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Problemy zagospodarowania drzewostanów
z udziałem jodły w Puszczy Świętokrzyskiej
i na terenach z nią sąsiadujących
Проблемы

освоения

\

насаждений с участием пихты в Пуще
и на соседствующих с ней территориях

Свентокшиской

Silvicultural problems in stands with a share of fir
in Święty Krzyż Forest and in adjacent to it territories

JDrzewostany z przeważającym udziałem jodły zajmują obecnie na
terenie województwa kieleckiego zaledwie ok. 12% powierzchni leśnej. Jodła występuje też w domieszce w licznych drzewostanach mieszanych na innych pobliskich terenach. Jest ona gatunkiem wysokoprodukcyjnym, osiąga bowiem niekiedy do 1000 m3/ha. Pełni też korzystną rolę

wodno- i glebochronną oraz klimatyczno-rekreacyjną. Jodłą zajmowali się
u nas liczni leśnicy:
checki

B.

J.

Miklaszewski,

Szymkiewicz,

T.

W.

Jedliński,

Zieliński,

E.

K.

Su-

Krysztofik,

L. Kulig, 5. Barański
E. Bernadzki, autor artykułu, S$. Gunia,,R.
Zaręba,
z ośrodka krakowskiego:
J. Fabijanowski,
A. Jaworski,
J. Twaróg,
J. Zawada.
Badali też stan zdrowotny jodły specjaliści z ochrony lasu: S. Wiąckowski,
Z. Sierpiński, Z. Capecki, K. Gądek, K. Mazur.
Jodła, która weszła na teren Europy i Polski stosunkowo późno (w

okresie

subatlantyckim)

zainteresowała

leśników

wybitną

produkcyjnoś-

cią, szerokim zastosowaniem drewna i początkowo dużą odpornością drzew
na klęski owadzie i grzybowe. Jednocześnie zauważono silną wrażliwość°
starych jodeł i ich naturalnego odnowienia na wpływy klimatyczne, tj.
wysokie i niskie temperatury oraz malejącą sukcesywnie wilgotność powietrza i gleby. Podstawowym więc problemem hodowli lasu stały się
poszukiwania metod zagospodarowania drzewostanów jodłowych i rodzajów rębni, wykorzystujących wysoki przyrost drzewostanów i naturalne

odnowienia.

Od

przeszło

100

lat udział

jodły

w

drzewostanach

Europy

zaczął się gwałtownie zmniejszać, więc podjęto alarmy i dyskusje w prasie leśnej, przypisując ustępowanie jodły nie tylko wpływom zmian czynników klimatycznych, lecz i wpływom błędów w metodach zagospodarowania lasu. Jednocześnie poza obserwowanym ustępowaniem jodły ze

składu

starych

drzewostanów

jodeł

bez

„Tannensterben”.

zaczęto

określonych

W.

wą o kompleksowym

obserwować

bliżej

Koehler

liczne,

przyczyn,

nazwał

gwałtowne

nazwane

to zjawisko

działaniu wielu czynników.

obumieranie

przez

chorobą

Niemców

łańcucho-
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Idąc za tokiem .obserwacji terenowych i literatury fachowej: rozpoczęto w Polsce różnorakie badania hodowlane nad jodłą. Prowadzono je
na terenie całej Polski i również Kielecczyzny (2). Dotyczyły one na początku metod hodowli i ochrony jodły. Starano się też skorygować kierunki

*

zagospodarowania

:

»

lasu

poprzez

OZLP

Łódź

organizowanie

licznych

narad

te-

renowych, głównie przez Polskie Towarzystwo Leśne wspólnie z Okręgowymi Zarządami Lasów Państwowych; z udziałem przedstawicieli naczelnych władz resortu. Niektóre z ważniejszych w regionie kieleckim:
konferencja PTL w Świętokrzyskim Parku Narodowym i Nadl. Bliżyn w
1972 r., kursokonferencja organizowana przez Oddziały PTL w Rado-

miu

i Łodzi

oraz

przez

w

1976

r. (3), komisyjna

lustracja

drzewostanów jodłowych organizowana przez Instytut Badawczy Leśnicetwa na zlecenie Naczelnego Dyrektora Lasów w 1978 r., konferencja organizowana przez Komisję Zagospodarowania Lasu i Oddziały PTL z

udziałem OZLP Kraków w 1980 г. na terenie Puszczy Kozienickiej i Świętokrzyskiej

(5), kursokonferencja

zagospodarowania
1983

r.

