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CZĘŚĆ X.
LASY

Krystyna Wójcik Daniluk

W województwie świętokrzyskim lasy zajmują 
27,5% ogólnej powierzchni województwa. Wskaź-
nik ten zbliżony jest do przeciętnej lesistości kraju 
wynoszącej 28,7%, ale odbiega znacznie od średniej 
europejskiej wynoszącej 32%.

Ogółem powierzchnia gruntów leśnych w woje-
wództwie wynosi 328,1 tys. ha, w tym:
l lasów: 321,9 tys. ha,

- lasy państwowe stanowiące własność Skarbu 
Państwa – 235,6 tys. ha, w tym:
- zarządzane przez jednostkę organizacyjną 

„Lasy Państwowe” – 223,7 tys. ha,
- Świętokrzyskiego Parku Narodowego – 7,1 

tys. ha,
- pozostałe – 4,8 tys. ha,

- lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa 
– 86,3 tys. ha, w tym:
- prywatne – 85,5 tys. ha,
- gminne – 0,8 tys. ha,

l gruntów związanych z gospodarką leśną: 6,2 tys. 
ha.

Lasy województwa położone są na terenie krainy 
przyrodniczo-leśnej VI – Małopolskiej i 5 dzielnic 
(Sieradzko-Opoczyńskiej, Gór Świętokrzyskich, 
Radomsko-Iłżeckiej, Wyżyny Środkowomałopol-
skiej, Niziny Sandomierskiej). Lesistość regionu 
świętokrzyskiego obrazuje rys. 55.

Las Biesak Białogon

Rys. 55. Lesistość województwa świętokrzyskiego wg gmin
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2.  STRUKTURA GATUNKOWA, WIEKOWA 
ORAZ SIEDLISKOWA DRZEWOSTANÓW

W lasach państwowych regionu świętokrzy-
skiego głównym gatunkiem panującym jest sosna, 
która zajmuje 72,1% powierzchni, a pozostała po-
wierzchnia przypada na jodłę, dąb, brzozę, olszę, 
buk, świerk, jesion i topolę.

Największą powierzchnię, tj. 49,2%, zajmują 
drzewostany w III i IV klasie wieku. Procentowy 
udział klas wieku przedstawiono w tabeli 66.

Struktura siedliskowa lasów państwowych jest 
bardzo urozmaicona. Przeważają nieznacznie sie-
dliska lasowe, które zajmują 58,8% powierzchni 
leśnej, pozostałą część stanowią siedliska borowe. 
Udział procentowy typów siedliskowych lasów 
Skarbu Państwa na terenie województwa święto-
krzyskiego obrazuje tabela 67.

Ze względu na wysoki udział zasobnych sie-
dlisk boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego 
warunki przyrodnicze sprzyjają produkcji leśnej. 
Zasobność drewna na 1 ha powierzchni zalesionej 
w lasach państwowych wynosi 232 m3. W odmien-
nej sytuacji znajdują się lasy niepaństwowe. W la-
sach tej kategorii własności, gatunkiem panującym 
jest również sosna, ale występująca na zdecydowa-
nie słabszych siedliskach, głównie boru świeżego. 
Drzewostany do 40 lat zajmują aż 61% ogólnej po-
wierzchni. Zasobność drewna na 1 ha powierzchni 
zalesionej w lasach niepaństwowych wynosi 95 m3 

i w przeliczeniu na jeden hektar jest przeszło 2 razy 
niższa niż w lasach państwowych. Jest to wynikiem 
zarówno struktury wiekowej i siedliskowej drzewo-
stanów oraz formy zagospodarowania.

 3. ZAGROŻENIA

W województwie świętokrzyskim ponad 90% 
powierzchni znajduje się w I strefie tzw. uszkodzeń 
słabych, 10% w II strefie, a jedynie 112 ha w III 
strefie – uszkodzeń silnych.

1. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA LASÓW

Lasy Państwowe Skarbu Państwa zarządzane 
przez jednostkę organizacyjną Lasy Państwowe 
administrowane są przez 18 nadleśnictw, podpo-
rządkowanych Regionalnym Dyrekcjom Lasów 
Państwowych: w Radomiu, Łodzi i Katowicach. 
Procentowy udział powierzchniowy lasów Skarbu 
Państwa, zarządzanych przez poszczególne dyrek-
cje Lasów Państwowych, obrazuje tabela 65.

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa 
nadzorowane, są zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Staro-
stów Powiatów, przy czym niektórzy starostowie 
powierzyli pełnienie nadzoru nadleśniczym Lasów 
Państwowych.

