w ha) według grup i rodzajów użytków oraz 

przynależności administracyjnej (tabela nr I), 

 zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich 

bonitacji (tabela nr II), 

 powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji 

lasu i gatunków panujących (tabela nr III), 

 powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków 

panujących (tabela nr IV), 

 powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach 

siedliskowych lasu (tabela nr Va), 

 miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach 

siedliskowych lasu (tabela nr Vb), 

 powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków 

panujących o tym samym wieku rębności (tabela nr VI), 

 tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków 

panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy (tabela nr VIIIa), 

 zestawienie obliczonych i przyjętych miąższościowych etatów użytkowania rębnego (tabela 

nr XIV), 
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 zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania 

przedrębnego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i 

gatunków panujących oraz klas i podklas wieku (tabela nr XVI), 

 zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć (tabela nr XVII), 

 Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli 

lasu (tabela nr XVIII), 

Części IV Materiały źródłowe - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej 

 

materiały kartograficzne 

 mapa gospodarcza w skali 1: 5 000, 

 mapa gospodarcza drzewostanów w skali 1: 5 000, 

 mapa gospodarcza siedlisk leśnych w skali 1: 5 000, 

 mapa gospodarcza cięć rębnych w skali 1: 5 000, 

 mapa gospodarczo - przeglądowa ochrony przeciwpożarowej w skali 1:10 000, 

 mapa gospodarczo - przeglądowa zagospodarowania rekreacyjnego w skali 1:10 000, 

 mapa gospodarczo - przeglądowa ochrony lasu w skali 1:10 000, 

 mapa sytuacyjna obszaru terytorialnego zasięgu w skali 1:25 000, 

 mapa sytuacyjno – przeglądowa funkcji lasu w skali 1:25 000. 
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WYKAZ  SKRÓTÓW  I SYMBOLI 

      STOSOWANYCH 

   W 

           OPISACH  TAKSACYJNYCH 
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Podsumowanie prac urządzeniowych 

 
77 

Rodzaj powierzchni 

 
 

GRUNTY LEŚNE I ZADRZEWIONE  

grunty leśne zalesione 

KOD OPIS 

D-STAN drzewostan 

PLANT NAS plantacje nasienne 

PLANT SZ plantacja drzew szybkorosnąc. 

grunty leśne niezalesione 

KOD OPIS 

PLANT CH plantacja choinek 

PLANT KRZ plantacja krzewów przemysłow. 

POL ŁOW poletko łoweickie 

HAL halizna 

ZRĄB zrąb 

PŁAZ płazowina 

SUKCESJA sukcesja 

SZCZ CHR objęte szczegóna ochroną 

INNE WYL inne wylesienie 

grunty leśne związane z gospodarką leśną 

KOD OPIS 

L-CTWO leśnictwo 

N-CTWO nadleśnictwo 

BUD INNE inne tereny zabudowane 

ROWY rowy 

URZ WOD inne urządzenia melioracji wod 

LINIE linie nie stanowiące podziału 

PAS GRAN pas graniczny 

PAS PPOŻ pas przeciwpożarowy 

grunty leśne związane z gospodarką leśną 

GRUNTY LEŚNE I ZADRZEWIONE  

KOD OPIS 

DROGI L drogi leśne 

KOLEJ L kolejka leśna 

L ENERG linia energetyczna 

L TELEK linia telekomunikacyjna 

SZK LEŚNA szkółka leśna 

SKŁAD DR składnica drewna 

PARKING L parking 

TURYST miejsce turystyczne 

ZWIERZ zwierzyniec 

ARBOR arboretum 

grunty zadrzewione i zakrzewione 

KOD OPIS 

ZADRZEW zadrzewienie, parki wiejskie 

CMENT NCZ cmentarz nieczynny 

REMIZA remiza 

WIKL wiklina dziko rosnąca 

LZ-Ł zadrzewienie na łące 

LZ-PS zadrzewienie na pastwisku 

LZ-R zadrzewienie na roli 

   