(7),

drzewostanów

konferencja

nia Lasu PTL

szkoleniowa

z udziałem

zorganizowana

i Oddziały PTL

w sprawie

przez

w Radomiu

jodły

w

Komisję

ukierunkowania

OZLP

Radom

w

Zagospodarowa-

i w Kielcach oraz OZLP

Ra-

dom na terenie Puszczy Kozienickiej i Świętokrzyskiej oraz Świętokrzys-

kiego Parku Narodowego w 1985 r. (9).
Konferencje te zbiegały się w czasie z podejmowaniem badań, ogłaszaniem wyników doświadczeń oraz formułowaniem zarządzeń wykonaw-

czych. Badania

nia

odnowień

nictwa

w

hodowlane
cięciach

Kurozwęki,

zainicjowane w

zupełnych,

Zagożdżon,

1956 r. dotyczyły wprowadza-

gniazdowych

Kosobudy).

i częściowych

Wykazały

one

(nadleś-

małą

przydat-

rębni

stopnio-

ność dla jodły cięć gniazdowych i częściowych, mocno przerzedzających
drzewostany, a szczególnie cięć zupełnych (2).
|
Kontynuując badania w drzewostanach z obfitymi samosiewami jodły

w

wej

Bliżynie

i Pionkach,

udowodniono

(przerębowo-gniazdowej)

okresie

odnowienia.

Wykazano

dużą

o słabszym

przydatność

nasileniu

jednocześnie

istnienie

cięć

przy

niepożądanej

kurencii dla jodły ze strony szybciej rosnących odnowień,

i grabu.

Kolejno przystąpiono

wostanach

winach

o strukturze

jodłowych

do badań

przerębowej,

(Roztoczański

i Staszów). Wykazały

Park

jak

Narodowy,

one dużą przydatność

ale przy częstym, co 5 do 10 lat, powtarzaniu

wych

o nasileniu

poniżej

bieżącego

w

kon-

zwłaszcza buka

nad odnowieniem
też

dłuższym

jodły w drze-

jednopiętrowych

drągo-

nadleśnictwa

Józefów

dla jodły rębni przerębowej,
selekcyjnych

cięć przerębo-

przyrostu miąższości.

Postulowano

jednocześnie pozostawianie drzew o silnych, długich koronach. Wyniki ba-

dań pozwoliły

na stopniowe

ulepszanie

zarządzeń

normatywnych.

nia, organizowane narady i raporty umożliwiły w końcowym

Bada-

efekcie opra-

cowanie szczegółowych wytycznych postępowania z jodłą (11) pt. „Wytyczne w zakresie przeciwdziałania procesom ustępowania jodły z drzewostanów” (11), następnie opracowanie w 1984 r. ankesu do „Wytycznych”

oraz

wydanie

Żywnościowej

na

terenie

niektórych
na iin.).
20

pt.

Puszczy

Decyzji

Ministra

„Podstawowe

zarządzeń

zasady

Świętokrzyskiej”
również

Rolnictwa,

Leśnictwa

prowadzenia

(10). Przyczyniły

gospodarki

głosy w prasie codziennej
"о
,

i Gspodarki

się do

(red. I.

leśnej

wydania

Jacy-

w

+

W

międzyczasie

zaobserwowano

nie

tylko Ma

zachodzie

procesy gwałtownego

Europy,

obumieranią pozornie

deł. Przypisuje się tó osłabieniu biologicznej

_ dów klimatycznych,

ale' już. i w

kraju

zdrowych. jo-

żywotńości jodęł ze wzglę-

wilgotnościowo-wodnych i niekorzystnych stosunków

glebowych
(Jaworski,
Gęyaniczny,
Bernadzki).
Zwraca się
też uwagę na występowanie grzybów pasożytniczych (Z. Sierpiński,

S

Kowalski,

K.

Mańka,

K.

Benben

Ł.

