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EDWARD PAPRZYCKI 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza 
na lasy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

Влияние загрязнения воздуха на леса Горнослёнского 
Промышленного Округа 

Effect of Air Impurity upon Forests in the Silesian Industrial District 

R ozwój przemysłu, oprócz bezsprzecznych korzyści, jakie daje gospo- 
Garce narodowej, wywołuje wiele skutków ujemnych szczególnie 

w produkcji roślinnej. Ujemne oddziaływania przemysłu na roślinność 
są wielokierunkowe. Jednym z bardziej uciążliwych jest zanieczyszczenie 
atmosiery, zwane popularnie zadymieniem. 

Zadymienie urosło w ciągu ostatnich 10-leci do rangi problemu, który 
należy uwzględniać w rozważaniach perspektywicznych, ale przede 
wszystkim w zaleceniach bieżącej polityki gospodarczej. 

Wobec wyjątkowo długiego cyklu produkcji leśnej oraz nieodwracal- 
ności szkód spowodowanych przez dymy, leśnicy powinni być szczegól- 
nie uczuleni na zjawiska tego typu. Tymczasem zagadnienie szkodliwości 
zanieczyszczeń powietrza dla gospodarki leśnej jest w czasopismach leś- 
nych poruszone rzadko (30, 31, 32). Stan ten ma swe źródło w opinii o lo- 
kalnym tylko zasięgu wpływów na las omawianego zjawiska, czego na- 
stępstwem jest słabe zainteresowanie ze strony leśnych placówek badaw- 
czych w Polsce. Z tych względów, przed przystąpieniem do właściwego 
tematu, pożyteczne wydaje się krótkie omówienie dynamiki rozwoju 
zagadnienia na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). 

Pierwsze zapiski dotyczące szkodliwych wpływów zadymienia na lasy 
Górnego Śląska pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. W głośnym 
wówczas procesie, właściciele lasów położonych w okolicach Szopienice 
oskarżyli przemysłowców, że wyziewy z hut cynku i ołowiu powodują 
szkody w drzewostanach i żądali wysokiego odszkodowania. Proces nie 
rozstrzygnął wielkości szkody. 

Brak było wówczas kryteriów pozwalających na bezpośrednie stwier- 
dzenie, które z uszkodzeń występujących w drzewostanach są spowodo-- 
wane przez dymy. Niedostateczna znajomość „mechanizmu” działania 
zanieczyszczeń pozwalała na stwierdzenie szkód wywołanych tylko bar- 
dzo silnymi koncentracjami zanieczyszczeń powietrza. Szkód wywoła- 
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nych długotrwałym działaniem słabych koncentracji zanieczyszczeń nie 
można było wówczas przypisywać wyłącznej działalności przemysłu, gdyż 
tego typu zagadnienia nie posiadały dostatecznej dokumentacji nauko- 
wej. Zakłady przemysłowe były wówczas stosunkowo małe i nieliczne, 
a mimo tego stwierdzono szkody na wielohektarowych powierzchniach. 

la głośna wówczas sprawa wzbudziła zainteresowanie Górnośląskiego 
Związku Leśników oraz instytutów naukowych, a zwłaszcza Instytutu 
Ochrony Lasu w Tharandcie, gdzie problematyka szkodliwości zanie- 
czyszczeń powietrza na roślinność drzewiastą i glebę stanowi do dziś 
jedno z ważniejszych zagadnień badawczych. 

Ww wyniku. wieloletnich prób, badań i studiów opracowano tam kilka 
metod pozwalających na ustalenie nie tylko winowajcy, lecz również 
wielkości szkody i „mechanizmu” oddziaływania zanieczyszczeń po- 
wietrza na roślinność. 

W Polsce, jeszcze w okresie międzywojennym, problem ten nie wzbu- 
dzał większego zainteresowania. Nie zajmowały się nim ani zakłady 
Ochrony Lasu przy wyższych uczelniach, ani Instytut Badawczy Lasów 
Państwowych. Jedynie na Śląsku dostrzegano niebezpieczeństwo. W mo- 
nografii, dotyczącej lasów polskich części Górnego Śląska (9), podano 
zasięg działania zanieczyszczeń powietrza na lasy. Autor wykreśla na 
mapce w małej skali 3 strefy szkodliwości, definiując charakterystyczny 
dla każdej strefy stopień uszkodzenia drzewostanów. 
W okresie powojennym, podczas opracowania planu regionalnego za- 

lesieńi i zadrzewień GOP (26), zaintaresowano się ponownie tym zagad- 
nieniem. Wykorzystując obserwacje H. Martera oraz dostępną wów- 
czas literaturę z tego zakresu, opracowano własne metody oceny uszko- 
dzeń i naniesiono na mapkach zasięg wyraźnej szkodliwości dymu na 
lasy w granicach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 

W roku 1955 Polskie Towarzystwo Leśne zorganizowało doroczny 
zjazd delegatów i konferencję naukową w Katowicach. W problematyce 
zjazdu uwzględniono, między innymi, szkodliwość zadymienia. 

W roku 1957 na polecenie Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 
nego opracowano w Katowickim Zarządzie Lasów Państwowych elaborat 
dotyczący uszkodzenia drzewostanów przez dymy na terenie wojewódz- 
twa. W zasięgu szkodliwych koncentracji zanieczyszczeń powietrza znaj- 
dowało się wówczas ponad 35 tys. hektarów lasów woj. katowickiego. 

