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Na końcu poradnika znajdziesz SŁOWNIK, a w nim terminy i pojęcia leśne,  
które pozwolą Ci lepiej zrozumieć przyrodniczy język.

Z tego poradnika dowiesz się:

–> czym są drzewa dziuplaste 

–> dlaczego drzewa dziuplaste są ważne dla lasu

–> jak można je chronić w trzech prostych krokach (chroniąc w ten sposób cały las)
 

Poradnika nie musisz czytać od początku do końca.  
Możesz od razu przejść do części praktycznej:

JAK CHRONIĆ DRZEWA DZIUPLASTE

SPIS TREŚCI
WSTĘP

DLACZEGO DRZEWA DZIUPLASTE SĄ WAŻNE?
RODZAJE DZIUPLI

JAK CHRONIĆ DRZEWA DZIUPLASTE
CO DALEJ?

ZAKOŃCZENIE
SŁOWNIK

Zgłoś
drzewo dziuplaste  

do nadleśnictwa
–> 

3

Zrób zdjęcie,  
określ lokalizację,  
zapisz podstawowe 

informacje
–> 

2

Znajdź drzewo 
dziuplaste 

–> 
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Lasy i Obywatele

Każdy i każda z nas może 
włączyć się w dbanie o las w 

bardzo prosty sposób – chroniąc 
drzewa dziuplaste. Dziuple peł-
nią ważną rolę w leśnych eko-
systemach: są domem dla pta-
ków, małych ssaków i owadów. 
Znajdziemy w nich też wiele ga-
tunków grzybów. Gdy brakuje 
drzew dziuplastych, odbija 
się to na całej leśnej różno-
rodności biologicznej. 

Drzew dziuplastych nie 
wolno wycinać 

– przepisy nakazują 
pozostawić je do naturalne-

go obumarcia. Niestety, dość 
często miłośniczki i miłośnicy 
lasu pokazują w sieci zdjęcia 
stosów pociętego drewna,  
a w nich dziuple, czasem 
jeszcze z jajami lub wręcz 
pisklętami w środku. Czy 
to przez nieuwagę, czy 
przez zaniedbania Lasów 
Państwowych, dom zwie-
rząt leśnych został znisz-
czony. Dla lasu to mała 
katastrofa.

Każdy z nas może jej zapo-
biec. Wystarczy znalezione  
w lesie drzewo dziuplaste 
zgłosić do nadleśnictwa. Takie  
zgłoszenie jest proste i sku-
teczne. A chroniąc drzewo 
dziuplaste, chronimy cały las.

W całej Polsce las – ten 
bliski, za oknem i ten 

dalszy, ale jakoś zna-
jomy – dla wielu ludzi 
jest po prostu waż-
ny. Jest miejscem, 
do którego wracamy, 

w którym odpoczy-
wamy, który wspominamy  

i za którym tęsknimy. A gdy zni-
ka, jesteśmy smutni, źli, czujemy 
bezradność.

Ale wiemy też, że każdy i każda 
z nas może coś dla lasu zrobić. 
Zadbać o niego tak, jak las dba  
o nas. Pierwszym prostym kro-
kiem jest właśnie spacer po lesie, 
zrobienie zdjęcia dziupli i wysła-
nie zgłoszenia do nadleśnictwa.

W naszych działaniach cały 
czas przekonujemy się, że las 
(czy nawet Las, z wielkiej li-
tery) jest miejscem, które łą-
czy ludzi. Dlatego tym bardziej 
się cieszymy, że jesteś w tym  
z nami.

Wstęp
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Kto mieszka w dziupli
W Polsce występuje około 40 ga-
tunków dziuplaków, czyli ptaków 
gnieżdżących się w dziuplach. 
Niektóre, jak dzięcioły i niektóre  
sikory, wykuwają dziuple samo-
dzielnie, to tzw. dziuplaki pierwotne. 
Inne gatunki dziuplaków korzystają 
z dziupli naturalnych lub wykutych 
przez kogoś innego, ewentualnie  
z budek lęgowych. Te gatunki nazy-
wamy dziuplakami wtórnymi.
 