Brodziak)

oraz .

szkodników owadzich
(Wiackowski,
Sierpinski,
Capecki,
Gądek,
Krysztofik,
Mazur).
Podejrzewa się też ostatnio w”

Europie Zach. występowanie choroby wirusowej. W odnowieniach jodło-

wych

szczególne

przyczynę
słowych

toryzacji

szkody

osłabienia

(skażenie

wyrządza

jodły

powietrza

kraju. W'okresie

pleksowe

badania

od

1981

zwierzyna

uznaje

płowa.

się: szkodliwe

i gleby), wpływy

stwierdzonej

r. na terenie

Obecnie

wpływy

za

główną

imisji przemy-

rolnicze, komunalne

i mo-

już regresji jodły podjęto

Gór

Swiętokrzyskich.

kom-

Badania

podjęły Zakład Hodowli Lasu IBL w Warszawie, Zakład Gospodarki Leś-

nej

roku

Regionów

1985

Górskich

w badaniach

IBL

analizy ankiety terenowej

w Krakowie

miejscowych

i okresowo

inne

jak i na podstawie

przeprowadzonej

instytucje.

Do

literatury oraz

w Świętokrzyskim

Parku

Na-

rodowym (1) stwierdzono wiele niekorzystnych zjawisk.
Okresowo. lasy bywały dotknięte klęskami żywiołowymi (1929—1932),
mrozami i szkodnikami wtórnymi oraz rabunkową eksploatacją w latach
1941 do 1944, nadmierną eksploatacją na odbudowę kraju po 1945 r. Mi-

mo

w

też

późniejszego umiarkowanego poboru etatu rębnego

ostatnim

20-leciu

silne

gradacje

wynosi

5533

doszło

zwójek

do przerzedzenia

jodłowych

(1,0—3,5 m” z 1 ha)

starodrzewu

1959—1961

(1). Wystąpiły

i 1970—1972,

a także

szkodników wtórnych i*objawy licznego obumierania jodeł, zbieżne w czasie z silnym uprzemysłowieniem kraju'i Kielecczyzny (9).
Przeprowadzone badania lustracyjno-ankietowe wykazały na 4639 Ба.
drzewostanów z jodłą (powierzchnia Świętokrzyskiego Parku Narodowe-

-' go

tym na 76%

ha) uszkodzenie

z wystepującym

drzewostanów

na

82%

martwym,

już posuszem

powierzchni,

na powyżej

w

50%

z jodłami atakowanymi przez grzyby korzeniowe. Najsilniejsze szkody
występowały na szczytach i stokach południowych i południowo-zachod-

nich od strony Ślaska, Kielc i Nowin,
stąpiły

też

na

drzewostanów.
27%

stokach

północnych.

powierzchniewo

Słabe

było

a młode

naloty jodłowe —

samosiewne

odnowienie

Podrosty jodłowe o pokrywaniu powyżej

powierzchni,

duże szkody wy-

11,7%

25% zajmowały

(2). Podrosty

pokry-

wały w rezerwatach częściowych 32%, w ścisłych 19% powierzchni drzewostanów

jeżyną

z udziałem

i krzewami.

jodły. Duża

powierzchnia

W leśn. Św. Katarzyna

gleby zachwaszczona

pokryte jest nimi ponad

jest

90%

powierzchni drzewostańów (1). ,„
,
|
Badania IBL w żakresie hodowli lasu prowadzono na 5 wybranych
powierzchniach z większym udziałem jodły (8). Nie stwierdzono w tych

drzewostanach spotykanych przed wojną wysokich
nów (obecnie maks. 420 m3 z 1 ha, przed wojną —
grubych okazów
(13)
Zawadę
tach 1971—1980

zapasów drzewosta600 do 900 m3), ani

drzew, której najwcześniej wypadły. Prowadżone przez
badania wskaznika spadku przyrostów grubości w law stosunku do lat 1951—1960 wykazały w 4 przypad-

kach spadek przyrostu poniżej

70% na badanym

a.

terenie (wskaźnik 0,47,

:

21

0,63). Owocowanie jodeł w 1982 r. było 2—5-krotnie mniej liczne w
Świętokrzyskim Parku Narodowym niż na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, bardziej oddalonego od źródeł emisji i nie atakowanego
przez zwójki jodłowe. Szyszki i nasiona jodeł były zdrowe. Wschody siewek pod nasiennikami obfite (10—70 sztuk/m?) ulegały redukcji po 1 roku

nawet

do

wyjściowego.

stanu

1/10

Podsadzenie

spełnia

jodły

zamie-

rzcne cele (udatność 95%). Badania glebowe pod nasiennikami wykazują
silne zakwaszenie gleby, poniżej рН 4,5.

jodły okresowo

Po 1981 r. stan zdrowotny

jodły redukowała

aparat asymilacyjny

w

poprawił się. Opadzina

10 do 30%, pojedynczo

igieł

100%.