W 1955 roku zagadnieniem tym zainteresowała się komisja Klimatycz- 
na Komitetu dla Spraw GOP Polskiej Akademii Nauk. Poza nią brak 
dotychczas w Polsce placówek naukowych, które by poważnie intereso- 
wały się problematyką wpływu zanieczyszczeń powietrza na roślinność: 
W tej sytuacji relację dotychczasowych osiągnięć nauki w zakresie kla- 
sytikacji zanieczyszczeń powietrza, sposobów oddziaływania tych zanie- 
czyszczeń na roślinność oraz sposobów rozpoznawania uszkodzeń oprzeć 
trzeba głównie na doświadczeniach zagranicznych. | 
Wyrażam serdeczne podziękowanie prof. dr T. Skawinie za udo- 

stępnienie mi literatury niemieckiej dotyczącej omawianego zagadnienia 
oraz Kol. P. Szymanowskiemu za przesłanie publikacji czechosłowackich. 
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1. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza 

Pod pojęciem „zanieczyszczenia powietrza” !) należy rozumieć wszyst- 
kie substancje, które przez swoją obecność w powietrzu atmosferycznym 
mogą oddziaływać w sposób szkodliwy na ludzi, zwierzęta lub rośliny. 
Mogą to być (1) substancje stałe o wymiarach poniżej 150 mikronów, 
kropelki cieczy lub gazy, które w odpowiednim stężeniu zawieszone w po- 
wietrzu lub po opadnięciu na ziemię mogą oddziaływać szkodliwie na 
żywe organizmy lub przedmioty martwe (np. uszkodzenia maszyn, ko- 
rozja). 

W najogólniejszym ujęciu zanieczyszczenia powietrza podzielić można 
na: a) ciała stałe (pyły), b) ciecze (pary), c) gazy. 

Każda z tych grup zawiera substancje o różnym stopniu szkodliwości 
dla roślin. 

E. Tiegs (20) ze względu na szkodliwość dzieli substancje zanieczysz- 
czające powietrze następująco: 

1. Przeważnie nieszkodliwe: N., Os, CO,, CO. 
2. Szkodliwe: H,SO3, Ho50,, SO, SO;, HCL. Wszystkie jako kwaśne 

mgły są bardzo szkodliwe. Sustancje te występują przy spalaniu węgla, 
w koksowniach oraz przy produkcji celulozy siarczynowej. 

3. Bardzo szkodliwe: CI, HF, SiF,, H,SiFę, HNOę, HNO; siarczki, 
chlorki, oraz w stanie silnego rozdrobnienia pyły Fe i Cu. Substancje te 
występują głównie w hutnictwie żelaza. 

4. Nadzwyczaj szkodliwe: H,S, CS, amoniakalne połączenia zasad, 
pary benzyny, eteru, chloroformu, benzolu, pyły Zn, ZnO, CaC,, 
Ca(0H),, Pb. 

Substancje te występują w hutnictwie cynku i ołowiu, w karbidow- 
niach, cementowniach oraz przy produkcji sztucznego wiókna. 

Wymienione wyżej substancje przedostają się do atmosfery razem 
z gazami spalinowymi, które obserwuje się zwykle jako smugi dymu 
ulatniającego się z kominów zakładów przemysłowych, palenisk domo- 
wych lub rur wydechowych pojazdów mechanicznych. 

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosierze dokonuje się zgod- 
nie z prawami mechaniki. Zależy ono od wielu czynników (stan roz- 
drobnienia i ciężar właściwy zanieczyszczeń, kierunek i siła wiatru, wy- 
sokość komina, intensywność prądów wznoszących nad zakładem prze- 
mysłowym, konfiguracja terenu, sposób zagospodarowania okolicy itp.). 
Dokładniej omawia te sprawy w swej pracy A.Szelechowskij (17). 
Dla wstępnej analizy zagadnienia wystarczy wiedzieć, że im wiatr słab- 
szy, ciężar właściwy zanieczyszczenia mniejszy, tym odległość na jaką 
unoszone są zanieczyszczenia jest większa. Im większy obszar osiadania 
zanieczyszczeń, tym mniejsza jest ich koncentracja. Tę właściwość za- 
nieczyszczeń wykorzystuje się niekiedy dla zmniejszenia ich szkodli- 
wości. W przypadku jednego zakładu przemysłowego często wystarczy 
odpowiednie podwyższenie komina i wówczas zanieczyszczenia rozprze- 
strzeniają się w większym zasięgu a koncentracje nie przekraczają progu 
szkcdliwości. Sposób ten zawodzi jednak np. w warunkach GOP, gdzi= 

ний 

_1) Z projektu zarządzenia wykonawczego Ministerstwa Zdrowia do ustawy 
o ochronie powietrza. 
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na skutek nadmiernego zagęszczenia zakładów przemysłowych, strefy 
szkodliwości poszczególnych zakładów nakładają się na siebie i podwyż- 
szenie kominów sprawy nie rozwiązuje. Trzeba w takim przypadku 
wytrącać zanieczyszczenia z gazów spalinowych przed wpuszczeniem ich 
do komina, co jest już zabiegiem stosunkowo kosztownym i w odniesie- 
niu do gazów, na skalę techniczną dotychczas nie rozwiązanym. 

2. Sposoby oddziaływania zanieczyszczeń powie- 
trza na roślinność 

Stosunkowo najlepiej poznano dotychczas sposoby oddziaływania SO» 
na rośliny. Dwutlenek siarki przenika szparkami oddechowymi do tkanki 
liścia. Stopień rozwarcia szparek oddechowych zależy od wilgotności po- 
wietrza i od intensywności naświetlenia. Od tych właśnie czynników za- 
leży szkodliwość SO+. Jednak SO, jest szkodliwy nie tylko w dzień, lecz 
1 w nocy z tym, że działanie w świetle jest intensywniejsze. 
Wg E. Tiegsa (20) SO, przedostawszy się do wnętrza liścia wchodzi 

w reakcje z substancjami zawartymi w komórkach, wiąże żelazo w chlo- 
roplastach a tym samym wyłącza je z procesu fotosyntezy. W wyniku 
działania S0» zawartość komórek obumiera, chlorofil zbija się w grupki, 
brunatnieje lub traci barwę. Następuje śmierć komórki przy odpowied- 
nim zużycia tlenu. Podobne wiązanie katalitycznego żelaza w chlorofilu 
powodują również HCl i HNO;. Obumieranie komórek następuje powoli, 
w każdym jednak przypadku SO, zmniejsza intensywność asymilacji 
i oddychania roślin, wywołując zaburzenia w gospodarce wodnej roślin. 