GRUNTY NIELEŚNE 

użytki ekologiczne 

KOD OPIS 

TORFOW torfowisko 

E-LZ użytek ekol. zadrzewieniu 

E-Ł użytek ekol. łące 

użytki ekologiczne 

KOD OPIS 

E-N użytek ekol. na nieużytkach 
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GRUNTY NIELEŚNE 

E-PS użytek ekol. pastwisku 

E-R użytek ekol. roli 

E-WP użytek ekol. na wodach płynacych 

E-WS użytek ekol. na wodach stojących 

OB EKOL inny użytek ekologiczny 

nieużytki 

KOD OPIS 

BAGNO bagno 

PIASKI piaski 

WYDMA wydma 

U FIZJOGR utwory fizjograficzne 

U SKALNY utwory skalne 

N KOP nieużytek pokopalniany 

TER ZDEW tereny zdewastowane 

grunty pod wodami 

KOD OPIS 

JEZIORO jezioro 

KANAŁ kanał 

POTOK potok 

RZEKA rzeka 

ROWY W rowy 

ZBIORNIK zbiornik wody 

WODY MOR wody morskie wewnętrzne 

użytki rolne 

KOD OPIS 

R rola 

PL ŁOW-Ł poletko łowieckie 

PL ŁOW-PS poletko łowieckie 

PL ŁOW-R poletko łowieckie 

użytki rolne 

GRUNTY NIELEŚNE 

KOD OPIS 

SKŁAD-R skład drewna 

UGORY-R ugory, odłogi 

S sad 

S-Ł sad na łące 

S-PS sad na pastwisku 

S-R sady na roli 

Ł łąka 

PL CH-Ł plantacja choinek 

PL CH-PS plantacja choinek 

PL CH-R plantacja choinek 

PL KRZ-Ł plantacja krzewów przemysł. 

PL KRZ-PS plantacja krzewów przemysł. 

PL KRZ-R plantacja krzewów przemysł. 

SKŁAD-Ł skład drewna 

SKŁAD-PS skład drewna 

SZ ZAD-Ł szkółka zadrzewieniowa 

SZ ZAD-PS szkółka zadrzewieniowa 

SZ ZAD-R szkółka zadrzewieniowa 

PS pastwisko trwałe 

H-PS pastwisko - hala 

B-Ł budynki na łące 

B-PS budynki na pastwisku 

B-R budynki na roli 

STAW RYB staw rybny 

ROWY-R rowy w użytkach rolnych 

grunty zabudowane 

KOD OPIS 

LCTWO-B siedziba leśnictwa 

ZAB INNE inne tereny zabudowane 
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GRUNTY NIELEŚNE 

SKŁAD skład drewna 

grunty zabudowane 

KOD OPIS 

T PRZEM tereny przemysłowe 

NCTWO-BI nadleśnictwo 

CMENT cmentarz 

INNE BUD tereny zabudowane inne 

PLAC plac pod budowę 

OWP ośrodek wypoczynkowy 

BIWAK miejsce biwakowania 

CAMP camping 

PARK park miejski 

PLAŻA plaża 

GRODZISKO grodzisko 

RUINY ruiny 

SKOCZNIA skocznia 

STADION stadion 

STRZEL strzelnica 

TOR SAN tor saneczkowy 

NARTOST nartostrada 

ARBOR-BZ arboretum 

ZWIERZ-BZ zwierzyniec 

ZIELEŃ zieleniec 

KOP GLIN kopalnia gliny 

KOP IN kopalnia inna 

KOP KAM kopalnia kamienia 

KOP PIAS kopalnia piasku 

KOP TORF kopalnia torfu 

KOP ŻW kopalnia żwiru 

DROGI I inne drogi (bez dróg leśnych) 