Do największych dziuplaków należy 
nurogęś (2 kg), a najmniejsze to so-
snówka, czubatka, modraszka, si-
kora uboga, czarnogłówka, peł-
zacz leśny i ogrodowy (ok. 10 g).

W dziuplach mieszkają też ssa-
ki, np. nietoperze (m.in. bo-
rowiaczki, nocki i gacki rude)  
i gryzonie nadrzewne (m.in. po-
pielice i orzesznice). Wiewiórki 

wykorzystują dziuple za-
równo jako miejsce wycho-

wywania młodych, jak i zimowe 
spiżarnie. Dziuple służą za miejsce 
[rozrodu][slang] i odpoczynku kun 
leśnych. Szacuje się, że w polskich 

lasach co druga dziupla jest zasie-
dlona przez jakiegoś kręgowca. 

Kolejną gru-
pą lokatorów 
dziupli stanowią 
owady, z pszczołami  
i mrówkami na czele. 

W dziuplach znajdziemy również 
gatunki rzadkie lub chronione, jak 
pachnica dębowa czy kwietni-
ca okazała. Wreszcie, ze wzglę-
du na specyficzne warunki pa-
nujące w dziuplach, są one 
siedliskiem wielu gatunków 
grzybów.

Z punktu widzenia lokatorów, 
dziuple mają one wiele za-

let: chronią przed drapieżnikami  
i gwałtownymi zmianami tempe-
ratury, zapewniają stałą wilgotność 
oraz posiadają zdolność do „samo-
oczyszczania się” – stare gniazdo 
ulega po zimie niemal całkowitemu 
rozkładowi.

Więcej o dziuplach i stworzeniach, 
które je zamieszkują

Co to jest dziupla?
 

Dziupla to każda komora  
wewnątrz pnia lub gałęzi drzewa, 
nie tylko „typowe” dziuple wyku-
te przez dzięcioły. Dziupla może po-
wstać w wyniku wykucia przez ptaki,  
uszkodzenia mechanicznego lub roz-

kładu drewna wywołanego przez 
grzyby lub inne organizmy. 
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DZIUPLE LĘGOWE DUŻYCH DZIĘCIOŁÓW 
Co widać z zewnątrz: owalny otwór wejściowy  

o średnicy > 10 cm, często w głównym pniu
Gatunki korzystające z dziupli: dzięcioł czarny,  
włochatka, siniak 

DZIUPLE LĘGOWE ŚREDNICH DZIĘCIOŁÓW  
Co widać z zewnątrz: okrągły otwór wejściowy o średnicy  
4-7 cm w martwych konarach i pniach martwych drzew;  
czasami jego światło może być zmniejszone poprzez  
zabudowanie wokół mieszaniną gleby i próchna
Gatunki korzystające z dziupli: dzięcioł duży, dzięcioł  

średni, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielony, dzięcioł  
zielonosiwy, dzięcioł trójpalczasty, kowalik (wejście  
obudowane mieszaniną gleby i próchna), sóweczka,  
szpak, jerzyk, muchołówki, sikory

DZIUPLE LĘGOWE MAŁYCH DZIĘCIOŁÓW  
Co widać z zewnątrz: okrągły otwór wejściowy  
o średnicy < 4 cm, często w martwych konarach  
drzew; niekiedy kilka otworów o średnicy ok. 3 cm  
w jednej linii w konarach lub pniu

Gatunki korzystające z dziupli: dzięciołek, sikory

WYPRÓCHNIAŁY KONAR
Co widać z zewnątrz: otwór w kikucie po odłamanym  
konarze (sęku) o średnicy zazwyczaj > 10 cm
Gatunki korzystające z dziupli: różne gatunki owadów,  
ptaków (np. muchołówki, sikory), nietoperzy i gryzoni