We Reussa (16) SO, zmniejsza przyrost grubości roślin drzewia- 
stycn. 

Wg Wielera (22) rośliny pod wpływem SO, wolniej wiążą skrobię. 
Silna koncentracja SO; w powietrzu powoduje wyraźne uszkodzenia 

aparatu asymilacyjnego. Raz będą to brązowe plamy lub rzadziej biele- 
nie liści, kiedyindziej znacznie szybsze od normalnego opadanie igieł 
drzew iglastych, niekiedy połączone z ich zaczerwienieniem, wcześniejsze 
zrzucanie liści na jesieni, obumieranie poszczególnych drzew, bądź ca- 
łych drzewostanów. Są to uszkodzenia typu „ostrego” ograniczające się 
zazwyczaj do niewielkiego obszaru w bezpośrednim otoczeniu źródła za- 
nieczyszczeń powietrza. 

„ Oprócz uszkodzeń typu ostrego”, występują uszkodzenia, spowodo- 
wane długotrwałym działaniem zanieczyszczeń o słabszych koncentra- 
cjach, zwane „chronicznymi”. Skutki działania słabych koncentracji 
zanieczyszczeń powietrza są często nierozpoznawalne pod względem ma- 
kroskopowym. Przejawiają się one osłabieniem przyrostu, zmniejszeniem 
elastyczności roślin w przystosowywaniu się do zmian wilgotności, osła- 
bieniem odporności na uszkodzenia przez owady szkodliwe, intensywniej- 
szym wydzielaniem różnych substancji (np. wosku na igłach świerko- 
wych), zwiększeniem zawartości SO, w organach asymilacyjnych, nie- 
obradzaniem nasion itp. Są to uszkodzenia wykrywalne metodami che- 
micznymi, mikroskopowymi lub przez porównanie wzrostu i rozwoju 
drzewostanów badanych ze zdrowymi, znajdującymi się poza zasięgiem 
działania „dymów, ale rosnącymi w zbliżonych warunkach glebowych 1 mikroklimatycznych. | 

66



Szkodliwym gazom towarzyszą często zanieczyszczenia stałe tj. pyły. 
Pyły są przez wielu badaczy uważane za mniej szkodliwe od SO, i od 
innych gazów mających właściwości toksyczne. Na ogół wszyscy zga- 
dzają się natomiast, że stopień szkodliwości pyłów zależy od ich granu- 
lacji i składu chemicznego. Im większe rozdrobnienie, tym większa szko- 
dliwość. Im większy udział w pyłach tlenków metali ciężkich (miedzi, 
cynku, ołowiu) oraz niektórych metaloidów (germanu, selenu) — tym 
toksyczność pyłów jest większa. 

zachodzą tu zjawiska wchodzące w zakres chemii koloidów. 
Pyłki stanowią jądra kondensacji gazów takich jak np. SO» i SO;. 

Opadłszy na liście w połączeniu z wodą powodują powstawanie ognisk 
silnego stężenia kwasów wywołujących oparzenia żywej tkanki rośliny. 

Pyły, poza wywoływaniem uszkodzeń chemicznych, działają mecha- 
nicznie, zatykając przetchlinki, co utrudnia wymianę substancji gazo- 
wych między wnętrzem liścia a atmosferą otoczenia. Pokrywając cienką 
warstewką powierzchnię liścia — utrudniają one dostęp światła do jego 
wnętrza, a na skutek polaryzacji zmieniają jego skład, zubożając o naj- 
czynniejsze biologicznie promienie ultrafioletowe. 

Wiele zagadnień z zakresu oddziaływania gazów jak i pyłów na rośli- 
ny czeka jeszcze na zbadanie i wyjaśnienie. Wiadomo już dzisiaj, że za- 
nieczyszczenia powietrza wywołują w roślinach łańcuch reakcji i to nie 
tylko szkodliwych. Intensywność oddziaływania zanieczyszczeń jest różna 
w zależności od gatunku rośliny, a jeszcze w ramach gatunku występują 
wyrażne różnice w odporności indywidualnej poszczególnych egzem- 
plarzy. Ta zmienność we właściwościach świata roślinnego bywa niekiedy 
wykorzystywana dla zmniejszenia skutków zanieczyszczeń powietrza. 
W gospodarce leśnej zastępuje się gatunki wrażliwe — odpornymi. Np. 
w Zagłębiu Ruhry wyeliminowano ze składu gatunkowego drzewostanów 
sosnę (Pinus stlvestris) i świerk (Pisea excelsa) jako najwrażliwsze na 
zadymienie. 

W wielu krajach opracowano listy szeregujące gatunki drzewiaste 
z punktu widzenia ich wrażliwości na zadymienie. Listy te nie są ze sobą 
zgodne. Niezgodności mogą wynikać z różnic klimatycznych, z odmien- 
nego składu zanieczyszczeń powietrza, z odmiennych kryteriów oceny, 
z różnych właściwości poszczególnych odmian i ras tego samego gatunku 
w granicach naturalnego zasięgu i poza nim. 

Dla warunków polskich pewne znaczenie mogą mieć wyniki kilkulet- 
nich obserwacji uszkodzeń gatunków rosnących na terenie Górnośląskie- 
go Okręgu Przemysłowego (26). Ze względu na stopień odporności wy- 
stępuiace tu gatunki drzew podzielono na 4 grupy: najodporniejsze, ma- 
ło wrażliwe, wrażliwe i bardzo wrażliwe. 

