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Deforestacja Masywu Śnieżnika (Sudety Wschodnie) 

 

Wstęp 

 

 Pojawienie się kwaśnych deszczy w 1978 roku na obszarze Sudetów Zachodnich 

doprowadziło do klęski ekologicznej i deforestacji Gór Izerskich i Karkonoszy ( Ziegler 1987, 

Tomlinson 1990, Zwoździak J. i in. 1995). Deforestacji uległy obszary pokryte drzewostanami 

świerkowymi regla górnego. Od 1991 roku proces ten częściowo został zahamowany na obszarze Gór 

Izerskich i Karkonoszy w Sudetach). Istotne szkody w środowisku gór wywołały zanieczyszczenia 

ekosystemów leśnych metalami ciężkimi. Deforestacja objęła Sudety Zachodnie i przesuwała się na 

wschód, obejmując także Masyw Śnieżnika objęty ochroną jako park krajobrazowy (od 1959 r.).  

 

Obszar i metody badań 
 

Obszar badań obejmuje piętro regla górnego Śnieżnika (Sudety Wschodnie). Został on 

dotknięty klęską ekologiczną. Deforestacja Sudetów z zachodu przesunęła się ku wschodowi i objęła 

ich środkową i wschodnią część. Badania uszkodzonego ekosystemu strefy regla górnego Śnieżnika 

skoncentrowano na: badaniu gleb, szpilek dwurocznych i kory drzew żywych oraz kory drzew 

martwych. 

 

Badania gleb przeprowadzono na dwóch stanowiskach w Masywie Śnieżnika-Białej 

Mariannie i powyżej schroniska na Śnieżniku (Ryc. 1). Na stanowisku Śnieżnik-Biała Marianna 

zawartość badanych metali ciężkich w profilu gleby brunatnej w poziomie 0,05-0,10 m była wyższa 

dla ołowiu i kadmu a niższa dla miedzi i cynku niż w poziomie 0,10-0,20 m (Tab. I). Wyniki badań na 

drugim stanowisku założonym powyżej schroniska pod Śnieżnikiem na skraju uschniętego lasu przy 

szlaku z Kletna na Śnieżnik, dla gleby torfowej wykazały wysoki wzrost wszystkich metali ciężkich, 

w przypadku ołowiu był to wzrost trzykrotny, a kadmu 4,5 krotny. Na stanowisku tym wystąpił wzrost 

zawartości badanych metali ciężkich średnio o 150%. Jest to spowodowane absorpcją metali ciężkich 

przez substancję organiczną torfowiska. Szczególną uwagę zwraca wysoka wartość ołowiu i kadmu 

oraz trzykrotny wzrost zawartości cynku. 

  

 Badania szpilek przeprowadzono na dwóch obszarach: Na stanowisku pierwszym (Biała 

Marianna) w badanych próbach szpilek z przyrostu ubiegłorocznego, żywych drzew świerkowych 

stwierdzono niskie wartości ołowiu i kadmu, natomiast w korze drzew martwych udział tych metali 

wzrastał od 30 do 50%. Obszar ten był najwcześniej objęty deforestacją świerka, która w 2000 roku 

przybrała charakter klęski ekologicznej. Drugi obszar zlokalizowano na zrównaniu Biała Marianna-

Żmijowiec pod Śnieżnikiem, na wysokości ok. 900 m n.p.m. Próby pobierane były z drzew stojących 

na granicy lasu obumarłego. Uzyskane wyniki wskazują na wyższe wartości metali ciężkich w korze 

drzew obumarłych w stosunku do drzew żywych (Tab.I, II). 



 

 
 

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań 

Fig 1. Location of the study area 



154 Adolf Szponar, Elżbieta Bylińska, Sylwia Horska - Schwarz 

Tabela. 1. Udział metali ciężkich w szpilkach drzew świerkowych żywych i korze martwych (Śnieżnik - 

Biała Marianna). 