Dziuple najczęściej spotykane  
w polskich lasach
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    PÓŁOTWARTA WYPRÓCHNIAŁE DZIUPLA W PNIU
Co widać z zewnątrz: nieregularny otwór o szerokości  
> 30 cm, obejmujący znaczną część pnia, zaczynający  
się przy ziemi lub wyżej

Gatunki korzystające z dziupli: różne gatunki owadów, 
grzybów, ptaków (np. kos, rudzik) i duże ssaki (np. kuna  
  leśna czy jenot)

WYPRÓCHNIAŁA DZIUPLA W PNIU 
Co widać z zewnątrz: otwór o obłych krawędziach  
i często nieregularnym kształcie, o średnicy > 10 cm,  
zlokalizowany tuż przy ziemi lub wyżej na pniu, często  
przy rozwidleniu konarów

Gatunki korzystające z dziupli: różne gatunki owadów,  
płazów, gadów, ptaków (np. muchołówki), ssaków,  
mchów, porostów i grzybów

NATURALNA DEFORMACJA DRZEWA 
Co widać z zewnątrz: naturalna wklęsłość w pniu  
lub miejscu wyrastania konarów o średnicy i głębokości  
> 10 cm, której ścianki i dno pokryte są korą
Gatunki korzystające z dziupli: niektóre gatunki ptaków 

używają takich dziupli jako miejsc gniazdowania

WYPRÓCHNIAŁY KOMIN W PNIU
Co widać z zewnątrz: otwarty od góry nieregularny  
otwór o szerokości > 30 cm, obejmujący znaczną  
część pnia, zaczynający się przy ziemi lub wyżej,  
powstały często w wyniku złamania pnia lub  

odłamania jednego z głównych konarów

Gatunki korzystające z dziupli: różne gatunki owadów,  
ptaków (głównie puszczyk zwyczajny i puszczyk uralski)  

i ssaków, w przypadku kominów sięgających ziemi  
również płazów, różne gatunki grzybów

6



x

JAK CHRONIĆ DRZEWA DZIUPLASTE –  
PORADNIK W TRZECH KROKACH

DRZEW DZIUPLASTYCH NIE WOLNO WYCINAĆ

Przepisy regulujące ochronę drzew dziuplastych:

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakre-
sie gospodarki leśnej (Dz.U. 2017 poz. 2408) § 1 ust. 6 „drzewa dziuplaste pozostawia się do ich naturalnego 
rozpadu.” (obecnie rozporządzenie poddawane jest rewizji).

•  „Instrukcja ochrony lasu” wprowadzona Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku, rozdz. 3.2 ust g: „W celu zachowania trwałości lasu i ciągłości 
jego funkcji dąży się do ochrony różnorodności biologicznej przez pozostawianie w lesie tzw. drzew bioce-
notycznych do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu.”

•   Zasada 6.3.7. Krajowego Standardu Gospodarki FSC W Polsce „Nie usuwa się drzew dziuplastych, jeśli 
nie zagraża to bezpieczeństwu ludzi. Przed wycięciem sprawdza się czy drzewo nie jest dziuplaste. Dba się  

o zapewnienie w drzewostanach obecności drzew, w których mogą tworzyć się dziuple (...)”

•  „Zasady hodowli lasu” wprowadzone Zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 21 listopada 2011: § 28 ust 2: „W procesie odnowienia cenne fragmenty  

drzewostanów (np. (...) drzewa dziuplaste i pomnikowe) powinny pozostać jako pożądane  
elementy strukturalne i funkcjonalne nowego drzewostanu.”

Zgłoś
drzewo dziuplaste  

do nadleśnictwa

3

Zrób zdjęcie,  
określ lokalizację,  
zapisz podstawowe 

informacje

2

Znajdź drzewo 
dziuplaste

1
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Drzewa 
dziuplaste są istotne dla utrzy-

mania bioróżnorodności naszych lasów. W świetle 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wy-

magań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej z 2017 roku, drze-
wa dziuplaste należało pozostawiać się do ich naturalnego rozpadu (obecnie 

wersja rozporządzenia z 2017 roku straciła moc i przygotowywana jest jego nowa 
wersja). Wewnętrzne regulacje Lasów Państwowych oraz wymagania standardu go-

