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INFORMACJE SYGNALNE 
28.08.2018 r. 

Leśnictwo i łowiectwo w województwie lubelskim 
w 2019 r.  
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. powierzchnia 
gruntów leśnych wyniosła 594,1 tys. ha, w tym lasy 
zajmowały obszar 585,7 tys. ha, co stanowiło 23,3% 
powierzchni województwa lubelskiego. W 2019 r. 
wykonano odnowienia lasów na powierzchni 2,6 tys. ha. 
Zalesienia objęły obszar 0,1 tys. ha. W 2019 r. 
odnotowano wzrost pozyskania drewna ogółem w 
stosunku do roku poprzedniego o 0,5% do poziomu 
1 979,6 tys. m3 drewna. 

 
Zasoby leśne 

W 2019 r. grunty leśne w województwie lubelskim zajmowały powierzchnię 594,1 tys. ha, 
w tym lasy zajmowały obszar 585,7 tys. ha, co stanowiło 23,3% powierzchni województwa. Po-
wierzchnia lasów województwa lubelskiego w porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się o 0,4%. 
Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej województwa lubelskiego 
w 2019 r. wynosił 23,8%. 

W strukturze własnościowej lasów przeważała własność publiczna. W 2019 r. lasy publiczne 
stanowiły 59,1% ogólnej powierzchni lasów, w tym w zarządzie Lasów Państwowych znajdo-
wało się 56,2%. Lasy prywatne zajmowały 239,4 tys. ha (40,9% lasów województwa). W woje-
wództwie lubelskim w 2019 r. na jednego mieszkańca przypadało 0,277 ha lasów. 

 

Tablica 1.  Powierzchnia gruntów leśnych 

Wyszczególnienie 2018 2019 2018 = 100 

Grunty leśne ogółem w tys. ha 596 172 594 068 99,6 

Lasy 587 768 585 678 99,6 

publiczne 346 211 346 273 100,0 

w zarządzie Lasów Państwowych 328 895 328 952 100,0 

prywatne 241 556 239 405 99,1 

Grunty związane z gospodarką leśną 8,4 8,4 99,8 

Lesistość w % 23,4 23,3 x 

Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej 
województwa w % 

23,9 23,8 x 

Powierzchnia lasów na 1 mieszkańca w ha 0,277 0,277 100,0 

 

Zagospodarowanie lasu 

W 2019 r. w województwie lubelskim odnowienia lasów wykonano na powierzchni 2,6 tys. ha, 
w tym 83,9% stanowiły odnowienia sztuczne. Przy czym w porównaniu z rokiem wcześniej-
szym powierzchnia odnowień wzrosła o 4,7%, w tym sztucznych o 7,0%. 

Powierzchnia zalesień użytków rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej i nieużytków 
określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2019 r. wynosiła 102 ha, czyli była o 39,3% 
mniejsza w stosunku do roku wcześniejszego. Z ogólnego rozmiaru przeprowadzonych zale-
sień, 94,1% wykonali właściciele lasów prywatnych. 
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Prace pielęgnacyjne w 2019 r. prowadzono na obszarze 16,4 tys. ha powierzchni lasów woje-
wództwa lubelskiego, czyli o 3,4% więcej niż w 2018 r. Z ogólnej powierzchni objętej pielęgna-
cją 95,3% stanowiły lasy w zarządzie Skarbu Państwa. 

Powierzchnia objęta trzebieżami w 2019 r. na terenie województwa lubelskiego stanowiła 
39,7 tys. ha, czyli była o 1,6% mniejsza niż w 2018 r. Z ogólnej powierzchni objętej trzebieżami 
57,8% stanowiła powierzchnia lasów prywatnych. 

 

Tablica 2. Odnowienia, zalesienia i inne prace hodowlane 

Wyszczególnienie 
2018 2019 

2018 = 100 
w ha 

Odnowienia i zalesienia 2 691 2 744 102,0 

odnowienia 2 523 2 642 104,7 

sztucznea 2 071 2 216 107,0 

naturalne 452 426 94,2 

zalesieniab 168 102 60,7 

Poprawki i uzupełnienia 242 402 166,1 

Pielęgnowanie lasu 15 849 16 394 103,4 

Powierzchnia objęta trzebieżami 40 333 39 698 98,4 
a Łącznie z odnowieniami pod osłoną drzewostanów. b Użytków rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej i nieużytków okre-
ślonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu. 

 

Gospodarcze wykorzystanie lasu  

W 2019 r. w województwie lubelskim pozyskano 1 979,6 tys. m3 drewna, w tym 1 932,1 tys. m3 
grubizny oraz 47,5 tys. m3 drobnicy. W porównaniu z 2018 r. pozyskanie drewna ogółem zwięk-
szyło się o 0,5%, w tym grubizny o 0,4% i drobnicy o 4,0%. Z ogólnej masy grubizny 92,3% 
(1 783,3 tys. m3) przypadało na pozyskanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, a 7,7% 
(148,3 tys. m3) w lasach prywatnych. Wskaźnik pozyskania drewna (grubizny) w przeliczeniu na 
100 ha powierzchni lasu wynosił 329,9 m3. 

 

Tablica 3. Pozyskanie drewna 

Wyszczególnienie 2018 2019 2018 = 100 

Ogółema w tys. m3 1 970,1 1 979,6 100,5 

Grubizna 1 924,4 1 932,1 100,4 

Drewno małowymiarowe 45,7 47,5 104,0 

Grubizna na 100 ha powierzchni lasów w m3 327,4 338,0 x 

a Bez karpiny. b Wyłącznie w lasach publicznych. 

W ramach ubocznego użytkowania lasu w 2019 r. skupiono prawie 1,5 tys. ton owoców leśnych 
(o 38,5% mniej niż w 2018 r.) i 22 tony grzybów (ponad 7 krotnie więcej). W 2019 r. skupiono 
431 ton dziczyzny (o 25,3% mniej w stosunku do 2018 r.), w tym 41,1% stanowiło mięso z jele-
nia. 

 

Tablica 4.  Skup owoców i grzybów leśnycha oraz zwierzyny łownej 

Wyszczególnienie 
2018 2019 

2018 = 100 
w t 

Owoce leśne 2 374 1 460 61,5 

Grzyby leśne 3 22 733,3 

Zwierzyna łowna 577 431 74,7 

a Dane dotyczą owoców i grzybów leśnych świeżych. 

W 2019 r. skupiono ponad 
7 krotnie więcej grzybów le-
śnych niż rok wcześniej 

W 2019 r. pozyskanie drewna 
ogółem wyniosło 
1 979,6 tys. m3  
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Lublinie 
dyr. Krzysztof Markowski 
Tel: 81 533 20 52 
e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl 
 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium 
Osoba ds. kontaktów z mediami 
Elżbieta Łoś 
Tel: 81 533 27 14 
e-mail: E.Los@stat.gov.pl 
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