Struktura własnościowa lasów prywatnych jest 
bardzo zróżnicowana. W skład lasów niepaństwo-
wych wchodzą bowiem lasy należące do indywi-
dualnych właścicieli, wspólnot gruntowo-leśnych, 
spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych. 
Przeciętna powierzchnia przypadająca na jednego 
indywidualnego posiadacza lasu wynosi 0,9 ha 
i składa się często z kilku działek leśnych.

Lp. Nadleśnictwo Powierzchnia [%]
RDLP w Radomiu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Barycz
Chmielnik
Jędrzejów
Kielce
Łagów
Ostrowiec
Pińczów
Przysucha
Ruda Maleniecka
Skarżysko
Starachowice
Staszów
Stąporków
Suchedniów
Włoszczowa
Zagnańsk

93,8

RDLP w Łodzi
17 Przedbórz 3,0

RDLP w Katowicach
18 Koniecpol 3,2

OGÓŁEM 100,0

Tabela 65. Udział powierzchniowy gruntów le-
śnych Skarbu Państwa zarządzanych 
przez Regionalne Dyrekcje Lasów 
Państwowych

 * KO – klasa odnowienia, KDO – klasa do odnowienia

Tabela 66. Procentowy udział klas wieku
Klasa wieku Udział [%]

grunty leśne niezalesione 0,7

I 8,4

II 13,0

III 22,9

IV 25,8

V i starsze 20,3

KO, KDO * 8,9

Razem 100,0
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Niekorzystną cechą lasów regionu świętokrzy-
skiego jest ograniczona lokalnie ich odporność na 
czynniki chorobotwórcze. Zanieczyszczenie powie-
trza atmosferycznego również może wpływać na 
wszelkie elementy ekosystemów leśnych.

Poza zagrożeniami związanymi z zanieczysz-
czeniem środowiska poważne szkody w lasach 
wyrządzają często powstające pożary. Główny-
mi przyczynami pożarów leśnych jest ludzka 
nieostrożność oraz podpalenia. Ilość pożarów 
powstałych w lasach państwowych i prywatnych 
w latach 2003-2005 oraz straty powstałe z tego ty-
tułu przedstawia tabela 68.

W naszym regionie w 2005 roku wybuchło 241 
pożarów. Spłonęło 95,26 ha lasów, co spowodowa-
ło straty w gospodarce leśnej w wysokości 212 tys. 
zł.

Na terenie województwa świętokrzyskiego ob-
szary najbardziej zagrożone pożarami to kompleksy 
leśne administrowane przez nadleśnictwa: Barycz, 
Koniecpol, Przedbórz, Ruda Maleniecka, Skarżysko, 
Starachowice, Stąporków i Włoszczowa (I kategoria 
zagrożenia pożarowego). Pozostałe nadleśnictwa 
zostały zakwalifikowane do II kategorii zagroże-
nia.

Tabela 67. Udział procentowy typów siedliskowych lasów Skarbu Państwa na terenie województwa 
świętokrzyskiego

Lp. Typ siedliskowy lasu Powierzchnia
[ha] Udział procentowy [%]

1 Bs – bór suchy 260 0,1

2 Bśw – bór świeży 25980 12,5

3 Bw – bór wilgotny 3620 1,7

4 Bb – bór bagienny 430 0,2

5 BMśw – bór mieszany świeży 32540 15,6

6 BMw – bór mieszany wilgotny 16780 8,1

7 BMb – bór mieszany bagienny 520 0,2

8 LMśw – las mieszany świeży 39830 19,1

9 LMw – las mieszany wilgotny 8490 4,1

10 LMb – las mieszany bagienny 250 0,1

11 Lśw – las świeży 11310 5,4

12 Lw – las wilgotny 1890 0,9

13 Ol – ols 2780 1,3

14 Ol  – ols jesionowy 1820 0,9

15 Lł – las łęgowy 50 0,0

16 BMwyż – bór mieszany wyżynny 5800 2,8

17 LMwyż – las mieszany wyżynny 32970 15,8

18 Lwyż – las wyżynny 20090 9,7

19 LMG – las mieszany górski 1010 0,5

20 LG – las górski 2010 1,0

RAZEM 208430 100,0

Tabela 68. Pożary na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2003-2005

Wyszczególnienie
Lasy państwowe Lasy niepaństwowe

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Ilość pożarów 246 72 177 128 33 64

Powierzchnia [ha] 102,45 16,09 57,57 198,86 26,42 37,69

w tym: bez strat

            ze stratami

72,57 13,73 35,98 157,47 - -

29,98 2,36 21,59 41,39 -

Straty w zł 333 258,00 17 785,00 190 659,00 187 716,00 - 21 775,00
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4. OCENA STANU ZDROWOTNEGO 
I SANITARNEGO LASÓW

W latach 2004-2005 stan biologiczny drzew 
w drzewostanach sosnowych nie budził zastrzeżeń. 
Tylko lokalnie w nadleśnictwach: Chmielnik, Ję-
drzejów i Ruda Maleniecka obserwowano szkody 
w uigleniu, będące wynikiem żerowania gąsienic 
brudnicy mniszki.