 
Stanowisko 

Śnieżnik 

Pb Cd Zn Cu 

Biała Marianna (BM1)     

Szpilki- drzewa żywe  

    

Próbka 3 72,92 1,4 209,66 26,8 

Próbka 4 49,34 3,41 372,3 14,9 

Biała Marianna (BM2)     

Kora - drzewa martwe  

    

Próbka 5 110,22 2,47 225,14 38,84 

Próbka 6 87,13 3,54 195,2 28,28 

 

Tabela. 2. Udział metali ciężkich w szpilkach ubiegłorocznych drzew świerkowych żywych i korze drzew 
martwych na Śnieżniku – Żmijowcu. 

 
Stanowisko 

Śnieżnik   Żmijowiec (ŻS1) 
Pb Cd Zn  Cu 

Szpilki- drzewa żywe     

Żmijowiec ŻŚ1-BM1 

Próbka 1 

47,84 2,7 253,39 35,88 

Żmijowiec (ŻS1)     

Kora - drzewa martwe     

Żmijowiec  

ŻŚ2-BM2 
Próbka 2 

62,15 4,81 241,38 32,33 

 

Charakterystyczną cechą wszystkich prób kory drzew martwych jest wysoka zawartość 
kadmu, co mogło spowodować powstanie toksycznego środowiska dla drzew i ich obumieranie. 

Na drugim (II) stanowisku badawczym (Śnieżnik – Żmijowiec) położonym na zrównaniu z 

drzewami jeszcze żywymi, tworzącymi ścianę lasu zamierającego uzyskano dla szpilek średnie 

wartości metali ciężkich. W korze drzew martwych udział kadmu i cynku jest wysoki . 

Na trzecim stanowisku (III) badawczym zlokalizowanym w połowie drogi między 

schroniskiem a rozwidleniem drogi do Kletna przeważają drzewa świerkowe martwe. W próbach kory 

z drzew żywych zawartość ołowiu jest średnia, natomiast zawartość kadmu jest wyraźnie 

podwyższona. W korze drzew martwych udział ołowiu wzrasta do nieco ponad 100 ppm przy stałym 

udziale miedzi (Tab. III).  

 
Tabela.3. Metale ciężkie w korze drzew żywych i martwych na stanowisku Śnieżnik (SNŚ) poniżej 

schroniska w połowie drogi od zejścia do Kletna (wartości w ppm). 

 
Stanowisko: Śnieżnik 

Stok S poniżej schroniska (SNŚ) 
 

Pb Cd Zn  Cu 

Szpilki - drzewa żywe  

    

Próbka 3 10,88 1,766 246,94 32,77 

Próbka 4 12,436 3,946 251,01 22,02 

Próbka 5 20,386 4,31 121,75 15,016  

Próbka 6 36,406 4,126 141,78 18,13 

Próbka 7 
 

53,82 2,54 124,13 17,01 

Kora - drzewa martwe     

Próbka 8 103,106 2,13 169,26 22,716 

Próbka 9 54,066 2,02 293,02 21,64 

Próbka 10 98,236 0,373 328,36 20,58 
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Czwarte stanowisko (IV) położone powyżej schroniska, jest wzniesione w stosunku do 

drugiego o 100 m, a pierwszego o 250 m wyżej. Straty w drzewostanie spowodowane klęską 
ekologiczną są duże, większość drzew jest uschnięta, a nieliczne żywe są w słabej kondycji. 

Stanowisko poboru prób znajduje się na stoku o ekspozycji południowo-zachodniej. Wartości pH 

badanych prób wahają się od 3,0 do 3,3. 

Udział metali ciężkich w szpilkach ubiegłorocznych z przyrostu ubiegłorocznego-2003 roku, 

charakteryzuje się udziałem niskim udziałem metali ciężkich i żelaza, manganu oraz magnezu (Tab. 

IV).  

 
Tabela. 4. Zawartość metali ciężkich i anionów w szpilkach świerka z roku poprzedzającego (oznaczone 

jako 1) - pobór (2003) nowego przyrostu z 2004 roku (oznaczone jako 1a) z drzew żywych na Śnieżniku 

powyżej schroniska. 

 

 
W szpilkach z sezonu poprzedzającego pobór prób zawartość metali ciężkich była wyższa niż w 

nowych przyrostach roku 2004. Przyrost zanieczyszczeń wynosił średnio od 5 do 15%. 

Prawdopodobnie pochodzą one głównie z zanieczyszczenia aeralnego. 
 