spodarki leśnej Forest Stewardship Council (obowiązującego w większości nadleśnictw w 
Polsce) również nakazują chronić drzewa dziuplaste przed wycinką. Zgodnie z przepisami 

takie drzewa należy pozostawić w lesie do naturalnego rozpadu, nawet, jeżeli wycięte 
będą wszystkie drzewa dookoła. Jednak wewnętrzne przepisy Lasów Państwowych 

nie nakładają na leśników wprost obowiązku prowadzenia ewidencji drzew 
dziuplastych. Z powodu tych niekonsekwentnych zasad, zmian regulacji 

oraz zaniedbań ze strony leśników część drzew dziuplastych, choć 
w teorii chroniona, zostaje wycięta. Możesz temu zapo-

biec zgłaszając drzewo dziuplaste do objęcia 
ochroną.



ZNAJDŹ DRZEWO DZIUPLASTE

1

Co zabrać 
ze sobą do lasu?

 
Na poszukiwania drzew 

dziuplastych zabierz ze sobą 
przybory, które pomogą Ci  

określić lokalizację drzewa oraz 
udokumentować jego wygląd:
  

naładowany telefon komórkowy,  
najlepiej smartfon z funkcją pokazującą  
współrzędne lokalizacji drzewa  
(np. aplikacja Kompas) bądź aplikacją  

mapowa (np. Google Maps albo Locus) 

 miarka do mierzenia dziupli  
  obwodu drzewa (na wysokości  
 130 centymetrów).
 

aparat fotograficzny (jeśli nie masz  
w telefonie)

notatnik

lornetka do obserwacji dziupli 
 i zamieszkujących je ptaków.

CZEGO SZUKAĆ?
Każda dziupla kwalifikuje drzewo do uznania za 

dziuplaste, kształt otworu wejściowego czy rozmiar nie 
mają znaczenia. Z zewnątrz dziuple mogą wyglądać mniej 

lub bardziej regularnie, jak podłużna szczelina lub okrągły 
czy owalny otwór. 

GDZIE SZUKAĆ?
Prawdopodobieństwo znalezienia drzewa dziuplastego 

zależy od rodzaju lasu, w jakim się znajdujemy. Obecność 
dziupli, czy to powstałych samoistnie, czy wykutych przez 
ptaki, wiąże się najczęściej z osłabieniem drzewa. O to zde-
cydowanie łatwiej u drzew starszych (w wieku powyżej  
80 lat), z widocznymi hubami oraz u drzew z gatunków liścia-
stych z uwagi na ich pokrój, miękkie drewno (u niektórych  
gatunków) i brak ochronnej żywicy. 

Liściaste gatunki drzew, w których najczęściej zdarzają się dziuple, 
to topole osiki oraz graby. W grabach często występują  tak  
zwane zakorki, czyli wrośnięte w drewno płaty kory, prowadzą-
ce do powstawania martwic i naturalnych dziupli. 

Najczęściej znajdziemy dziuple powyżej 3-4 metrów nad ziemią. 
Choć oczywiście dziuple naturalne w starych drzewach liściastych 
można również znaleźć znacznie niżej na pniu lub wręcz przy sa-
mej ziemi, a dzięciołom zdarza się wykuć dziuplę lęgową w pniu na  
wysokości naszego wzroku.

Przed wyprawą warto sprawdzić, w których fragmentach lasu drze-
wa dziuplaste są szczególnie narażone są na wycięcie w ramach planowa-
nych niebawem wycinek. Mapa #ZanimWytnąTwójLas to aktualna mapa lasów  
w Polsce z danymi o planowanych i wykonanych wycinkach. Zajrzyj na nią i sprawdź, 
jak wygląda sytuacja w Twojej okolicy. W terenie informacją o zbliżającej się wycin-
ce jest pojawienie się oznaczeń na drzewach, wykonanych farbą w sprayu (zwykle koloru 
pomarańczowego). 

