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ZBIGNIEW SIERPIŃSKI 

VI międzynarodowa konferencja poświęcona wpływom przemysłowych 

zanieczyszczeń powietrza na las 

W aniach od 9 do 14 września 1968 r. odbyła się w Katowicach VI 
Międzynarodowa Konferencja pt. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza 

na lasy”. Została ona zorganizowana przez Zakład Badań Naukowych 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego PAN oraz Instytut Badawczy 
Leśnictwa. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Austrii, Bułgarii, Czecho- 
słowacji, NRD, NRF, Polski i Związku Radzieckiego. Na wstępie prot. 
dr J. Paluch — kierownik Zakładu Badań Naukowych GOP w Zabrzu 
omówił warunki geograficzno-przemysłowe województwa katowickiego 
i znajdujących się na jego terenie okręgów przemysłowych, na tle ogól- 
nej charakterystyki stanu czystości powietrza atmosierycznego w Polsce. 
Autor dokonał także przeglądu źródeł zanieczyszczeń powietrza na tere- 
nie GOP. 

Z. Schnaider i Z. Sierpiński w referacie pt. „Zagadnienia 
ochrony lasu w GOP” zwrócili uwagę na bardzo wysoką aktywność 
szkodliwych owadów leśnych w lasach terenów uprzemysłowionych. 
Największe znaczenie gospodarcze wykazują tam owady należące do 
grupy tzw. szkodników nękających, zwłaszcza skośnik tuzinek i lokal- 

nie — zwójki, które występują tam w formie chronicznej. Spośród szkod- 
ników wtórnych sosny najbardziej rozprzestrzenione są: przypłaszczek 
granatek i smolik drągowinowiec, którym towarzyszą niekiedy liczniej 

także inne gatunki korników, kózek i ryjkowców. Drzewa liściaste zasie- 
dlane są przede wszystkim przez ksylofagi, wyrządzające tam znaczne 
szkody. 

Autorzy zwrócili uwagę na to, że na terenach GOP niektóre czynniki 

oporu środowiska zdolne są przejawiać stosunkowo wysoką aktywność. 
Nawet w przypadku bardzo dużej emisji gazów i dymów przemysłowych 
występować mogą niektóre gatunki owadów pasożytniczych, które są 

w stanie zlikwidować poważny odsetek szkodników. Także działalność 
ptactwa owadożernego w podmiejskich lasach GOP nie jest mała. 

S.Godzik i J. Greszta w referacie na temat oceny stopnia za- 

nieczyszczenia powietrza w lasach centralnej części województwa kato- 

wickiego i zachodniej części województwa krakowskiego, przedstawili wy- 

niki pomiarów dokonanych w 22 punktach rozmieszczonych na wymie- 
nionym obszarze. 
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Porównując stopnie zanieczyszczenia powietrza związkami siarki 
z wyglądem drzewostanów autorzy dokonali podziału na 3 następujące 
strefy: I — drzewostany nie wykazujące objawów uszkodzeń zanieczysz- 
czeniami powietrza, a w ciągu dnia na 100 cm? przypada nie więcej jak 
0,0 mg SO»; II — drzewostany o wyraźnie gorszym wyglądzie niż 
w grupie poprzedniej, o ilości SO» do 0,7 mg na 100 cm? w ciągu jednego 
dnia; powyżej tej wartości drzewostany iglaste należą do strefy III, są 
one wyraźnie uszkodzone i nie rokują dobrych nadziei na przyszłość. 
Należy też liczyć się z ich likwidacją w najbliższym czasie. 

Badania odczynu glebowego wykazały, że jest on przesunięty w kie- 
runku kwaśnym, a odczyn alkaliczny jest znacznie rzadziej spotykany. 

W referacie pt. „Drzewostany w rejonie Katowic w końcu XIX wieku 
iobecnie” S. Godzik i Z.Harabin stwierdzili, że w przeciągu 75 lat 
bonitacja siedliska obniżyła się o dwie a miejscami nawet o trzy klasy. 
Swierk, który stanowił wówczas więcej niż 50% składu wszystkich drze- 
wostanów tego rejonu, obecnie w zwartych drzewostanach prawie w ogóle 
nie występuje. 

Wzrost emitowanych zanieczyszczeń w okresie ostatnich kilkudziesię- 
ciu lat w sposób istotny wpłynął na obniżenie się okresowego przyrostu 
pierśnicy w analogicznym wieku drzewa, w porównaniu z okresem 
badań przeprowadzonych w końcu XIX wieku. Porównanie przyrostu 
pierśnicy sosny w równym wieku, pomiędzy wynikami z 1893 r. a obec- 
nymi, wykazuje, że straty przyrostu, które uprzednio wynosiły 3%, 
wzrosły do 46%. Oprócz strat w przyroście masy drzew obserwuje się 
stopniowe zamieranie całych drzewostanów iglastych. Porównanie składu 
gatunkowego drzewostanów z końca ubiegłego wieku ze stanem obecnym 
wskazywałoby na większą wrażliwość świerka niż sosny na zanieczysz- 
czenia powietrza. 