GRUNTY NIELEŚNE 

DROGI P drogi publiczne 

KOLEJ-TK kolejka leśna 

SKŁAD KOL składnica przykolejowa 

grunty zabudowane   

KOD OPIS 

URZ KOL urządzenia kolejowe 

BIND binduga 

LOTNISKO lotnisko 

ŚLUZA śluza 

PARKING parking 

PRZYST przystań wodna 

WAŁ-DROGA wał z drogą 

tereny różne 

KOD OPIS 

GR DO REK grunty przeznaczone do rekultywacji 

WAŁ OCHR wał ochronny 

LINIA EN linia energetyczna 

LINIA TEL linia telekomunikacyjna 

RUROCIĄG rurociąg 

WYŁ INNE grunty wyłączone z produkcji 

PAS GR pas  graniczny 

WRZOS wrzosowisko 

HAŁDA N hałda nieczynna 

 

Główna funkcja lasu  
KOD OPIS 

GOSP lasy gospodarcze 

OCHR lasy ochronne 

REZ CZ rezerwat częściowy 

REZ Ś rezerwat ścisły 
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Kategoria ochronności 
 

KOD OPIS 

OCH GLEB glebochronne 

OCH WOD wodochronne 

OCH USZK trw. uszk na sk. dział.przem 

OCH CENNE cenne fragm. Przyrody 

OCH BADAW stałe pow. badaw. i dośw. 

OCH NAS nasienne 

OCH OSTOJ ostoje zwierząt 

OCH MIAST w miastach i wokół miast 

OCH UZDR uzdrowiskowe 

OCH OBR obronne 

 

Cecha drzewostanu 
 

KOD OPIS 

DRZ NAT drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion 

DRZ SZT drzewostan z zal/odn sztucznego 

DRZEW DOŚ drzewostan doświadczalny 

DRZEW GDN drzewostan z nasion gospodarczego drzewostanu nasiennego 

DRZEW OBC drzewostan obcego pochodzenia 

DRZEW ZA drzewostan zachowawczy 

MŁO ZŁOŻ młodnik po rębni złożonej 

ODROŚL drzewostan odroślowy 

OSTOJA ostoja zwierząt 

OTUL OWP otulina ośrodka wypoczynkowego 

OTUL PN otulina parku narodowego 

OTUL REZ otulina rezerwatu 

OTUL SZK otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych 

OTUL WDN otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych 

POROL drzewostany na gruntach porolnych 

KOD OPIS 

REZ PRO projektowany rezerwat przyrody 

UPR ZŁOŻ uprawy po rębni złożonej 

MŁ ZŁOŻ młodnik po rębni złożonej 

WYŻYW drzewostan żywicowany/wyżywicowany 

ZREK drzewostany na gruntach zrekultywowanych 

 

Budowa pionowa 
 

KOD OPIS 

DRZEW drzewostan 

2 PIĘTR drzewostan dwupiętrowy 

W PIĘTR drzewostan wielopiętrowy 

KO klasa odnowienia 

KDO klasa do odnowienia 

SP d-stan o strukt przerębowej 

 

Stopień zgodności z siedliskiem 
KOD OPIS 

ZG zgodne z siedliskiem 

CZ ZG częściowo zgodne z siedliskiem 

NIEZG niezgodne z siedliskiem 

 

Stopień uszkodzenia 
 KOD OPIS 

0 do 10% uszkodzeń 

1 11-20% uszkodzeń 

2 21-50% uszkodzeń 

3 powyżej 50% uszkodzeń 
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Główna przyczyna zagrożeń 
 

KOD OPIS 

OWADY owady 

GRZYBY grzyby 

ZWIERZ zwierzyna 

POŻAR pożary 

IMISJE imisje przemysłowe 

KLIMAT czynniki klimatyczne 

WODNE zakłócenia stosunków wodnych 

EROZJA erozja 

ANTROP inne antropogeniczne 

INNE inne bez określenia 

Gospodarstwo 
 

KOD OPIS 

S specjalne 

O wielofunkcyjnych lasów ochronnych  

G wielofunkcyjnych lasów gospodaczych 

 