. Podział na grupy jest następujący: 
Gatunki najodporniejsze: buk zwyczajny (Fagus silvati- 

ca L.), klon polny (Acer campestre L.), dąb czerwony (Quercus borealis 
Mich sx.), brzozy (Betula verrucosa i pubescens), topola berlińska (Popu- 
lus berolinensis Dipp.), grochodrzew (Robinia pseudoacacia L.), lipa 
krymska (Tilia euchlora K. Koch.), lipa srebrzysta (Tilia tomentosa 
Moench.), cis pospolity (Taxus baccata L.), sosna czarna (Pinus nigra 
Arnold.): 
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Gatunki małowrażliwe: dąb szypułkowy (Quercus robur L.), 
dąb bezszypułkowy (Quercus sessiliflora Salisb.), klon jawor (Acer 
pseudoplatanus L.), klon pospolity (Acer platanoides L.), jesion wyniosły 
(Fraxmus excelsior L.), olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.), olsza 
szara (Alnus incana Moench.), topola czarna (Populus nigra L.), to- 
pola niekłańska (Populus robusta Schn.), daglezja zielona (Pseudotsuga 
taxifolia Britt.), modrzew polski (Larix polonica Racib.), modrzew 
europejski (Larix decidua Mill.), jodła kalifornijska (Abies concolor 
Engelm.); "= os [| 
Gatunki wrażliwe: lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), je- 

sion amerykański (Fraxinus americana L.), topola turkiestańska (Popu- 
lus alba Bolleana Lauche.), topola Simona (Populus Simonii Carr.), 
kasztanowiec (Aesculus hippocastanum L.), wiazy (Ulmus laevis Pall. 
1 montana Witt.), Swierk ktujacy (Picea pungens Engelm.); 
Gatunki bardzo wrażliwe: jodła pospolita (Abies alba Mill.), 

świerk pospolity (Picea excelsa Link.), sosna pospolita (Pinus silvestris 
L.), sosna Banksa (Pinus Banksiana Lamb.), lipa wielkolistna (Tilia pla- 
typhyllos Scop.). 

Kryteria zaszeregowania określonych gatunków do poszczególnych 
grup były różne. Przedwczesne zrzucanie liści i igieł zadecydowało o kla- 
sylikacji np. wiązu, kasztanowca, lipy i świerka, występowanie plam 
na liściach — u dębu, klonów, jarzębiny, zasychanie czubów drzew — 
u topoli i jesionów, zmniejszona odporność na uszkodzenia owadzie — 
u jesionów, jarzębiny i sosny, zahamowanie przyrostu — u sosny i świer- 
ka. Jak widać są to kryteria pozwalające tylko na szacunkowe określa- 
nie względnych wielkości. W odniesieniu do niektórych gatunków brak 
do dzisiaj obserwacji i z tego względu lista drzew jest niekompletna. 
Zagadnienie odporności gatunków wymaga jeszcze dalszych studiów 
i obserwacji. Okazało się bowiem, że określony gatunek rośliny wyka- 
zuje różną wrażliwość w zależności od rodzaju zanieczyszczeń. 

Pewne osiągnięcia na tym polu ma w Polsce mgr ZofiaBrzywczy- 
Kunińska z Instytutu Gosp. Komunalnej (3) oraz mgr Tadeusz 
Szymanowski (18, 17) z Politechniki Warszawskiej. 

Wyjaśnienie interesujących nas zjawisk komplikuje się przy bardziej 
szczegółowym badaniu. Skutki zadymiania są często podobne do uszko- 
dzeń spowodowanych zatruciem gleby, zaburzeniami w stosunkach wod- 
nych, zaniedbaniami w pielęgnacji zadrzewień itp. Tym niemniej przed- 
stawiona wyżej lista może być pomocna przy ustalaniu pożądanego skła- 
du gatunkowego drzewostanów na terenach zadymianych. Już kilka- 
krotnie próbowano opracować dla terenów zadymianych GOP pożądane 
składy gatunkowe upraw z uwzględnieniem typu siedliskowego i stopnia 
zadymiania (4, 26). | 

Zarząd Lasów Państwowych w Katowicach stosuje od kilku lat tym- 
czasowe wytyczne składu gatunkowego upraw dla lasów będących w za- 
sięgu szkodliwego działania dymów. Zmierzają one do wyeliminowania 
Świerka, do znacznego ograniczenia sosny pospolitej i do zwiększenia 
udziału gatunków odpornych na zanieczyszczenia powietrza. 

Wytyczne te, mimo niewątpliwie słusznego kierunku uzupełnień, jakie 
wnoszą do Zasad Techniczno-Hodowlanych, nie zostały oficjalnie za- 
twierdzone. о 
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3. Sposoby rozpoznawania uszkodzeń 

Najstarsze metody określania szkód powodowanych przez dymy po- 
legały na chemicznej analizie popiołu ze spalonych części rośliny. Wy- 
chodząc z założenia, że główną substancją szkodliwą jest SO, badano 
zawartość siarki w popiele. Zależność między zawartością siarki w po- 
piele i intensywnością uszkodzenia okazała się nie tak prosta, jak się spo- 
dziewano. 

W następnym okresie przystąpiono do badania zawartości SO, w po- 
wietrzu. W Niemczech i USA opracowano aparatury rejestrujące nawet 
krótkotrwałe koncentracje SO, oraz ich zależność od stanu pogody. Oka- 
zało się bowiem, że decydują często nie średnie stężenia zanieczyszczeń, 
lecz ich szczyty nawet wówczas, gdy trwają nie dłużej niż 20 minut. 

Na tle tych metod powstała konieczność określenia progu szkodli- 
WOŚCI. 
Wislicenus (20) sugerował jako próg szkodliwości dla roślin 

5,2 mg SO; w 1 m$ powietrza: Thomas (20) dla rolniczych roślin 
uprawnych — 2,6 mg/l m; Keller (8) z Instytutu Botaniki w Mona- 
chium — 0,5 mg/m’. 

