
Produkcja 

rolnicza
Las w gospodarstwie rolnym



Las (biocenoza leśna) – kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu

geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu,

wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz

związkami, które między nimi występują.

W sensie prawnym (zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku) lasem jest grunt o

zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami

leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej

pozbawiony – przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody

lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków (art.

3 p.1 ustawy o lasach).

Do lasu należą także grunty związane z gospodarką leśną, zajęte pod

wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia

melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod

liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także

wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.



W zależności od przyjętych kryteriów lasy można dzielić na różne sposoby:

1) biorąc pod uwagę klimat i strefowy układ roślinności, w bardzo skrótowy sposób 

lasy można podzielić na:

lasy strefy równikowej,

lasy strefy podrównikowej,

lasy suchej strefy zwrotnikowej,

lasy strefy podzwrotnikowej,

lasy strefy umiarkowanej.

2) ze względu na ich skład i przynależność geograficzną można wyróżnić:

lasy iglaste,

lasy liściaste,

lasy mieszane.



Las iglasty (bór) – jest to las, w którym wszystkie albo większość drzew to 

drzewa iglaste

Bory występują przede wszystkim

na glebach bielicowych w klimacie

umiarkowanym. Dominującymi

gatunkami drzew są tu: różne

gatunki sosen, jodeł, modrzewi,

świerków oraz drzew liściastych

takich jak osika, jarząb i brzoza.

Natomiast w runie leśnym można

spotkać przede wszystkim borówki

(czarna, brusznica), wrzos

zwyczajny i śmiałek pogięty. Jeśli

teren, na którym znajduje się las,

jest bardzo podmokły do gatunków

typowych dla runa są: bagno

zwyczajne, borówka bagienna,

wełnianki.



Las liściasty (las właściwy) – ekosystem leśny z dominacją w drzewostanie 

drzew liściastych, bez udziału lub tylko z niewielką domieszką gatunków drzew 

iglastych.

Lasy liściaste drobnolistne to

lasy z drzewostanem

zdominowanym przez osikę oraz

brzozę brodawkowatą i

omszoną. Tworzą pas w Azji

między tajgą i stepami.

Lasy liściaste szerokolistne to

pozostałe lasy zrzucające liście

na zimę występujące w strefie

umiarkowanej w Europie,

wschodniej Azji i w Ameryce

Północnej. Dominują w nich

buki, dęby, graby i lipy.



Las mieszany – siedliskowy typ lasu występujący na nizinach. Na terenie

Polski zajmuje ok. 10,5% powierzchni siedlisk leśnych, głównie żyźniejsze gleby

typu bielicowego lub brunatnego: piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Dla siedliska lasu mieszanego głównymi gatunkami drzew są: dąb szypułkowy,

buk, sosna, świerk, jodła, modrzew.



3) z uwagi na zagospodarowanie lasów można zróżnicować je na:

lasy ochronne,

lasy gospodarcze,

lasy odroślowe.

Las ochronny to las pełniący (wyłącznie lub dodatkowo) funkcje

pozaprodukcyjne związane z ochroną gruntów, wód, infrastruktury oraz terenów

zamieszkanych przez człowieka i zagrożonych skutkami zjawisk żywiołowych,

np. powodzią.

Lasy te spełniają funkcje:

1) lasów glebochronnych i wodochronnych (zabezpieczających gleby przed

erozją i wysuszeniem jak również zabezpieczające cieki, zbiorniki wodne i

wododziały),

2) lasów klimatycznych - chroniących mikroklimat obszarów urbanistycznych i

przemysłowych,

3) lasów rekreacyjno-wypoczynkowych spełniających rolę wypoczynkową dla

ludzi,

4) lasów uzdrowisko-klimatycznych - chroniących warunki i obszary

uzdrowiskowe.



Lasy gospodarcze (użytkowe) – powierzchnie leśne, na których prowadzi

się użytkowanie lasu. Dostarczają głównie surowca drzewnego, ale też inne

płody leśne (tzw. uboczne użytki leśne).





Las (lub zaspół leśny) to zespół roślinny, którego podstawową strukturą

zbiorowiska są gatunki drzewiaste.

Zespół ten wykazuje budowę warstwową (różne warstwy mogą być rozwinięte w

różnym stopniu), najczęściej wyróżnia się:





Film : 

https://www.youtube.com/watch?v=NO0FLsZ4Rr4

https://www.youtube.com/watch?v=NO0FLsZ4Rr4




FUNKCJE LASU:

1) PRZYRODNICZE (Ochronne)

wyrażające się m.in. korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu globalnego 

i lokalnego, regulację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, 

lawinom i osuwiskom, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem.

2) SPOŁECZNE

które m.in. kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, 

wzbogacają rynek pracy i zapewniają rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa.

3) PRODUKCYJNE

polegające głównie na zdolności do odnawialnej produkcji biomasy, przede 

wszystkim drewna i użytków ubocznych, a także prowadzenia racjonalnej gospodarki 

łowieckiej.



ZNACZENIE LASU I GOSPODARKI LEŚNEJ DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW 

WIEJSKICH:

1) tworzenie miejsc pracy

2) źródło dodatkowych dochodów powstających dzięki możliwości pozyskiwania 

bezpłatnych dóbr rynkowych (np.: grzybów, ziół, owoców runa leśnego)

3) „magazyn drewna” dla rolników będących właścicielami lasu

4) roślinność drzewiasta oddziałuje na stosunki hydrologiczne i warunki 

klimatyczne zarówno w samym lesie jak i otaczających las terenach rolniczych 

(np.: las chroni grunty przed erozją gleby oraz ludzi i budynki przed różnymi 

klęskami żywiołowymi)

5) zwiększenie turystyczno–wypoczynkowej atrakcyjności terenu



Dziękuję za uwagę