Typ siedliskowy lasu 
  

KOD OPIS 

BS Bór suchy 

BŚW Bór świeży 

BW Bór wilgotny 

BB Bór bagienny 

BMŚW Bór mieszany świeży 

BMW Bór mieszany wilgotny 

BMB Bór mieszany bagienny 

LMŚW Las mieszany świeży 

LMW Las mieszany wilgotny 

LMB Las mieszany bagienny 

KOD OPIS 

LŚW Las świeży 

LW Las wilgotny 

OL Ols 

OLJ Ols jesionowy 

LŁ Las łęgowy 

BMWYŻŚW Bór mieszany wyżynny świeży 

BMWYŻW Bór mieszany wyżynny wilgotny 

LMWYŻŚW Las mieszany wyżynny świeży 

LMWYŻW Las mieszany wyżynny wilgotny 

LWYŻŚW Las wyżynny świeży 

LWYŻW Las wyżynny wilgotny 

OLJWYŻ Ols jesionowy wyżynny 

LŁWYŻ Las łęgowy wyżynny 

BWG Bór wysokogórski 

BGŚW Bór górski świeży 

BGW Bór górski wilgotny 

BGB Bór górski bagienny 

BMGŚW Bór mieszany górski świeży 

BMGW Bór mieszany górski wilgotny 

BMGB Bór mieszany górski bagienny 

LMGŚW Las mieszany górski świeży 

LMGW Las mieszany górski wilgotny 

LGŚW Las górski świeży 

LGW Las górski wilgotny 

LŁG Las łęgowy górski 

OLJG Ols jesionowy górski 

Wariant uwilgotnienia 
KOD OPIS 

SU suche 

Ś świeże 
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KOD OPIS 

SŚ silnie świeże 

WO wilgotne odwodnione 

WW wilgotne 

WSW wilgotne silnie wilgotne 

BSO bagienne silnie odwodnione 

BO bagienne odwodnione 

BM bagienne mokre 

BBM bagienne bardzo mokre 

ŁN łęgowe niezalewane 

ŁZ łęgowe zalewane 

ŁP łęgowe zalewane i podtapiane 

 

Podtyp gleby 
 

KOD OPIS 

IS  Gleby inicjalne skaliste 

IR Gleby inicjalne rumoszowe 

RN Rankery 

RNw Rankery właściwe 

RNbt Rankery butwinowe 

RNb Rankery bielicowe 

RNbr Rankery brunatne 

AR Arenosole 

ARi Arenosole inicjalne 

ARw Arenosole właściwe 

ARb Arenosole bielicowane 

PE Pelosole 

R Rędziny 

Risk Rędziny inicjalne skaliste 

Rir Rędziny inicjalne rumoszowe 

Rw Rędziny właściwe 

KOD OPIS 

Rbt Rędziny butwinowe 

Rp Rędziny próchniczne 

Rbr Rędziny brunatne 

Rc Rędziny czarnoziemne 

Rcz Rędziny czerwonoziemne 

PR Pararędziny 

PRi Pararędziny inicjalne 

PRw Pararędziny właściwe 

PRbr Pararędziny brunatne 

C Czarnoziemy 

Cwyw Czarnoziemy wyługowane właściwe 

Cwybr Czarnoziemy wyługowane brunatne 

Cwyog Czarnoziemy wyługowane opadowo-glejowe 

Csz Gleby szare 

CZ  Czarne ziemie 

CZw Czarne ziemie właściwe 

CZms Czarne ziemie murszaste 

Czwy Czarne ziemie wyługowane 

CZbr Czarne ziemie brunatne 

BR  Gleby brunatne 

BRw Gleby brunatne właściwe 

BRs Gleby szarobrunatne 

BRwy Gleby brunatne wyługowane 

BRk Gleby brunatne kwaśne 

BRb Gleby brunatne bielicowe 

P  Gleby płowe 

Pw Gleby płowe właściwe 

Pbr Gleby płowe brunatne 

Pb Gleby płowe bielicowe 

Pog Gleby płowe opadowoglejowe 
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KOD OPIS 

