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Monitoring lasów jest programem dedykowanym ocenie stanu zdrowotnego lasów 
w odniesieniu do oddziaływania zanieczyszczeń powietrza i innych zmiennych czynni-
ków środowiskowych. Podstawowym parametrem tej oceny jest defoliacja drzew, czyli 
ubytek aparatu asymilacyjnego drzew chorych w relacji do drzew zdrowych (o pełnym 
ulistnieniu) określana corocznie na prawie 2000 powierzchni zlokalizowanych w drze-
wostanach w sieci 8 x 8 km. Wartości średniej defoliacji drzew z powierzchni monito-
ringowych, prezentowane na mapach, ilustrują zmiany ich rozkładów przestrzennych 
niemal od początku realizowania programu monitoringu lasów w Polsce. 

Pierwszą połowę lat 90. XX wieku cechowało pogorszenie stanu zdrowotnego drze-
wostanów, przy czym odsetek drzew wszystkich gatunków o defoliacji ponad 25% (drze-
wa uszkodzone) zwiększał się do 1994 r., w którym to roku osiągnął wartość największą 



(54,8%). W kolejnych latach (1995-1999) nastąpił spadek udziału drzew uszkodzonych 
do około 30%. Począwszy od 2002 r. udział ten zwiększał się do około 34% w roku 2004. 
W kolejnych latach rejestrowano ponownie zmniejszanie udziału drzew uszkodzonych – od 
około 30% w roku 2005, przez około 20% w latach 2006 i 2007, do około 17,5% w roku 
2009. Udział drzew uszkodzonych ponownie zwiększył się od 20% w roku 2010 do 23-
24% w latach 2011-2012. W roku 2013 odnotowano ponowny spadek udziału drzew uszko-
dzonych do około 18,5%. 

Następujące po sobie kilkuletnie okresy zwiększania i zmniejszania się udziału drzew 
o defoliacji ponad 25% cechowały się sukcesywnie malejącą amplitudą zmian, która
w ostatniej dekadzie XX wieku przekraczała 20%, ostatnio zaś wynosiła około 5%. Zja-
wisko to można wiązać z wyraźnie występującą na przestrzeni minionych 20 lat ten-
dencją poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów, wyrażającą się zarówno zmniejsze-
niem przeciętnej defoliacji drzew wszystkich gatunków, jak i malejącym udziałem drzew 
uszkodzonych (o defoliacji ponad 25%) w populacji wszystkich ocenianych drzew. 

Kolejnym zjawiskiem obserwowanym w minionym dwudziestoleciu było zmniej-
szanie się zróżnicowania regionalnego oraz rozszerzanie się obszarów o drzewostanach 
ocenianych jako nieuszkodzone. W 2013 roku zasięg drzewostanów uszkodzonych ogra-
niczał się do obszaru Śląska i wschodniej części Sudetów, części Lubelszczyzny oraz 
niewielkich obszarów Mazowsza i Podlasia. 