Dziuple najłatwiej znaleźć w starszych drzewach. Występowanie skupisk starszych drzew odczytasz 
z mapy #ZanimWytnąTwójLas (oznaczenie   ).

KIEDY SZUKAĆ?
Dziupli możemy szukać przez większą część roku. Najlepszą porą jest jednak wczesna wiosna. 

Liście nie są jeszcze w pełni rozwinięte, więc nie zasłonią dziupli. Dodatkowo, przy szukaniu 
niektórych dziupli możemy pomóc sobie „na słuch”: w tym okresie dzięcioły wykuwają 

dziuple lęgowe, a po wykluciu się piskląt zlokalizować je można kierując się odgłosa-
mi wydawanymi przez młode ptaki.
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  OPISZ DRZEWO  
I OZNACZ LOKALIZACJĘ

2

9

Opisz drzewo tak, żeby dało się  
je odnaleźć w terenie i potwierdzić  

istnienie dziupli. Pomocne będą: 
• • •

współrzędne geograficzne; znajdziesz je np. za  
pomocą aplikacji Kompas, Mapy Google albo Locus na  

smartfonie, możesz użyć odbiornika GPS, możesz też odnaleźć 
drzewo na maps.google.com po powrocie do domu. 

• • •
cechy charakterystyczne drzewa; gatunek (jeśli uda się  

rozpoznać); czy żywe, spróchniałe, bez kory; znaki szczególne  
(np. zgięte w pałąk, obłamany konar od południa). Nie musisz  

posługiwać się językiem specjalistycznym, wystarczą proste opisy.     
• • •

obwód drzewa na wysokości 130 cm, czyli ± na wysokości  
klatki piersiowej. Żeby ocenić obwód „na oko” —  

przytul drzewo. Przeciętny dorosły obejmuje 160 cm  
obwodu. Pomiar obwodu nie jest konieczny,  

ale pomoże leśnikom zlokalizować drzewo. 
• • •

3 zdjęcia pokazujące dziuplę, 
drzewo i okolicę drzewa.



ZGŁOŚ DRZEWO DO NADLEŚNICTWA

3

Zidentyfikuj nadleśnictwo odpowiedzialne  
za znalezione drzewo. Informację znajdziesz  
w terenie (na tablicach informacyjnych) lub  

w internecie na mapie Banku Danych o Lasach. 
W internecie odnajdziesz też dane adresowe 

nadleśnictwa.
 • • •

Przygotuj zgłoszenie (wzór). Jeżeli zgłaszasz parę 
drzew, dla każdego wypełnij osobny formularz  

zgłoszeniowy 
 • • •

Wyślij zgłoszenie do nadleśnictwa. Najlepiej wysłać 
podpisany wniosek listem poleconym lub wysłać  
pismo systemem e-PUAP.  Możesz też zeskanować 

podpisany wniosek i wysłać go emailem. 
 • • •

Wyślij kopię zgłoszenia do Fundacji Lasy  
i Obywatele na adres dziuple@lasyiobywatele.pl, 

pomoże nam to audytować pracę nadleśnictw
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Co powinno się wydarzyć po zgłoszeniu przez 
nas drzewa dziuplastego do nadleśnictwa:
 1  po dwóch tygodniach od zgłosze-

nia otrzymujemy od nadleśnictwa  
potwierdzenie na piśmie, że nasze drze-
wo zostało wprowadzone do ewidencji i 
jest chronione;

 2  przy wyznaczaniu drzew przed zrębem 
lub trzebieżą drzewo zostaje oznaczone 
literą E, zieloną kropką lub w inny sposób 
wyraźnie odróżniający się od oznaczeń na 
drzewach przeznaczonych do wycięcia;

 3  podczas prac gospodarczych drzewo nie 
zostaje wycięte ani uszkodzone.

W praktyce jednak jest duże prawdo-
podobieństwo, że rzeczywistość będzie  
odbiegać od tego idealnego scenariusza. Co 
zrobić, gdy coś pójdzie nie tak?

