
Określanie klasy bonitacji drzewostanów. 

 

Klasa bonitacji drzewostanu jest to wskaźnik określający możliwości produkcyjne siedliska leśnego dla 

danego gatunku. Klasę bonitacji określa się oddzielnie dla podstawowych gatunków lasotwórczych na 

podstawie wieku i wysokości drzewostanu. W Polsce stosowana jest w tym celu wysokość przeciętna, 

standardem światowym jest natomiast wysokość górna.  

Aby odczytać klasę bonitacji d-stanu możemy skorzystać z:  

a) opisu taksacyjnego 

b) tablic zasobności 

c) krzywych bonitacyjnych, obrazujących przebieg wzrostu wysokości drzewostanu wraz z wiekiem na 

różnych siedliskach. Wykresy krzywych bonitacyjnych głównych gatunków drzew leśnych można 

znaleźć w tablicach zasobności i przyrostu drzewostanów (np. w tablicach Szymkiewicza).  

 

W Polsce klasę bonitacji oznacza się cyframi rzymskimi: 

 dla sosny: Ia, I, II, III, IV, V.  

 dla modrzewia: I, II, III. 

 dla świerka: I, II, III, IV, V. 

 dla dębu:  I, II, III, IV. 

 dla buka: , I, II, III, IV, V. 

Obecnie bonitację gatunków określa się z dokładnością do jednej klasy. Natomiast w starszej literaturze 

możemy znaleźć oznaczenia np. II/III; oznaczało to, że klasę bonitacji określano z dokładnością do 1/2 

klasy 

 

Ad. a. 

 
 

Ad. b. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_le%C5%9Bne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5%9B%C4%87_g%C3%B3rna


Ad. c. 

 
 

Przykładowe zadania 

1. Określ bonitację następującego d-stanu sosnowego na podstawie tablic zasobności i przyrostu d-

stanów M. Czuraja: 

wiek d-stanu: = 126 lat; wysokość: 20m. 

odpowiedź: 

Sprawdzamy dla jakiej bonitacji w wieku 126 lat wysokość jest zbliżona do 20 m 

a. dla bonitacji III wysokość = 22,4 m 

b. dla bonitacji IV wysokość = 18,1 m 

możemy narysować następujący schemat: 

 
W powyższego schematu wynika, że dla wieku 126 lat, przeciętna wysokość d-stanu bardziej zbliżona jest 

do bonitacji IV. 

Odpowiedź: d-stan jest IV klasy bonitacji 

 

2. Na podstawie krzywych bonitacyjnych (np. w tablicach zasobności i przyrostu d-stanów 

Szymkiewicza) określ bonitację d-stanu świerkowego w wieku 95 lat i przeciętnej wys. – 27 m 

  
Odpowiedź: z krzywych bonitacyjnych odczytujemy że ww. d-stan jest II klasy bonitacji  



3. Na podstawie krzywych bonitacyjnych (np. w tablicach zasobności i przyrostu d-stanów 

Szymkiewicza) określ bonitację d-stanu świerkowego w wieku 105 lat i przeciętnej wys. – 20 m 

 

Odczyt z wykresu jest utrudniony, ponieważ d-stan znajduje się na granicy dwóch klas. 

 

 Jeśli skorzystamy ze schematu z przykładu 

pierwszego, to otrzymamy prawidłową odpowiedź: 

 

Sprawdzamy dla jakiej bonitacji w wieku 105 lat 

wysokość jest zbliżona do 20 m 

a. dla bonitacji IV wysokość = 21,8 m 

b. dla bonitacji V wysokość = 17,9 m 

 
Z obliczeń wynika, że powyższy drzewostan jest IV 

klasy bonitacji 


