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Autorem powszechnie przyjętych granic zasięgów drzew w Polce jest wielki polski przy-
rodnik – profesor Władysław Szafer. Opracował je korzystając z popularnych atlasów 
geograficznych Raciborskiego z 1912 roku, na podstawie ówczesnej wiedzy. Już za życia 
Szafera pojawiło się dużo opracowań przedstawiających odmienne koncepcje zasięgów 
rozmieszczenia drzew, a ich liczba wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu.

W Instytucie Badawczym Leśnictwa wykonano badania dotyczące weryfikacji zasię-
gów występowania głównych gatunków lasotwórczych drzew w Polsce. Założono kilkaset 
powierzchni badawczych w drzewostanach: modrzewiowych, jodłowych, dębu bezszypuł-
kowego, bukowych i świerkowych, w tzw. zasięgu naturalnym według Szafera, i poza tym 
zasięgiem. Analizowano parametry przyrostowe, jakościowe i przyrodnicze drzewostanów. 
Określono zmienność DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględ-
nieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem. Opracowano analizę rozmiesz-
czenia obiektów geograficznych noszących nazwy utworzone od słów związanych z na-
zwami drzew zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (PRNG). 



Osiągnięciem projektu jest graficzne przedstawienie wyników analizy najwięk-
szych baz informacji o lasach w Polsce: Systemu Informatycznego Lasów Państwowych 
(SILP), Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL) i Monitoringu Lasu (ML), 
ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu poszczególnych gatunków i ich zdro-
wotności. Całość badań scala synteza wykorzystująca zdobycze takich dziedzin nauki, 
jak: paleobotanika, klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia i inne, w powiązaniu z wy-
maganiami ekologicznymi gatunków drzew i w nawiązaniu do obecnego zasięgu rzeczy-
wistego drzew w Polsce, opracowanego w IBL.

Tezą końcową badań jest stwierdzenie, że rodzime gatunki występujące historycznie na 
obszarze Polski, nawet gdy rosną poza wyznaczonymi subiektywnie przez człowieka tzw. natu-
ralnymi granicami występowania, nie mogą być klasyfikowane do grupy gatunków obcych, jak 
to określa Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku. Od czasu ostatniego zlodowacenia gatunki 
rodzime nigdy nie były gatunkami obcymi na terenie całej Polski, co potwierdza paleobotanika. 
Zmieniały jedynie obszar swego występowania w wyniku: fluktuacji klimatycznych, działal-
ności człowieka i konkurencji międzygatunkowej. Te trzy podstawowe czynniki zdecydowały 
o obecnym rozmieszczeniu poszczególnych gatunków drzew w ekosystemach leśnych Pol-
ski. Opracowane w poprzednim wieku tzw. naturalne zasięgi drzew według Szafera nie znaj-
dują potwierdzenia w najnowszych badaniach naukowych. Na podstawie całościowej wiedzy 
zgromadzonej w ramach interdyscyplinarnych badań (paleobotanika, genetyka, hodowla lasu, 
ekologia, klimatologia, siedliskoznawstwo leśne, toponimia, itd.), z wykorzystaniem danych 
zawartych w największych bazach leśnych (SILP, WISL, ML) opracowano zasięgi potencjal-
ne: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, jodły pospolitej, modrzewia europejskiego, buka 
zwyczajnego i dębu bezszypułkowego na terytorium Polski. Zasięgi potencjalne poszczegól-
nych gatunków przedstawiono w trzech strefach różniących się warunkami wzrostu.