Po żerach zwójek, od 1981 do 1985 r. nielicznych, jodła regenerowała
dobrze. Wśród stwierdzonych 17 gatunków grzybów pasożytniczych groznymi okazały się opieńka, rzadziej huba korzeni, rak jodły i grzyby .zgorzelowe. Pośród 11 gatunków szkodników owadzich w drągowinach duże
wyrządzał

szkody

jodłowiec,

smolik

a w

już prześwietlonych

zaczęły po-

jawiać się zwójki oraz korniki jodłowe. Osłabienie zdrowotne drzewostanów z jodłą przypisuje się w największym stopniu wpływom imisji i obniżaniu poziomu wód gruntowych. Wykazano np., że stężenia 50, wynoszą

0,017, 0,02, 0,03 mg/m3, a nasilenie zapylenia osiąga 7 do 10 ton pyłu na
l km? w miesiącu. Obfitsze występowanie siarki, miedzi, ołowiu i niklu,
kadmu i manganu w glebie i igłach jodły stwierdzono w okolicy Św. Krzy-

za i Sw. Katarzyny.
ne

(8).

Przedstawione
gospodarki leśnej

Badania hodowlane
,

i środowiskowe są kontynuowa-

powyżej fakty świadczą o trosce leśników
na tym terenie. Przeszkodą prawidłowego

|

w zakresie
gospodaro-

wania lasem stał się system odgórnych decyzji narzucających gospodarce
leśnej rozmiar pozyskania i strukturę sortymentową. Warto więc przedstawić w dużym skrócie treść wydanych w ostatnich latach trzech zarzą-

dzeń, których respektowanie

umożliwi ochronę i restytucję jodły na tym

terenie.
|
„Wytyczne w zakresie przeciwdziałania procesom ustępowania jodły
z drzewostanów” z września 1981 r. (11) postulują: utrzymywanie silnego
zwarcia drzewostanów jodłowych, wstrzymywanie cięć w drzewostanach

osłabionych i w jodle przy jej udziale poniżej 20%, stosowanie cięć sanitarnych i o charakterze pielęgnacyjnym, przejście z prowadzenia rebni
częściowych i gniazdowych (IIb, IIIa, b) na stopniową (IIIc) z. długim
okresem

odnowienia

hodowlanych

(10—20%

(40—60

zapasu

lat)

w

i poborem

miąższości

według

10-leciu), wstrzymywanie

potrzeb

cięć uprząta-

jących i dążenie do struktury przerębowej oraz utrzymywanie drzew zywotnych o długich koronach, stosowanie cięć rębnych w zimie, a sani-

tarnych

według

wskazań

ZOL

pod nadzorem

nadleśniczych,

zachowanie

częstotliwości cięć rębnych 5—10 lat, oszczędzanie jodły, usuwanie głównie buka, grabu i lekkonasiennych, modyfikowanie starych planów cięć

przez uzupełniające aneksy, wprowadzanie w odnowieniu najczęściej jodły
z zachowaniem optymalnych wskaźników zwarcia i zgodności z latami
nasiennymi, utrwalanie nalotów w drągowinach jodłowych przez cięcia
pielęgnacyjne, czasem na podstawie specjalistycznych badań glebowych.

Postulowanie
nych

w odnowieniu

szczeniu
22

też stosowania

siedlisk.

jodły

wczesnych

i konieczności

cięć selekcyjnych,
podsadzeń

pielęgnacyj-

jodły przy

zachwa-

W zakresie ochrony lasu postulowano prowadzenie działalności stałej,
a nie akcyjnej, przestrzeganie higieny lasu i terminowości zabiegów, zachowanie ostrożności z usuwaniem drzew osłabionych, lecz regenerujących,

kach
roku

prowadzenie

narodowych
kontrolą

w

całej

Polsce

i rezerwatach

stanu

zagrożenia

w

lasach

badań

grupy

II i I, a także

prognostycznych

zwójkowego

w

par-

z dwukrotną

i prowadzenie

w.