RD  Gleby rdzawe 

RDw Gleby rdzawe właściwe 

RDbr Gleby rdzawe brunatne 

RDb Gleby rdzawe bielicowe 

OC Gleby ochrowe 

B Gleby bielicowe 

Bw Gleby bielicowe właściwe 

Blw Bielice właściwe 

Bgw Gleby glejo-bielicowe właściwe 

Bgms Gleby glejo-bielicowe murszaste 

Bgts Gleby glejo-bielicowe torfiaste 

Blgw Glejo-bielice właściwe 

G Gleby gruntowoglejowe 

Gw Gleby gruntowoglejowe właściwe 

Gp Gleby gruntowoglejowe próchniczne 

Grd Gleby gruntowoglejowe z rudą darniową 

Gt Gleby gruntowoglejowe torfowe 

Gts Gleby gruntowoglejowe torfiaste 

Gm Gleby gruntowoglejowe murszowe 

Gms Gleby gruntowoglejowe murszaste 

Gmł Gleby gruntowoglejowe mułowe 

OG  Gleby opadowoglejowe 

OGw Gleby opadowoglejowe właściwe 

OGb Gleby opadowoglejowe bielicowe 

OGSw Gleby stagnoglejowe właściwe 

OGSt Gleby stagnoglejowe torfowe 

OGSts Gleby stagnoglejowe torfiaste 

OGam Gleby amfiglejowe 

MŁ  Gleby mułowe 

MŁw Gleby mułowe właściwe 

KOD OPIS 

MŁt Gleby torfowo-mułowe 

MŁgy Gleby gytiowe 

T  Gleby torfowe 

Tn Gleby torfowe torfowisk niskich 

Tp Gleby torfowe torfowisk przejściowych 

Tw Gleby torfowe torfowisk wysokich 

M  Gleby murszowe 

Mt Gleby torfowo-murszowe 

Mmł Gleby mułowo-murszowe 

Mgy Gleby gytiowo-murszowe 

Mn Gleby namurszowe 

MR  Gleby murszowate 

MRm Gleby mineralno-murszowe 

MRms Gleby murszaste 

MD  Mady rzeczne 

MDi Mady rzeczne inicjalne 

MDw Mady rzeczne właściwe 

MDp Mady rzeczne próchniczne 

MDbr Mady rzeczne brunatne 

MDM Mady morskie-marsze 

D Gleby deluwialne 

Di Gleby deluwialne inicjalne 

MRw Gleby murszowate właściwe 

Dw Gleby deluwialne właściwe 

Dp Gleby deluwialne próchniczne 

Dbr Gleby deluwialne brunatne 

AK  Gleby kulturoziemne 

AKrs Rigosole 

AKhs Hortisole 

AKl Kulturoziemy leśne 
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KOD OPIS 

AKb Kulturoziemy pobagienne 

AU Gleby industro- i urbanoziemne 

AUi Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof. 

AUp Gl. industro i urbanoziemne próchniczne 

AUpr Pararędziny antropogeniczne 

AUsł Gleby antropogeniczne słone 

 

 

Cecha gleby  
 

KOD OPIS 

POROL gleba porolna 

ZREK gleba zrekultywowana 

 

Makrorzeźba 
 

KOD OPIS 

NIZ RÓW nizinny równy 

NIZ FAL nizinny falisty 

NIZ PAG nizinny pagórkowaty 

NIZ WZG nizinny wzgórzowy 

WYŻ RÓW wyżynny równy 

WYŻ FAL wyżynny falisty 

WYŻ PAG wyżynny pagórkowaty 

WYŻ WZG wyżynny wzgórzowy 

GÓR NIS góry niskie 

GÓR ŚRE góry średnie 

GÓR WYS góry wysokie 

 

 

 

 

Położenie terenu 
 

KOD OPIS 

PŁAS płaskie 

DOL RZ dolina rzeki 

ZAGŁ zagłębienie 

ZAGŁ BOP zagłębienie bezodpływowe 

KOTL kotlina 

STOK stok 

STOK DOL stok dolny 

STOK ŚR stok środkowy 

STOK GÓR stok górny 

PODN ST podnóże stoku 

SPŁASZCZ spłaszczenie 

WIERZCH wierzchowina 

GRZBIET grzbiet 

 