Stan zdrowotny i kondycja biologiczna drzewo-
stanów jodłowych z roku na rok ulega poprawie. 
Nie mniej jednak niepokojącym zjawiskiem jest 
nawrót aktywności zwójek jodłowych w nadleśnic-
twie Łagów, gdzie w starym ognisku gradacyjnym 
widoczne są żery na powierzchni ca 507 ha.

Obserwuje się również obniżenie stanu zdrowot-
nego drzewostanów dębowych na terenie nadleśnictw 
Kielce i Staszów. Spowodowane jest to zbyt małą ilo-
ścią opadów w ostatnich latach, a szczególnie w 2005 
roku. W przypadku innych gatunków drzew nie ulega 
pogorszeniu stan zdrowotny i kondycja biologiczna 
drzewostanów. Generalnie stan zdrowotny drzewo-
stanów w województwie można uznać za dobry.

W roku 2005 występowanie i zwalczanie owa-
dów – szkodników liściożernych miało ograniczo-
ne znaczenie gospodarcze. W przypadku brudnicy 
mniszki dokonano zabiegów zwalczania na terenie 
lasów prywatnej własności (236 ha) oraz częścio-
wo w lasach państwowych w zasięgu terytorialnym 
nadleśnictw Jędrzejów i Chmielnik (224 ha). Istotne 
znaczenie ma rokrocznie wzrastające zagrożenie ze 
strony pędraków chrabąszczowatych. O ile jeszcze 
w 2004 roku zagrożenie w lasach państwowych było 
niewielkie, to już w 2005 roku znacznie wzrosło. 

Szkody w uprawach leśnych i szkółkach wystąpiły 
w nadleśnictwach: Ostrowiec Świętokrzyski, Stara-
chowice i Staszów. W roku 2005 zwalczanie pędra-
ka prowadzono na terenie nadleśnictwa Ostrowiec 
Świętokrzyski na powierzchni 67 ha. Zwalczanie 
metodą biologiczną szeliniaka sosnowca przepro-
wadzono w 2005 r. na powierzchni około 400 ha.

Z pośród grzybów pasożytniczych istotne znacze-
nie gospodarcze miały choroby grzybów spowodo-
wane przez opieńkową zgniliznę korzeni oraz hubę 
korzeniową. W przypadku pierwszego patogenu 
istotne zagrożenie obserwowano jedynie na terenie 
nadleśnictwa Chmielnik, gdzie zinwentaryzowa-
no 86 ha zagrożonych drzewostanów, natomiast 
w przypadku huby korzeniowej istotne zagrożenie 
zlokalizowano na powierzchni 1073 ha, w tym 
w nadleśnictwie Barycz 978 ha i nadleśnictwie 
Chmielnik 95 ha. Zagrożenia ze strony innych grzy-
bów nie miało istotnego znaczenia gospodarczego.

Stan sanitarny drzewostanów określany jest jako 
dobry. Ogółem w okresie od 1.10.2004 do 30.09.2005 
roku pozyskano w województwie świętokrzyskim 
100,7 tys. m3 drewna posuszowego, wywrotów 
i złomów. Na poszczególne nadleśnictwa przypada 
następująca ilość pozyskanego w ten sposób drewna 
(w tys. m3): Barycz – 5,3, Chmielnik – 3,7, Jędrzejów 

– 5,1, Kielce – 7,3, Łagów – 6,0, Ostrowiec Święto-
krzyski – 9,2, Pińczów – 3,5, Ruda Maleniecka – 3,5, 
Skarżysko – 7,0, Starachowice – 16,1, Staszów – 5,5, 
Stąporków – 8,3, Suchedniów – 6,6, Włoszczowa 

– 10,9, Zagnańsk – 2,7.
Usunięta masa drewna posuszowego, wywrotów 

i złomów wynosi około 13% całości pozyskanego 
drewna.
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