Istnieje pogląd, że w różnych warunkach klimatycznych i w zależności 
od struktury przemysłu próg szkodliwości zmienia się. 

Jak z tego przeglądu wynika, sprawa progu jest nadal otwarta. 
Opisane wyżej metody wymagają kosztownej aparatury, są praco- 

chłonne i organizacyjnie trudne do przeprowadzenia na dużych obsza- 
rach. Z tych względów równocześnie rozwijane są metody biologiczne 
diagnozy mimo, że dotychczasowe ich osiągnięcia nie pozwalają jeszcze 
na wyciąganie jednoznacznych wniosków. Jedną z najdawniejszych jest 
próba słoneczna Hartiga (13a), opierająca się na obserwacji szybszego 
więdnięcia liści uszkodzonych przez SO, wystawionych na działanie sil- 
nej insolacji niż liści zdrowych. Metoda ta daje pewne wyniki tylko 
w przypadku bardzo silnych koncentracji SO» w powietrzu. 

Następnie zwrócono uwagę na zmiany patologiczne szparek oddecho- 
wych i zawartości komórek liścia. Według Wielera zjawiska te są 
dobrą wskazówką w zasięgu szkód „ostrych , zawodzą natomiast przy 
uszkodzeniach „chronicznych ”. 
Wiele oczekuje się ostatnio od metody posługującej się kilkoma rośli- 

nami wskaźnikowymi i ustalającej cechy uszkodzeń charakterystycznych 
dla określonych koncentracji zanieczyszczeń. Do tej grupy metod bio- 
logicznych należy zastosowana w Polsce dla Lublina i Krakowa próba 
określenia zasięgu „pustyni porostów” nadrzewnycn. Opiera się ona na 
stwierdzeniu dużej wrażliwości porostów na zadymienie. Obszar ,„pusty- 
ni porostów” miałby się pokrywać z zasięgiem dużych koncentracji za- 
nieczyszczeń powietrza. 
Wyrazem postępu jest metoda chromatograficzna opracowana przez 

Millera i Eglego. Polega ona na określaniu stopnia rozkładu 
chlorofilu w liściach uszkodzonych roślin. 
W instytucie botaniki leśnej w Monachium opracowano metodę po- 

zwalającą na stwierdzenie uszkodzeń aparatu asymilacyjnego rośliny już 
we wczesnych stadiach działania dymów. Ze względu na jej skompliko- 
wany charakter będzie ona według Kellera mogła znaleźć zastoso- 
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wanie tylko w ramach dobrze wyposażonych specjalistycznych instytu- 
tów badawczych. 

Instytut ochrony lasu w Tharandcie rozpowszechnia metodę, która 
opiera się na zjawisku intensywniejszego wydzielania wosku przez igły 
świerkowe pod wpływem działania SO. W określonej ilości wody wygo- 
towuje się pewną ilość igieł świerkowych. Wosk powoduje zmętnienie 
płynu. Stopień zmętnienia jest wyrazem koncentracji S0, w powietrzu. 
Na tej podstawie ustala się stopień uszkodzenia konkretnego drzewo- 
stanu. Metoda ta daje dobre wyniki przy zastosowaniu dużej ilości prób, 
z których średnia jest wyrazem stopnia uszkodzenia. 

4, Sposoby określania zasięgu uszkodzeń 

Obok metod laboratoryjnych, coraz bardziej udoskonala się sposoby 
kwalifikacji uszkodzeń spodowanych przez dymy na podstawie oznak 
zewnętrznych możliwych do zaobserwowania w terenie, bez użycia spe- 
cjalnej aparatury. Sposoby te w warunkach polskich będą miały, w naj- 
bliższych przynajmniej latach, największe zastosowanie. 

Traktując jako rośliny wskaźnikowe gatunki najwrażliwsze (jodła, 
Świerk, sosna), zestawiono cechy uszkodzeń szeregując je wg stopnia 
uszkodzenia drzewostanu. 

Jeden z testów, który może mieć zastosowanie dla drzewostanów jo- 
dłowych i świerkowych opracował Dimitz (6). Rozróżnia on 5 stopni 
uszkodzenia. Dla każdego stopnia podaje cechy rozpoznawcze oraz kon- 
sekwencje uszkodzenia wyrażone w spadku bieżącego przyrostu m.ąż- 
SZOŚCI. 

Powyższy test pozwala leśnikowi przy niewielkiej nawet wprawie 
stwierdzić czy na badanym terenie występują drzewostany uszkodzone 
przez dymy. Poważniejsze trudności nastręczać będzie trafne zakwa- 
lifikowanie drzewostanów do określonego stopnia uszkodzeń. Różnice 
mają bowiem charakter w zasadzie ilościowy, a same definicie nie zostały 
ujęte z precyzją wykluczającą błędy wynikające z szacunków nie popar- 
tych pomiarami. 
Podobny charakter mają wytyczne opracowane w 1953 r. dla określe- 

nia zasięgu szkodliwego działania dymów na sosnę i świerk w Górnoślą- 
skim Okręgu Przemysłowym (12). | 

Przyjęto w tym opracowaniu inme kryteria rozpoznawcze dla sosny, 
inne dla świerka, gdyż gatunki te odmiennie reagują na zanieczyszczenia 
powietrza. ” 