Tabela. 5. Zawartość metali ciężkich w korze martwych drzew na stanowisku powyżej schroniska na 

Śnieżniku – SNŚ. A i B metale (ppm), C. pH i aniony (ppm). 
A. 

 Pb Cd Zn Cu 

Próba 3 SNŚ 80,43±4,13* 2,66±0,18 228,76±4,01 16,48±1,61 

Próba 4 SNŚ 39,58±2,59 1,66±0,19 281,60±3,61 5,81±0,35 

Próba 5 SNŚ 48,75±2,64 4,18±0,10 273,70±3,00 5,43±0,51 

Próba 6 SNŚ 53,72±3,95 2,47±0,21 210,49±3,49 6,13±0,19 

Próba 7 SNŚ 66,64±3,27 2,68±0,24 203,90±5,47 8,08±0,12 

 

B. 

 Al Fe Mn Mg 

Próba 3 SNŚ 514,43±2,23 550,09±8,62 301,67±1,15 381,00±8,54 

Próba 4 SNŚ 433,33±51,18 261,12±13,53 316,00±1,00 698,00±9,00 

Próba 5 SNŚ 446,51±15,50 311,28±16,03 316,33±0,58 388,33±4,93 

Próba 6 SNŚ 276,69±4,61 201,21±4,33 334,33±1,53 264,33±5,13 

Próba 7 SNŚ 398,28±8,25 314,55±7,48 332,00±1,00 526,33±15,14 

 

 Pb Cd Zn Cu Fe Mn Mg 

1/02 żywe 3,53±1,32 

 

0,056±0,003 73,71±2,89 3,08±0,08 99,40±7,13 283,93±4,87 820,33±26,39

1a/02 żywe 4,83±3,38 0,035±0,001 59,71±3,15 3,06±0,33 93,99±6,79 255,60±17,30 699,00±31,19

        

2/02 żywe 3,73±1,17 0,061±0,001 43,93±1,87 3,44±0,45 95,33±2,97 276,93±14,04 827,00±19,97

2a/02 żywe 2,91±0,86 0,035±0,004 39,25±1,13 1,96±0,55 88,83±12,81 262,33±18,72 920,00±21,07

        

3/02 żywe 1,73±0,57 0,057±0,005 24,54±2,98 2,69±0,33 94,56±5,99 183,03±19,46 503,67±16,26

3a/02 żywe 1,39±0,18 0,051±0,002 24,63±0,32 2,18±0,82 96,05±19,25 251,97±5,69 766,67±45,65

        

4/02 żywe 1,80±1,34 0,047±0,001 26,92±1,73 2,62±0,34 201,63±86,44 197,33±28,72 416,67±51,05

4a/02 żywe 1,34±0,27 0,032±0,005 24,56±3,30 1,88±0,66 80,02±8,54 220,23±9,43 520,67±33,95

        

5/02 żywe 2,80±1,30 0,049±0,007 37,85±5,16 3,02±0,64 160,98±64,52 212,03±18,23 557,33±26,50

5a/02 żywe 2,17±1,28 0,037±0,002 30,75±1,44 1,70±0,09 74,59±8,13 306,17±31,57 799,00±14,11
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C. 

 pH SO4 
NO3 

Próba 3 SNŚ 3,02±0,01 468,82±11,03 36,78±2,61 

Próba 4 SNŚ 3,16±0,00 375,38±5,14 31,40±2,13 

Próba 5 SNŚ 3,16±0,00 663,89±7,76 28,69±1,06 

Próba 6 SNŚ 3,34±0,01 370,76±9,18 18,29±2,39 

Próba 7 SNŚ 3,32±0,01 415,73±10,90 23,22±0,85 

• podano średnią trzech prób i odchylnie standardowe.  

 

Wysokie udziały glinu, kadmu i ołowiu oraz magnezu i manganu wskazują na przyczynę 
obumierania drzew. Wyniki badań wykazały wahania zawartości metali, co może wiązać się z czasem 

(wiekiem drzew) i przebywaniem w warunkach podwyższonego zanieczyszczenia. W Udział 

siarczanów i azotanów w korze drzew martwych jest także wysoki. 

