
 

 

 

TABL. 23(213). ODNOWIENIA,  ZALESIENIA  I  INNE  PRACE  HODOWLANE 
RENEWALS,  AFFORESTATIONS  AND  OTHER  FOREST  BREEDING  WORK 

2003 

lasy publiczne 

public forests 

2000 2002 ogółem 

grand 
total razem 

total 

w tym 
własność 
Skarbu 

Państwa 

of which 
owned by 
the State 
Treasury 

lasy 
prywat-

ne a 

private 
forests a 

WYSZCZEGÓLNIE-
NIE 

w ha    in ha 

SPECIFICATION 

        
Powierzchnia produk-

cyjna szkółek le-
śnych (stan w dniu 
31 XII)......................  254 242 226 226 226 - 

Production area of 
forest nurseries (as 
of 31 XII) 

Odnowienia i zalesie-
nia b .........................  5256 3933 5074 4054 4019 1020 

Renewals and affore-
stations b 

sztuczne b ................  4499 3629 4627 3612 3591 1015 artificial b 

zrębów bc ..............  2624 1978 2382 2370 2360 12 felling sites bc  

halizn i płazowin ...  467 118 150 148 148 2 

blanks and irregu-
larly stocked 
open stands 

użytków rolnych d 
i nieużytków.......  1408 1533 2095 1094 1083 1001 

agricultural land d 

and wasteland 

naturalne .................  757 304 447 442 428 5 natural 

Poprawki i uzupełnie-
nia ...........................  1239 686 711 698 654 13 

Corrections and 
supplements 

Pielęgnowanie e..........  24042 14206 18731 18610 18286 121 Tending e 

w tym:       of which: 

upraw f .....................  14751 10425 11914 11799 11540 115 crops f 

młodników ...............  5991 2770 5930 5930 5930 - greenwoods 

wprowadzanie pod-
szytów g ................  395 152 230 230 230 - 

introduction of un-
dergrowth g 

Melioracje...................  3186 1511 2651 2651 2651 - Drainage 
 

a Dane szacunkowe. b Bez dolesień luk w drzewostanach i wprowadzania II piętra. c Łącznie z odnowieniami pod 
osłoną drzewostanów. d Przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego. e Bez cięć trzebieżo-
wych. f Pielęgnowanie gleby i czyszczenia wczesne. g Sadzenie krzewów lub drzew stale znajdujących się  
w dolnej warstwie drzewostanu, spełniających rolę pielęgnacyjną. 

a Estimated data. b Excluding the afforestation of tree stand gaps and introduction of the second layer. c Including re-
newals protected by tree stands. d Designated for afforestation in land development plan. e Without extirpation. f Tending 
soil and early tree cutting. g Planting bushes or trees remaining in lower layers of a tree stand and serving a tending role. 