Młodnik sosnowy w strefie dużych koncentracji zanieczyszczeń po- 
wietrza nie wykazuje znaczniejszego ubytku igliwia, zmienia się jedynie 
jego barwa z żywo-zielonej na matową, szaro-zieloną. Występują nato- 
miast liczne uszkodzenia pędów. Strzały są wyginane, krzywe (uszko- 
dzenia pedów wywołują zwójki i cetyńce). Jako granicę wyraźnego 
wpływu dymów przyjęto strefę, w której uszkodzeniami pędów dotknię- 
tych jest ponad 80°/o sosen w drzewostanach I klasy wieku. Dodatkowym 
kryterium jest zmiana barwy igieł i „kurzenie” drzew starszych powo- 
dowane dużą ilością pyłu, który osiadłszy na igliwiu unosi się następ- 
nie w powietrze na podobieństwo kurzu przy ścinaniu drzew, bądź na 
skutek potrząsania strzałą. Każda z tych cech, bądź wszystkie razem są 
podstawą do wyznaczenią zasięgu szkodliwego zadymienia w GOP. 
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Świerk reaguje na zadymienie skróceniem igiel, wcześniejszym ich 
zrzucaniem niz normalnie, oraz zmiang barwy. Podczas gdy zdrowy 
świerk przetrzymuje igły ostatnich 5 roczników, to w strefie zadymie- 
nia pozostają na gałązkach 3, a czasem tylko 2 roczniki igieł. W drzewo- 
stanie świerkowym oczyszczają się strzały nienormalnie szybko, drzewa 
wyglądają jakby uszkodzone dolnym pożarem. Również zabarwienie igiel 
zmienia się z intensywnie ciemnozielonego na szarozielone. Obserwacja 
drzewostanów świerkowych od drugiej klasy wieku wzwyż daje podsta- 
wę do wykreślenia granie zasięgu szkodliwego zadymiania wszędzie tam, 
gdzie brak było młodników sosnowych. 

Opisane wyżej kryteria pozwoliły na zaznaczenie na mapach w skali 
1:20000 zasięgu wyraźnych uszkodzeń drzewostanów przez dymy 
w GOP. Nie wiedzieliśmy wówczas, jakim koncentracjom zanieczyszczeń 
powietrza odpowiada wykreślona granica zasięgu. Dopiero bezpośrednie 
pomiary zapylania wykonane w latach 1954—1956 przez Energopomiar 
i drużyny Komisji Klimatycznej PAN, pozwoliły na ustalenie zależności 
między zasięgiem szkodliwości możliwym Ho tkaobserwowania gołym 
okiem, a ilością pyłu osiadającego w ciągu doby na powierzchni 1 m2. 
Obserwacjami 2-letnimi w około 200 punktach objęto obszar nieco 

większy niż GOP (2500 km7). Posługując się metodą sedymentacyjną 
oznaczano w odstąpach 1-miesięcznych ilości pyłu, który osiadał w na- 
czyniach (deszczomierze Helmana) o określonej powierzchni otworu, 
umieszczanych na wysokości 3 m nad ziemią. 
Wykorzystując uprzednio zebrane materiały i obserwacje porównano 

w r. 1958 zasięgi szkodliwego działania zanieczyszczeń powietrza z izo- 
liniami opadu pyłów. Okazało się, że istnieje stosunkowo duża zgodność 
przebiegu granicy zasięgu uszkodzeń z określoną później koncentracją 
zanieczyszczeń pyłowych. W ten sposób uzyskano obiektywny miernik 
groźnego dla lasów stopnia zanieczyszczeń powietrza. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę fakt szkodliwości gazowych zanieczyszczeń, głównie SO», 
które wg litertury niemieckiej, są bardziej szkodliwe od pyłów. Przy- 
jąć jednak trzeba, wobec zgodności zasięgu koncentracji pyłów (0,5—1,0 
gr./m*”/dobę) z granicą uszkodzeń, że istnieje jakaś bliżej dotychczas nie 
określona współzależność między rozprzestrzenianiem się gazów i py- łów w powietrzu atmosierycznym, bądź. że istnieje duży wpływ obec- 
ności pyłów na toksyczność SO». 
Zaobserwowane zależności wymagają do ich wyjaśnienia dalszych 

systematycznych badań prowadzonych przez specjalistów (biologów 
i chemików) w oparciu o należycie wyposażoną placówkę badawczą. 

9. Szacunkowe metody określania wielkości strat 
gospodarczych 

Dotychczas opisano sposoby pozwalające na określenie obszaru uszko- dzeń bez możliwości stwierdzenia wielkości szkody (pomijając test bio- logiczny Dimitza). | | 
P róby określenia szkód gospodarczych przeprowadzono w różnych krajach. W Niemczech straty roczne w przyroście masy drzewnej ocenia SIĘ па 225 990 паз (7). \ samej Westfalii cierpi od dymów około 40 tys. 
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ha lasów; w Saksonii 10 tys. ha, w Czechosłowacji 40 tys. ha, w Austrii 
10 tys. ha, w Szwecji 20 tys. ha. Jak jest w Polsce — nie wiadomo. 
Pierwszą próbę oceny wielkości strat w przyroście dla obszaru katowic- 
kiego województwa wykonano w 1957 r. na polecenie Ministerstwa Leś- 
nictwa i Przemysłu Drzewnego. 

Na podstawie materiałów zebranych do opracowania planu zagospo- 
darowania przestrzennego okręgów przemysłowych Górnośląskiego 
i Rybnickiego oraz materiałów uzyskanych ze sprawozdań rejonów lp 
w 1957 r. określono zasięg występowania uszkodzeń spowodowanych 
przez dymy w drzewostanach. Zgodnie z ówczesnym rozeznaniem w za- 
sięgu szkodliwego zadymienia znajdowało się ponad 33600 ha lasów 
państwowych oraz około 1500 lasów komunalnych województwa. 

O przydziale drzewostanów do poszczególnych stopni uszkodzenia de- 
cydowały następujące kryteria. 