Nachylenie 
 

KOD OPIS 

ST ŁAG stok łagodny do 7 o 

ST POCH stok pochyły 8-12 o 

ST SPAD stok spadzisty 13-17 o 

ST STR stok stromy 18-30 o 

ST BSTR stok bardzo stromy 31-45 o 

ST URW stok urwisty ponad 45 o 
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Wystawa stoku 
 

KOD OPIS 

N północna 

NE północno-wschodnia 

E wschodnia 

SE południowo-wschodnia 

S południowa 

SW południowo-zachodnia 

W zachodnia 

NW północno-zachodnia 

 

Typ pokrywy 
 

KOD OPIS 

NAGA naga 

ŚCIO ścioła 

ZIEL zielna 

MSZ mszysta - kobierce 

MSZC mszysta - czernicowa 

ZAD zadarniona 

SZAD silnie zadarniona 

SZCH silnie zachwaszczona 

 

 

 

 

 

 

 

Kod (Warstwy) 
 

KOD OPIS 

DRZEW warstwa drzew 

PODR podrost 

PODRII podrost o charakterze II piętr 

NAL nalot 

PODS podsadzenia pod osłoną 

PODSZ podszyt 

PRZES przestoje, nasienniki i przedr 

IP piętro pierwsze 

IIP piętro drugie 

ZADRZEW zadrzewienie 

PLANT plantacja choinkowa 

ZAKRZEW zakrzewienie 

SAMOS samosiew 

 

Zagęszczenie 
 

KOD OPIS 

NADM zagęszczenie nadmierne 

DUŻE zagęszczenie duże 

B DUŻE zagęszczenie bardzo duże 

UM DUŻE umiarkowane duże 

UM PRZ umiarkowane przerywane 

PRZ UM przerywane umiarkowane 

PRZ LUŹ przerywane luźne 
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Lokalizacja 
 

KOD OPIS 

N część północna 

NE część północno-wschodnia 

E część wschodnia 

SE część południowo-wschodnia 

S część południowa 

SW południowo-zachodnia 

W zachodnia 

NW część północno-zachodnia 

C część centralna 

 

 

Zmieszanie 
 

KOD OPIS 

DKĘP drobnokępowe 

GRP grupowe 

JDN jednostkowe 

KĘP kępowe 

PAS pasowe 

RZĘD rzędowe 

SMUG smugowe 

WKĘP wielkokępowe 

 

Rodzaj osobliwości 
 

KOD OPIS 

BAGNA bagna 

BŁOTA błota 

DRZEWO cenne drzewo 

GAWRA gawra 

KOD OPIS 

GŁAZY głazy narzutowe 

GROTY groty 

JARY jary 

JASKINIE jaskinie 

KAMIEŃCE kamieńce 

MOCZARY moczary 

MOGIŁA mogiła 

OCZKA oczka wodne 

OPARZEL oparzeliska 

PIARGI piargi 

PŁAT ROŚ płaty roślinności 

PS RUCH piaski ruchome 

RUMOWIS rumowiska 

SKAŁKI skałki 

SKAŁY skały 

SOLNISKA solniska 

STRZECZ starorzecza 

TOPIEL topieliska 

TORF torfowiska 

WODOSPAD wodospady 

WYCHOD wychodnie 

WYDMY wydmy 

WYWIETRZ wywietrzyska 

ŹRÓDŁA źródliska 

ŻEREMIA żeremia 
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Powierzchnie nie stanowiące wydzielenia 
 

KOD OPIS 

BAGNO bagno 

D LUKA dolesiona luka 

D PRZEZ dolesione przerzedzenie 

GNIA gniazdo nie odnowione 

KĘPA kępa 

LUKA luka 

OD GNIA gniazdo odnowione 

POL ŁOW poletko łowieckie 

REMIZA remiza 

SZK szkółka 

 

 

 

