
 
 
Słowniczek pojęć leśnych 
 
 

abiotic factor czynnik abiotyczny 

acorn żołądź 

afforestation zalesianie 

alder olcha 

alien species gatunek obcy 

amphibian płaz 

ash jesion 

aspen osika 

bark beetle kornik 

bear niedźwiedź 

beaver bóbr 

beech buk 

biodiversity różnorodność biologiczna 

biomass biomasa 

birch brzoza 

Birds Directive Dyrektywa Ptasia 

bison żubr 

black locust robinia 

bobcat ryś amerykański 

boreal forest  las borealny, las północny 

breeding hodowla zwierząt 

broad-leaved (deciduous) liściasty 

canopy okap drzewostanu,  pokrycie  

capercaillie głuszec 

carbon sequestration pochłanianie (sekwestracja) dwutlenku węgla 

carnivore mięsożerny 

caterpillar gąsienica 

chamois kozica 

charcoal węgiel drzewny 

chestnut kasztan (zwłaszcza jadalny) 

clear-cutting zrąb zupełny 

coniferous iglasty 

coot łyska 

coppicing gospodarka odroślowa 

cork korek 

cultivation uprawa 

deer jeleń 

deforestation wylesianie 

desertification pustynnienie 

dominant species gatunek dominujący 

dormouse koszatka (gatunek gryzonia) 

dwarf pine kosodrzewina 



elk łoś europejski 

elm wiąz 

endangered species gatunek zagrożony 

endemic species gatunek endemiczny 

eucalyptus eukaliptus 

european mink norka europejska 

evergreen wiecznie zielony, zimozielony (roślina) 

fallow deer daniel 

fencing grodzenie 

fir jodła 

forest community zbiorowisko leśne 

forest cover lesistość 

forest floor ściółka 

forest inspector nadleśniczy 

forest inspectorate nadleśnictwo 

forest management plan plan urządzania lasu 

fossil fuels paliwa kopalne 

fuel wood drewno opałowe 

game dziczyzna 

grazing wypas 

greenhouse gas gaz cieplarniany 

grouse głuszec 

growing stock zasobność 

habitat siedlisko 

Habitats Directive Dyrektywa Siedliskowa 

harvesting pozyskanie 

hazelnut orzech laskowy 

herbivore zwierzę trawożerne, roślinożerca 

hornbeam grab 

hummingbird koliber 

increment przyrost 

indigenous rodzimy 

introduced species gatunek introdukowany 

jackal szakal 

juniper jałowiec 

larch modrzew 

laurel wawrzyn 

lime lipa 

lynx ryś 

mammal ssak 

maquis makkia 

maritime pine sosna nadmorska 

marten kuna 

medium-aged forest las średniowiekowy 

monoculture stand drzewostan jednogatunkowy, monokultura 

moose łoś amerykański 

moufflon muflon 

muskrat piżmak 

national park park narodowy 

natural forest las naturalny 



natural reserve rezerwat przyrody 

nature conservation ochrona przyrody 

nature monument pomnik przyrody 

nursery szkółka leśna 

oak dąb,   pedunculate oak – dąb szypułkowy,  sessile oak– dąb 
szypułkowy, cork oak – dąb korkowy, holm oak – dąb ostrolistny 

old growth forest stary las naturalny 

orchid orchidea 

otter wydra 

overgrazing wypas intensywny 

partridge kuropatwa 

pasture pastwisko 

peat land torfowisko 

pests szkodniki 

phrygana frygana 

pine sosna,  scots pine – sosna pospolita    

poaching kłusownictwo 

pollarding okrzesywanie 

poplar topola 

primeval forest też:  primary forest, pristine forest -  las pierwotny 

protective forest las ochronny 

pulpwood papierówka 

quail przepiórka 

raccoon szop 

reindeer renifer 

relict species gatunek reliktowy 

reptile gad 

resin żywica 

riparian forest las nadbrzeżny, nadrzeczny 

rodent gryzoń 

roe deer sarna 

roundwood drewno okrągłe 

selective cutting cięcia selekcyjne 

semi-natural półnaturalne 

shrubs krzewy 

soil degradation jałowienie gleby 

Special Area of Conservation 
(SAC) 

specjalny obszar ochrony siedlisk (wg NATURA 2000) 

Special Protection Area (SPA) obszar specjalnej ochrony ptaków (wg NATURA 2000) 

spruce świerk 

stag jeleń (byk jelenia)  

stand drzewostan 

standing volume  zapas drewna 

stork bocian 

strict nature reserve ścisły rezerwat przyrody 

sustainable forest management zrównoważona gospodarka leśna 

sycamore jawor 

timber forest też: productive forest , commercial forest – las użytkowy, 
produkcyjny 

trunk pień 



uncultivated land nieużytki 

undergrowth podszyt leśny 

vascular plants rośliny naczyniowe 

vertebrate kręgowiec 

virgin forest las dziewiczy 

walnut orzech włoski 

waterfowl ptactwo wodne 

wetland teren podmokły 

wild boar dzik 

wild cat żbik 

willow wierzba 

wolf wilk 

wolverine rosomak 

wooded land powierzchnia leśna 

woodland grazing Wypasanie w lesie 

woodpecker dzięcioł 

yew cis 
 