Stopień III: sosna I kl. wieku uszkodzona przez zwójki i cetyńce 
w 1009%/e. W III i IV klasie wieku drzewa mają wygląd starczy, korony 
krótkie, zaokrąglone. Brak przyrostu na wysokość. Świerk zachowuje 
igliwie tylko z ostatnich 2 lat. Brzoza i dąb wykazują objawy skarlenia. 
Młodniki sosnowo-świerkowe nie rokują żadnych nadziei na przyszłość. 

Stopień II: sosna uszkodzona w 80—100°/o. Świerk wyraźnie podsycha. 
Korony drzew są pokryte sadzą i pyłem. Brzoza i dąb wyglądają zdrowo. 

Stopień I: Zewnętrznych objawów uszkodzeń nie widać. Do tej strefy 
zaliczono drzewostany rosnące w promieniu szkodliwego działania gazo- 
wych zanieczyszczeń powietrza. Zasięg ich działania określono na 10—15 
km. dla przeważających kierunków wiatrów. Dla innych kierunków 
przyjęto 5—10 km, w zależności od częstotliwości występowania wia- 
trów na określonym kierunku. 

Straty w przyroście szacowano jak następuje. 

W stopniu III. Przyrost przeciętny w wieku rębności kształtuje się na 
wysokości 300/e przyrostu pełnego. Przyjmując jako podstawę dane z ta- 
blic Schwappacha dla sosny II bonitacji (uznanej jako przeciętna 
dla warunków GOP) w wieku 100 lat, tzn. 6,4 m3 X 0,7 m3 = 4,48 m3, 
w zaokrągleniu 4,5 m?/ha. 

W stopniu II. Skutki zadymienia wyrażono przez obniżenie bonitacji 
siedliska o półtorej klasy, co daje skutki w przyroście wyrażone różnicą: 

64m3 — 45m = 1,9m%ha. 

Dla stopnia I. Oszacowano straty w przyroście na 5%/e przyrostu prze- 
cietnego II bonitacji sosny w wieku 100 lat, czyli 0,3 m?%/ha rocznie. 

Po podsumowaniu powierzchni drzewostanów uszkodzonych okazało 
się, że na terenie województwa katowickiego w lasach państwowych 
znajduje się w strefie uszkodzeń: 
stopnia III — 2431 ha, co daje stratę w przyroście — 10939 m$ 
stopnia II — 13403 ha, co daje stratę w przyroście — 25618 m3 
stopnia I — 17863 ha, co daje stratę w przyroście — 5359 m? 
W lasach komunalnych: 

W strefie II 
1508 ha, co daje stratę w przyroście — 2865 m” 

Razem 350 305 ha, co daje stratę w przyroście — 44 781 m 
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W wyniku przeprowadzanych obecnie prac badawczych w ramach 
Komisji Gleboznawczo-Górniczej PAN, np. w nadl. Murcki cyfry te, 
oparte o bezpośrednie pomiary przyrostu, ulegają korekcie tak w zakre- 
sie zasięgu szkód, jak i ich intensywności, przy czym należy poważnie się 
liczyć ze wzrostem zarówno powierzchni drzewostanów uszkadzanych 
jak i wielkości strat w przyroście. 

W przeliczeniu na pieniądze, coroczne straty spowodowane przez dy- 
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my w jednej tylko dziedzinie gospodarki narodowej (w leśnictwie) i na 
terenie jednego tylko województwa katowickiego osiągają sumę rzędu 
30 milionów złotych. Wprawdzie Górnośląski Okręg Przemysłowy jest 
w Polsce największy i szkody w tym terenie obserwowane, są naj- 

SĘ. 

Ryc. 3. Zamierający drzewostan 
sosnowy w Sąsiedztwie płonącego 

zwału węglowego. Murcki 
Fot. J. Grenta 

  
dotkliwsze, istnieje jednak na terenie kraju wiele innych ośrodków 
przemysłowych, które również powodują powstawanie szkód w drzewo- 
stanach, zwłaszcza składających sie przeważnie z gatunków najbardziej 
wrażliwych na szkody od dymów, jak sosna i świerk. 
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Z rozwojem uprzemysłowienia kraju powstawać będą coraz to nowe 
okręgi przemysłowe. 
Perspektywa ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza wytwarza- 

nymi przez zakłady przemysłowe jest niewielka. Wprawdzie możliwości 
zmniejszenia zapylania są realne, ale pozostają, nie do opanowania do- 
tychczas, zanieczyszczenia gazowe — głównie SO,. W tej sytuacji las, 
jeżeli ma produkować a nie tylko trwać, musi być przystosowany do 
nowych warunków środowiska. 

Przystosowanie drzewostanów do nowych warunków, by mogło być 
skuteczne, musi być wielokierunkowe. Przede wszystkim należy zatro- 
szczyć się o utrzymanie gleby w pełnej sprawności. Nie można dopu- 
szczać do takiej degradacji, jaka ma miejsce w GOP, gdyż doprowadzi- 
łoby to do powstawania szkód nieodwracalnych. 

Należy jak najwcześniej przystępować do zmiany składu gatunkowego 
drzewostanów, zastępując gatunki wrażliwe — odpornymi. Spełnienie 
tego postulatu narzuca potrzebę przystosowania sposobu gospodarstwa, 
rębni, sposobu odnowienia i pielęgnacji drzewostanów do zadań wyni- 
kających z konieczności szybszej przemiany składu gatunkowego drze- 
wostanów. Zadania te wpływać będą na samą organizację gospodarstwa 
leśnego w okręgach przemysłowych. 

Przed przystąpieniem do rozwiązania tych spraw trzeba znać wielkość 
1 rozmieszczenie lasów narażonych na szkody od dymów w skali całego 
kraju. Konieczne jest opracowanie kryteriów, które pozwoliłyby odpo- 
wiednio zakwalifikować drzewostany wymagające odrębnego traktowa- 
nia na skutek szkodliwego sąsiedztwa przemysłu. Kryteria dotychczas 
obowiązujące w urządzaniu lasu sa niewystarczające, aby można było 
uprzedzać zmiany, jakie nastąpią w Środowisku geograficznym. Przy 
tym wsżystkim wiele zagadnień z zakresu chociażby mechanizmu dzia- 
łania zanieczyszczeń powietrza, sposobów zwalczania szkód, wrażliwości 
poszczególnych gatunków na zadymienie, wymaga często długotrwałych 
prac badawczych. 

