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Krajowy program monitoringu lasów, którego początki sięgają 1985 r., powstał jako na-
rzędzie do śledzenia zmian stanu lasu w okresie narastania procesu jego zamierania w la-
tach 80. XX wieku. W ciągu 30 lat monitoring lasu stopniowo ewoluował, przekształcając 
się w kompleksowy monitoring ekosystemów leśnych, realizowany obecnie z wykorzy-
staniem trójpoziomowej struktury stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO). Jednostką 
odpowiedzialną za jego realizację jest nieprzerwanie Instytut Badawczy Leśnictwa. 

Badania chemiczne w monitoringu lasów rozpoczęto już w pierwszym roku jego ist-
nienia od pomiarów wskaźników imisji SO2 i NOX oraz opadu pyłu w 1811 punktach po-
miarowych. Początkowo analizy chemiczne wykonywane były w czterech laboratoriach 
należących do IBL oraz BULiGL. W 1992 roku Instytut powołał centralne laboratorium 
(obecnie Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego), powierzając mu wszystkie 
badania chemiczne w programie monitoringu lasów. Pomiary wykonywane są według 
jednolitej metodyki stosowanej w krajowym i europejskim monitoringu lasu.

W latach 1994-1995 założono 148 Stałych Powierzchni Obserwacyjnych II rzędu (SPO 
II). Na powierzchniach tych uruchomiono pomiary koncentracji zanieczyszczeń powietrza 
i depozytu mokrego, a następnie monitoring gleb i organów asymilacyjnych drzew. 

W 2009 roku zrezygnowano z pomiarów koncentracji zanieczyszczeń powietrza na 
SPO II, tworząc jednocześnie najbardziej intensywny poziom monitoringu lasów, obej-
mujący 12 SPO III rzędu, na których, w cyklu miesięcznym, bada się próbki powietrza, 
wody opadowej oraz roztworów glebowych.

Obecnie badania chemiczne realizowane są w ramach trzech podsystemów monito-
ringu lasów:

 – monitoring gleb – cyklicznie co 4 lata na 148 SPO II oraz na 12 SPO III, w pozio-
mach Ol, Ofh oraz w warstwach 0-5, 5-10, 10-20, 20-40 i 40-80 cm – badany jest odczyn, 
zawartość C i N oraz właściwości sorpcyjne,

 – monitoring organów asymilacyjnych drzew – cyklicznie co 4 lata na 148 SPO II 
oraz na 12 SPO III bada się skład chemiczny liści lub igieł I i II rocznika na 5 drzewach, 



 – monitoring obiegu pierwiastków w ekosystemie leśnym – w cyklu miesięcznym 
bada się stężenie NO2 i SO2 w powietrzu oraz skład chemiczny wód opadowych na otwar-
tej przestrzeni, pod okapem drzewostanu i spływającej po pniu, a także skład chemiczny 
roztworów glebowych na głębokości 25 i 50 cm.

W ciągu 30 lat zakres badań chemicznych w monitoringu lasu zmieniał się wraz z roz-
wojem stanu wiedzy i zmianami wpływu na ekosystemy leśne abiotycznych czynników 
środowiska, dostarczając informacji użytecznych przy formułowaniu polityki leśnej oraz 
polityki ekologicznej państwa, służących wypełnieniu zobowiązań Polski podjętych 
w ramach konwencji i rezolucji międzynarodowych, a jednocześnie niezbędnych do two-
rzenia krótkookresowych prognoz zmian stanu zdrowotnego lasu.