Jeżeli nadleśnictwo nie odpowie na nasze 
zgłoszenie
•   Po dwóch tygodniach od wysłania  

zgłoszenia zadzwoń do nadleśnictwa  
z pytaniem o status zgłoszenia;

•  Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi, w cią-
gu miesiąca od wysłania zgłoszenia,  
wyślij do nadleśnictwa pisemne ponagle-
nie, a jego kopię wyślij do regionalnej dy-
rekcji Lasów Państwowych nadzorującej 
nadleśnictwo;

•  W przypadku notorycznego ignorowania 
przez nadleśnictwo Twoich wniosków, wnieś 
skargę na bezczynność organu do sądu 
administracyjnego; 

•  Poinformuj nas pisząc na dziuple@lasyioby-
watele.pl,  pomoże to nam audytować pra-

cę nadleśnictw.

Jeżeli drzewo nie zostało oznaczone  
w terenie przez leśników literą E lub  
innym charakterystycznym elementem?
•   Zapytaj w nadleśnictwie dlaczego.
•   Jeżeli jednak na drzewach dookoła poja-

wiły się kropki lub inne symbole świadczą-
ce o zbliżającej się wycince, a na drzewie 
dziuplastym nie ma nic lub pojawił się do-
kładnie taki sam znak, jak na wszystkich in-
nych, reaguj! Wyślij pismo do nadleśnictwa 
z pytaniem, dlaczego drzewo nie zostało 
oznaczone, i informacją, że monitorujesz sy-
tuację. Oznaczenia warto udokumentować 
fotograficznie.

Jeżeli drzewo dziuplaste czy to zgłoszo-
ne przez nas, czy jakiekolwiek inne zostanie 
wycięte

•   Zgłoś wycięcie drzewa dziuplastego do 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 
(wzór).

•   Poinformuj organizację FSC (fsc-polska@
pl.fsc.org) oraz firmę audytującą przestrze-
ganie standardu FSC przez 
dane nadleśnictwo (or-
ganizacja FSC powinna 
udzielić Ci informacji, 
która firma przepro-
wadza audyty w in-
teresującym Cię 
nadleśnictwie).

•   Skontaktuj się nami 
pisząc na dziuple@
lasyiobywatele.pl, 

wspólnie zastanowi-
my się jak działać.

I CO DALEJ?  MONITORING DZIUPLI

Uwaga 
 

Pisząc do Lasów 
Państwowych warto  

wnioskować o procedo-
wanie zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną Lasów 
Państwowych. W praktyce  
oznacza to, że nasze pismo  

zostanie zaewidencjonowane,  
wydrukowane i będzie  
przechowywane wraz  

z innymi sprawami  
wpływającymi do 

nadleśnictwa.
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Jeżeli znajdziesz  
wycięte drzewo  

z dziuplą z pisklakami  
od razu zgłoś to  

na policję.

mailto:dziuple%40lasyiobywatele.pl?subject=
mailto:dziuple%40lasyiobywatele.pl?subject=
https://lasyiobywatele.pl/wp-content/uploads/2022/04/zgloszenie-wyciecia-drzewa-dziuplastego-wzor.docx
mailto:dziuple%40lasyiobywatele.pl?subject=
mailto:dziuple%40lasyiobywatele.pl?subject=


Chcesz dalej dbać o las? 

Na stronie lasyiobywatele.pl  
znajdziesz wiele wskazówek, porad i narzędzi 

do działania:

Z mapy #ZanimWytnąTwójLas – odczytasz plany wycinek 
w Twojej okolicy i w całej Polsce. 

 • • •
Na Mapie Inicjatyw Leśnych sprawdzisz, czy w pobliżu Ciebie 

działa już jakaś leśna grupa, do której możesz dołączyć.  • • •
W Bibliotece leśnego aktywizmu znajdziesz informacje dla  

początkujących i dla zaawansowanych 
• • •

Kontakt do nas – zawsze chętnie czytamy o nowych działaniach, 
choćby tych najmniejszych, wspieramy i doradzamy aktywnym 

obywatelkom i obywatelom. Daj znać, co udało Ci się zrobić. 
• • •

Formularz zgłoszenia „Chcę działać dla lasu” –  
jeśli chcesz robić dla lasu jeszcze więcej, wypełnij 

krótką ankietę, dzięki temu będziemy mogli  
Cię w tym wesprzeć.