WNIOSKI 

Polska znajduje się w przededniu wydania ustawy o ochronie ро- 
wietrza. Pozwala to mniemać, że od strony technicznej w zakładach 
przemysłowych będzie zrobione wszystko, aby stopniowo zmniejszać za- 
pylenie atmosfery. Zanieczyszczenia gazowe będą natomiast wzrastać 
wraz z rozwojem uprzemysłowienia kraju. W tej sytuacji na terenach 
znajdujących się w zasięgu groźnych zanieczyszczeń powietrza trzeba 
prowadzić taką gospodarkę leśną, aby ograniczyć do minimum możliwość 
powstania szkód. 

W tym celu należy: 
1) ustalić w skali całego kraju, na podstawie jednolitych kryteriów 

rozpoznawczych, obszar drzewostanów uszkodzonych przez dymy; 
2) w zasadach techniczno-hodowlanych uwzględnić odmienne sposoby 

postępowania w drzewostanach narażonych na działanie szkodliwych za- 
nieczyszczeń powietrza; 

3) w ramach zakładów naukowych PAN, bądź w Instytucie Badaw- 

czym Leśnictwa zorganizować odpowiednio wyposażoną placówke ba- 
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dawczą; zadaniem jej w pierwszej fazie będzie wykorzystanie zdobyczy 
zagranicznych dla opracowania przydatnych w warunkach polskich me- 
tod i doświadczeń mających na celu: 1) wyjaśnienie „mechanizmu” od- 
działywania zanieczyszczeń powietrza na roślinność i glebę, 2) ustalenie 
metod wykrywania i oceny szkód wyrządzonych przez dymy w produk- 
cji roślinnej, 3) przeciwdziałanie powstawaniu uszkodzeń, np. przez wy- 
szukiwanie odpornych ekotypów. 
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Краткое содержание 

Первые записки касающиеся отрицательного влияния дымовых промышлен- 

ных выбросов на леса Верхней Силезии происходят из второй половины XIX 

столетия. Этим вопросом заинтересовались в послевоенный период во время 

разработки районного плана облесений и посадок промышленного округа Вер- 

хней Силезии. Эта тема была включена в проблематику съезда Польского 

лесного общества в 1955 г. в Катовицах. В том же году заинтересовалась этим 

вопросом также Климатическая комиссия по делам промышленного округа 

Верхней Силезии Польской Академии Наук. 

Для польских условий разработано в зависимости от степени дымостойкости 

разделение видов деревьев на 4 группы: самую стойкую, мало чувствительную, 

чувствительную и очень чувствительную. При установлении этих групп руко- 

водились следующими критериями: преждевременное падение листьев и иго- 

лок, выступание пятен на листьях, оголение верхушех деревьев, уменьшенная 

стойкость против вредных насекомых, торможение прироста. 

Установлено 3 степени повреждения насаждений в пределах действия ды- 

мовых выбросов. Площадь поврежденных лесов составляет в Катовицком во- 

еводстве 35305 га. Убыток прироста достигает 44781 м3. Ввиду того, что за- 

грязнение газами будет все увеличиваться вместе с развитием промышлен- 
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ности, следует вести лесное хозяйство таким образом, чтобы ограничить возни кание убытков. 

Для этой цели следует: 1) определить для всей страны на основании единых критериев площадь насаждений пострадавших от дымовых выбросов, 2) учесть различные способы поведения в насаждениях подвергнутых опасности вредно- го действия загрязненного воздуха, 3) организовать соответствующе оборудо- ванную станцию, целью которой будет: а) разъяснение «механизма» влияния загрязненного воздуха на растительность и почву, 6) определение методов об- наруживания и оценки убытков в растениеводческой продукции, в) противо- действие возниканию убытков, например путем поисков дымостойких экотипов. 

, 

Summary 

The first remarks concerning the negative effect of industrial smokes on the forests on the Upper Silesia descent from 19-th century. The problem has been arisen at the post-war period when elaborating the plan of regional afforestations for the Upper-silesian Industrial Region. The subject has been taken into consi- _deration among other problems discussed at the asembly of the Polish Forest Society held at Katowice in 1955. This very year the Climatic Commission of the Com- mittee for the Upper-silesian Industrial Region Affairs of the Polish Academy of Sciences took an interest in the problem. It has been elaborated for the Polish conditions, according to the smokes resistance degree, the division of tree species into following four groups: the most resistant, susceptible to a low degree, suscep- tible, and susceptible to a high degree. When fixing these groups the following criteria were taken into account: the premature casting of leaves and needles, the withering of trees tops, and lower resistance to the damages caused Бу insects as well as the checking of growth. In the smokes operation area there were di- stinguished three degrees of stands damages. The damaged forest area within Ka- towice Voivodship is 35.505 hectares and the growth volume losses reached 44.781 cubic metres. As simultaneously with further development of industry in the region the gaseous pollutions wil] successively increase also, it is necessary to conduct such forest economy that will limit the losses. For this. purpose it is necessary: 
1) to establish for all the country on the base of uniform criteria the area of Stands damaged by the smokes, 

| 2) tc take into consideration the different ways of procedure for the stands expo- 
sed to hartful operation of air pollution, 

3) to establish Suitably equipped research station the aim of which would be following: a) to explain the "mechanism of the air pollution effect on the flora 
and soil, b) to establish the methods of detecting and evaluating the damages cau- sed in plant production, c) to counteract against losses, eg. by searching resi- 
stant ecotypes.