Wskazania gospodarcze 
 

KOD OPIS 

AGROT specjalne zabiegi agrotechniczne 

CP czyszczenia późne 

CP-P pozyskanie w CP 

CW czyszczenia wczesne 

DRZEW uprząt.drzew na pow. nieleśnej 

IA rębnia zupełna wielkopowierzchniowa 

IB rębnia zupełna pasowa 

IC rębnia zupełna smugowa 

IIA rębnia częściowa wielkopowierzchniowa 

KOD OPIS 

IIAU rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające 

IIB rębnia częściowa pasowa 

IIBU rębnia częściowa pasowa -uprzątające 

IIC rębnia częściowa smugowa 

IICU rębnia częściowa smugowa -uprzątające 

IID rębnia częściowa gniazdowa 

IIDU rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające 

IIIA rębnia gniazdowa zupełna 

IIIAU rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające 

IIIB rębnia gniazdowa częściowa 

IIIBU rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające 

IVA rębnia stopniowa gniazdowa 

IVAU rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające 

IVB rębnia stopniowa brzegowo-smugowa 

IVBU rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające 

IVC rębnia stopniowa brzegowo-smugowa 

IVCU rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające 

IVD rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona 

IVDU rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające 

MA-FIT fitomelioracje 

MA-MIN nawożenie mineralne 

MA-REG lokalna reg.stosunków wodnych 

ODN-HAL odnowienie halizn 

ODN-IIP wprowadzenie II piętra 

ODN-LUK odnowienia luk 

ODN-PLAN odnow.plant.szybkorosnących 

ODN-POR zalesienia pow.porolnych 

ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych 

ODN-ZRB odnowienie zrębów 
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KOD OPIS 

PIEL pielęgnowanie gleby 

PŁAZ uprzątanie płazowin 

PODSZ wprowadzanie podszytów 

POPR poprawki i uzupełnienia 

PRZEST uprząt.nasienników,przestojów 

TP trzebież późna 

TW trzebież wczasna 

V rębnia przerębowa 

ZAL-NIEU zalesienia nieużytków 

Z-PIELD pielęgn.drzew w zadrzewieniach 

Z-PIELK pielęgn.krzewów w zadrzew. 

Z-SADZD sadzenie drzew do zadrzewień 

Z-SADZK sadzenie krzewów do zadrzewień 

 

 

 

 

Siedliska przyrodnicze 
 

KOD OPIS 

3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 

6510 
Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne Adenostylion alliariae i 
Convolvuletalia sepium 

6520 
Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie Polygono-
Trisetion 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

7150 
Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion 

KOD OPIS 

9110 Kwaśne buczyny 

9130 Żyzne buczyny 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  

9190 Kwaśne dąbrowy  

9190 Siedlisko priorytetowe - Bory i lasy bagienne 

91D0 
Siedlisko priorytetowe - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe  

91E0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

91F0 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  
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OPIS TAKSACYJNY LASU 
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WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI DZIAŁEK I UŻYTKÓW 

LAS KOMUNALNY MIASTA GŁUBCZYCE 

Lp 
Gmina 

Obręb ewidencyjny 

Oddz.pododdz. 

------------- 

Numer działki 

Według rejestru gruntów 
(TAKSATORA) 

Według stanu faktycznego 
 na gruncie 

Opis powierzchni 
Decyzja  

 
Rodzaj użytku i 

klasa 
Powierzchnia w 

ha 
Rodzaj użytku i 

klasa 
Powierzchnia 

w ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Gm. Głubczyce 

Obr. Lwowiany 

5 a-j; 13f,g 

267 

W 

LsIII 

dr 

0,0100 

35,7400 

0,4800 

Ls 36,2300 
Rowy oraz drogi sklasyfikować 
jako Ls-związane z gospodarką 
leśną. 

 

2. 

Gm. Głubczyce 

Obr. Lwowiany 

1-16 

269/19 

RIIIa 

RIIIb 

W 

B 

ŁIII 

N 

LsII 

LsIII 

dr 

5,0600 

2,9500 

0,8600 

0,0539 

0,3500 

0,7600 

1,3800 

342,9695 

9,3700 

 

RIIIa 

RIIIb 

N 

ŁIII 

Ls 

5,0600 

2,9500 

0,7600 

0,3500 

354,6334 

Rowy,drogi oraz budynki 
sklasyfikować jako Ls-związane 
z gospodarką leśną. 
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