terminowej

walki ze szkodnikami wtórnymi, zapobieganie szkodom od zwierzyny.
Całość zaleceń zaopatrzona była we wstęp z zakresu ochrony środowiska

przyrodniczego,

w którym

to postuluje się rozszerzanie działalności

z ochrony przyrody, tworzenie czynnej postawy leśników i całego społeczeństwa w zakresie ochrony atmosfery, wód i gleb przeciw deprecjacji
środowiska.
|
„Wytyczne” uzupełnione zostały ,„„Aneksem” z 17.091984 r. (12). Zarządzenie

to stwierdza,

że w drzewostanach

jodłowych,

już na ogół przerze-

dzonych, nie zachodzi potrzeba stosowania cięć obsiewnych, zatem pobór
10—15% wyjątkowo 20% zapasu rębnego odnosi się tylko do okoliczności
uzasadnionych. Podstawowym elementem określającym nasilenie cięć w
drzewostanach rębnych i starszych drągowinach z udziałem jodły powinny być: aktualny przyrost zapasu, cechy żywotności koron oraz stan zdro-

wotny i sanitarny drzewostanu. W' przypadku większej niż przewidywano
miąższości użytków przygodnych należy dokonywać korekty w planach
urządzania gospodarstwa leśnego. Zarządzenie omawiane jest obecnie
szczególnie istotne wobec spadku przyrostu przekroju pierśnicowego drzew
i zapasu drzewostanów z udziałem jodły, począwszy od Sląska i Karpat
aż po Bieszczady na wschodzie kraju.
Omawiane wyżej dwa pierwsze zarządzenia i wytyczne dotyczyły
ochronyi zagospodarowania drzewostanów z udziałem jodły na terenie

całego kraju. Ponieważ na konferencji PTL i OZLP w Radomiu i w Puszczy Świętokrzyskiej w 1985 r. stwierdzono, że nie we wszystkich nad-

leśnictwach w tym OZLP honorowane są i znane te wytyczne i zarządzenia, Wiceminister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

inż. Z.

Nocznicki

polecił

aby

OZLP

i BULiGL

w

Radomiu

opra-

cowały projekt statutu dla lasów Puszczy Swiętokrzyskiej, wykorzystując
uprzednie zarządzenia normatywne. Projekt statutu został zatwierdzony
27.06.1986 r. (10). Jest on załącznikiem do Decyzji Ministra Rolnictwa,

Leśnictwai Gospodarki Żywnościowej pt. „Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Puszczy Świętokrzyskiej”. „Podstawo-

we zasady” dotyczą lasów na terenie następujących nadleśnictw: Barycz,
Kielce, Przysucha, Skarżysko, Starachowice, Suchedniów, Zagnańsk, Ła-

gów, SPN. (o specjalnych dodatkowych przepisach).

Nas interesują szczególnie ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania

lasu. Przewidują

one: uproduktywnienie

gruntów

nie zalesionych,

wzbo-

. gacenie składu gatunkowego i struktury drzewostanów, przebudowę drzewostanów niskoprodukcyjnych, rozszerzenie bazy nasiennej rodzimych
ekotypów, przyjęcie optymalnych wieków rębności: dlą sosny 120 1 100
lat, dla dębu 160 lat, dla buka i jesionu 120 lat, dla jodły 140 lat, dla

brzozy, świerka, olchy, grabu 80 lat, dla osiki 60 lat, 'dla topoli 50 lat.
Przyjmuje się też dłuższe okresy odnowienia: dla jodły 40—60 lat, dla
buka 20—30 lat, dla jesionu 10—20 lat. Zasady i technikę stosowania rębni, jak też hamowania regresu jodły oraz metody wyliczania etatu przyj23

muje

nymi”

się zgodnie

zarządzeniami,

uprzednio

z cytowanymi

„Wytycz-

są również zasady gos-

z 1984 r. Omawiane

z 1981 r. i „Aneksem”

tj.

podarki wodnej, prawidłowej i nie mogącej przynosić szkód lasom gospodarki łowieckiej, oraz ukierunkowanie badań i działań w zakresie przywrócenia równowagi biologicznej środowiska i potrzeby informacji na
ten temat. Dokument przewiduje powoływanie wspólnej Komisji Techniczno-Gospodarczej dla wszystkich jednostek alp w Puszczy. Komisja
ta ma być poszerzona o przedstawicieli nauki, stowarzyszeń naukowo-technicznych, zawodowych i innych instytucji. Dyrektor OZLP może

zwoływać Komisję w rozszerzonym lub częściowym składzie jako organ
|
konsultacyjny.
Omówione pokrótce „Podstawowe zasady...” ‚ umożliwiają prawidłowe

działanie gospodarcze pod warunkiem pomocy całego społeczeństwa w
akcji zapewnienia ochrony środowiska przyrodniczego, warunkującego

i możliwie

prawidłowe

harmonijne

organizmom.

wszystkim

życie
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