Lasy i Obywatele

WZORY PISM:

Zgłoszenie drzewa dziuplastego

Zgłoszenie wycięcia drzewa dziuplastego
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cięcia – (w języku leśników) działania 
związane z wycinaniem drzew w lesie, 
przez większość z nas często nazywane 
“wycinką”.

drzewo biocenotyczne – drzewo, które 
z różnych względów ma wyjątkowe zna-
czenie w ekosystemie leśnym. W polskich  
lasach takich drzew nie można wycinać 
– powinny być pozostawiane w lesie do 
naturalnego rozpadu! Mogą to być drze-
wa żywe lub martwe, częściowo spróchnia-
łe, dziuplaste lub o nietypowym kształcie,  
z gatunku, który daje pożywienie zwierzę-
tom, wyjątkowo duże lub stare, zamiesz-
kałe przez chronione gatunki grzybów, 
roślin i zwierząt lub tworzące aleje czy 
szpalery. Za drzewa biocenotyczne 
uznaje się też drzewa z gniazdami pta-
ków, o średnicy gniazd powyżej 25 cm. 
Leśnicy oznaczają je niekiedy literą „E” 
(od „drzewo ekologiczne”, inna nazwa 
drzewa biocenotycznego), choć należy 
pamiętać, że nie ma tu jednego standardu  
i w różnych nadleśnictwach te oznaczenia 
mogą być różne.

drzewo dziuplaste – każde drzewo  
z dziuplą, czy to powstałą samoistnie, czy 
też wykutą przez ptaki. Zgodnie z prawem 
drzew dziuplastych nie wolno wycinać (po-
dobnie jak innych drzew biocenotycznych).

dziupla – pusta komora wewnątrz pnia lub 
konaru drzewa. Może być wykuta przez 
ptaki albo powstać przez uszkodzenie 
mechaniczne lub naturalne procesy 
rozkładu.

dziuplaki – gatunki ptaków gnieżdżą-
ce się w dziuplach (a także w norach lub 
szczelinach skalnych). 

ekosystem – układ 
ekologiczny, w którym 
wszystkie elementy są ze sobą 
powiązane. Na ekosystem le-
śny składają się wszystkie gatun-
ki roślin, zwierząt, grzybów i mikro-
organizmów żyjące w danym lesie,  
a także gleba, woda i powietrze oraz  
sieć ich wzajemnych zależności.

pokrój drzewa – kształt części nad-
ziemnej drzewa, tj. pnia i korony,  
w tym ułożenie konarów i gałęzi.

rębnia – (w języku leśników) proces 
wycinania dojrzałych drzew i zastę-
powania ich nowymi, niekoniecz-
nie tego samego gatunku. Leśnicy  
wyróżniają pięć głównych ro-
dzajów rębni, a każdy z nich ma 
swoje warianty. Rębnie róż-
nią się od siebie m.in. liczbą 
drzew wycinanych jednocze-

śnie czy wielkością powierzch-
ni wycinki. Więcej na ten temat  

w Małym Przewodniku po Rębniach.

siedlisko – miejsce występowania 
danego gatunku, gdzie panują okre-
ślone warunki wodne, glebowe i kli-
matyczne. Siedliskiem może być 
np. cały las, niewielkie leśne bagno 
lub nawet pojedyncza dziupla (tzw. 
mikrosiedlisko). 

trzebież – (w języku leśników) 
usuwanie części drzew w lesie 
dojrzewającym, w wieku od 20 
do nawet 90 lat, często nazy-

wana „przecinką”.

zrąb – (w języku leśników) na-
zwa powierzchni, na której zo-
stały wycięte wszystkie drzewa  
i nie posadzono jeszcze nowych. 

SŁOWNIK POJĘĆ
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