Stwierdzono znaczne zanieczyszczenia gleby w Masywie Śnieżnika. Na zawartość metali ciężkich 

wpływa skład chemiczny skały macierzystej (Kabata-Pendias i Pendias 1993). Gleba przyjmuje 

zanieczyszczenia transportowane i wymywane z atmosfery. Jest to powodem występowania w glebach 

znacznej akumulacji metali ciężkich. Właściwości fizyko-chemiczne a zwłaszcza zdolności 

adsorpcyjne i jonowymienne substancji organicznej mają wpływ na akumulację metali ciężkich w 

poziomach próchnicznych stropowych części profilu glebowego. Proces ten znalazł potwierdzenie na 

Śnieżniku, szczególnie w glebach torfowych poziomu 0,05 - 0,10 m. Podwyższone wartości metali 

ciężkich w poziomie próchnicznym gleby są wynikiem rozwiniętej powierzchni sorbcyjnej próchnic 

(Berth i Krogstone, 1979). Na Śnieżniku w poziomie 0,05 - 0,10m, oznaczono najwyższe stężenie 

ołowiu i kadmu. Najwyższe wartości zanieczyszczeń gleb notowane w Sudetach były stwierdzane w 

najwyższych partiach gór np. na Śnieżce w glebie torfowej, wartość ołowiu wynosiła 362,1 mg/kg a 

najniższa 72,0 mg/kg była stwierdzona w płytkiej mineralnej glebie bielicowej (Borkowski et al. 

1995).  

W glebie ze Śnieżnika wysokie wartości osiągnęły ołów i kadm. W kwaśnych glebach 

rozwiniętych na gnejsach śnieżnickich przeciętna wartość ołowiu kształtowała się w granicach 10 - 20 

mg/kg. Zakres średni ołowiu w glebach mieści się w granicach 1 – 30 mg/kg, a dopuszczalna wartość 
wynosi 100 mg/kg. Była ona przekraczana na Śnieżniku osiągając 200 mg/kg a wielokrotnie w 

Karkonoszach (Żołnierz et al. 1995). 

Przeciętne wartości kadmu w kwaśnych skałach np. w gnejsach śnieżnickich wynoszą od 0,05 do 0,2 

mg/kg. Zawartość kadmu w glebach Karkonoszy jest zróżnicowana. Najwyższe wartości wynoszą 4,7 

mg/kg a najwyższe 1,5 mg/kg. Maksymalna wartość stwierdzono 5,06 mg/kg stwierdzono w 

Jakuszycach. W glebach najczęściej wynosi ona od 0,5-1,0 mg/kg. Od tych wartości podwyższone 

stężenia kadmu uważane są za toksyczne dla drzew. 

 

Zawartość cynku najczęściej waha się w szerokich granicach. Dla gleb nie przekracza 75 

mg/kg ale w Karkonoszach może osiągać 176,2 mg/kg. Wielkość 100 mg/kg jest oceniana jako 

charakterystyczna dla gleb. Dla gleb wytworzonych z kwaśnych skał wynosi 40 – 60 mg/kg. Wartości 

cynku przekraczające 300 mg/kg są uważane za toksyczne. 

 

Udział glinu w obszarach zanieczyszczonych jest wyraźnie wyższy. W Karkonoszach jest on 

prawie dwukrotnie wyższy niż w czystych obszarach Bawarii (Matuła et al. 1994). W badanych 

szpilkach świerka ze Śnieżnika jest on także wysoki, ale wzrost udziału wykazują także wyniki badań 

z Czarnohory. Zamieranie drzew jest tłumaczone kwaśnymi opadami i wzrostem koncentracji 

wolnych jonów glinu w roztworze glebowym i ich toksycznego działania na korzenie drzew (Lütige i 

Clarkson 1992; Shortle i Smith, 1998). 
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Badania zawartości magnezu w szpilkach świerków kolejnych roczników wykazały, iż była 

ona wyższa w Karkonoszach od 32 do 36% niż w Tatrach (Grodzińska 1980, Matuła et al. 1994, 

Balon 1995). Małe wartości magnezu wskazują na zanieczyszczone środowisko. Na Śnieżniku świerki 

nie uszkodzone jeszcze mogą być objęte zaburzeniami w metabolizmie makroelementów a zwłaszcza 

w znacznym deficycie magnezu. Koncentracja metali ciężkich w glebie wywiera bezpośredni wpływ 

na procesy metaboliczne żywych organizmów glebowych i wpływając na rozwój drzew (Boratyński, 

Konca, Zientarski 1989, Oren, Schulze 1989). Reasumując za główne czynniki wpływające na 

deforestację regla górnego gór Środkowej Europy należy uznać wzrost stężenia metali ciężkich oraz 

wysokie wartości siarki w szpilkach świerka. Wysoki udział metali ciężkich w korze drzew martwych 

może wskazywać na nie jako główny czynnik sprawczy prowadzący do obumierania drzew. 

 

Wnioski 
 

Deforestacja obszaru Białej Marianny, Żmijowca i stoków Śnieżnika związana była z 

napływem zanieczyszczonego powietrza, transportowanego dolinami otwartymi ku zachodowi. 

Gleby na Śnieżniku wytworzone na torfach w poziomie 0,05 – 0,10 m posiadają znaczne 

stężenia metali ciężkich zwłaszcza ołowiu i kadmu. 

Wysokie wartości metali ciężkich stwierdzono w korze świerka (Picea abies) są przekraczane 

lub bliskie wartościom dopuszczalnym, przyjętym w Polsce dla parków narodowych i obszarów 

chronionych.  

Badania kory drzew obumarłych 10 lat temu, wykazały wysokie wartości metali ciężkich. 

Wyraźny wzrost ołowiu wraz z wysokością wiąże się z nakładaniem się zanieczyszczeń lokalnych z 

regionalnymi, przemieszczanymi w strefie grzbietowej Masywu Śnieżnika.  

Zanieczyszczenia lokalne regenerowane przez cyrkulację stokową nakładają się na 

zanieczyszczenia transgraniczne przemieszczane w poziomie regla górnego i stymulowane 

ponadregionalną cyrkulacją atmosferyczną.  
Wyniki badań mogą być wykorzystane do poznania i odnowy ekosystemów górskich. 

 
Deforestation of Snieznik Massive in Sudety Mts. 

 

Summary 

 

In 1978 acid rains which occured in Western Sudety Mts caused ecological disaster and 

deforestation of Izerskie and Karkonosze Mts ( Ziegler 1987, Tomlinson 1990, Zwoździak J., 

Zwoździak A., at all. 1995). Deforestacji. This process has been delaying since 1991 (Dore, Sobik, 

Migała 1999). Heavy metal pollution caused serious environmental damage in mountain forest 

ecosystem. 

Two soils sites in Snieżnik surroundings were studied. In the Snieżnik- Biała Marianna site higher 

level of Pb and Cd was observed on the surface of the soil, but in the deeper layers of soil more Cu 

and Zn accumulated. The results of research in the other site proved the average 150 % rise of all 

heavy metals levels (Pb- 300%, Cd-450%, Zn-300%) in peat soil because of organic bedding 

absorption. 

Levels of heavy metals were higher in dead spruce bark than in living ones. The high levels of 

Cd in all dead trees bark were characteristic and probably were the main reason for their necrosis.  

The correlation between time and heavy metal levels was observed. 5-15% fall of heavy metals levels 

in conifers as a result of less aerial pollution was observed in 2003- 2004. Levels of sulphates and 

nitrates in dead trees bark were high as well. 

Serious soil pollution was observed in Snieznik surroundings because of natural levels of heavy metals 

in bedrock (Kabata- Pendias i Pendias 1993), aerially transported pollution and toxic rains. The 

highest levels of soil pollutants in Sudety Mts.were observed in highest mountain sites peat soils, the 

lowest in shallow mineral podsol soils (Borkowski et al. 1995). 
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Levels of Pb, Cd, Zn, Al were analysed concerning natural bedrock. They prove that the soil 

environment is still toxic for plants. The results of parallel research in Bavaria and Czarnohora are 

discussed. The rise of sulphur level in environment was responsible for decay of trees as a second 

major factor. 

The flow of polluted air running along west- oriented valleys and moving with orographic winds as 

well as transborder and regional air pollution were reasons for total deforestation of Snieżnik slopes. 

The research results and conclusions are to be used in understanding and restoration of mountain 

ecosystems.  
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