W części dotyczącej zmian fizjologicznych i biochemicznych w rośli- 
nach znajdujących się w zasięgu działania gazów i pyłów przemysłowych 
prof. J. Kisser (Austria) stwierdził, iż pomimo stałych ulepszeń 
technicznych i innych zabiegów problem uszkodzeń roślinności pozostanie 
aktualny także w przyszłości. W celu przeciwdziałania tym uszkodzeniom 
należy również wziąć pod uwagę wszystkie czynniki związane z właści- 
wościami roślin, które mogą wpływać na zwiększenie ich odporności. 

Autor zwrócił uwagę na to, że nie można mówić wprost o roślinach 
bardziej odpornych na działanie zanieczyszczeń powietrza, gdyż np. nie- 
które gatunki roślin są bardziej odporne w stosunku do SOp, inne nato- 
miast — w stosunku do HF itp. Dlatego też należy zawsze mówić o stop- 
niu odporności danej rośliny na określony związek chemiczny. Autor 
wykazał także, że rośliny dostatecznie zaopatrzone w substancje mine- 
ralne, a przede wszystkim w azot, były bardziej odporne na szkodliwe 
oddziaływanie gazów. 

G. Halbwachs (Austria) przedstawiając wyniki badań nad gospo- 
darką wodną drzew uszkodzonych przez imisje przemysłowe wykazał, że 
u świerków, sosen i brzóz rosnących w rejonach wolnych od zanieczysz- 
czeń powietrza siły ssące wzrastają wraz ze wzrostem wysokości prze- 
badanych pędów w koronie. Analogiczne badania u tych samych gatun- 
ków drzew, lecz na obszarze dotkniętym imisjami fluoru wykazały, 
w stosunku do normalnych warunków, mocno odmienne rozmieszczenie 
siły ssącej w obrębie korony. Wielkość tych sił zależy od stopnia uszko- 
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dzenia igieł lub liści, przy czym ze wzrostem stopnia uszkodzeń malały 
Siły ssące. 

Najwięcej uwagi poświęcono podczas konferencji oddziaływaniu po- 
szczególnych substancji chemicznych na rośliny. W referacie S. Godzi- 
ka (Polska) przedstawione zostały wyniki badań nad pobieraniem i roz- 
mieszczeniem dwutlenku (radioaktywnej) siarki (35-502) w organach 
asymilacyjnych brzozy, dębu, sosny pospolitej i świerka. Stwierdzono, że 
intensywność pobierania SO» z powietrza jest różna dla różnych gatun- 
ków drzew. Przy krótkim okresie działania, zmniejszające się ilości dwu- 
tlenku siarki pobierały: dąb, sosna i świerk. Przy dłuższym czasie działa- 
nia, po brzozie najwięcej SO» pobrały sosna a potem dąb i świerk. 
Swiadczy to, że odporność poszczególnych gatunków roślin na SO; zależy 
zarówno od jego stężenia, jak też czasu działania. 

M. Lux (NRD) omawiając doświadczenia przeprowadzone nad reago- 
waniem młodych sosen na pyły alkaliczne przy jednoczesnym oddziały- 
waniu dwutlenku siarki wykazał, że rośliny nie doznały większych 
uszkodzeń na skutek silnego pokrycia pyłami cementowymi, jak również 

nie reagowały na związany z tym wzrost pH w glebach naturalnych. 

Wyższa wartość pH prowadziła do zwiększenia wrażliwości igieł w sto- 
sunku do SO. Na terenach silnego. oddziaływania dwutlenku siarki 
alkaliczne działanie pyłów lotnych Spowodowało nie tylko nieznaczne 

polepszenie się form próchnicznych, lecz także powstawanie gleb 

o korzystnych warunkach dla roślinności. Niemniej na głównym obszarze 

występowania imisji zwraca uwagę zły stan zdrowotny oraz słaby przy- 

rost drzewostanów sosnowych. | 

J. Paluch iS. Karweta (Polska) zajmując się akumulacją 

cynku i olowiu w glebach i roslinach wykazali, ze juz jednoroczna imisja 

zanieczyszczeń z huty cynku i ołowiu spowodowała wykrywalne zmiany 

w składzie chemicznym gleb. Na glebach mało zasobnych w te metale 

zmiany te sięgają kilkuset procent w porównaniu do stanu wyjściowego. 

Stwierdzono istnienie wyraźnej korelacji pomiędzy zawartością przy- 

swajalnego ołowiu w glebie i pobieraniem jego przez rośliny. W stosunku 

do cynku taka zależność jest wyrażona słabiej. | s 

E. Ewert (NRD) przedstawiając w swoim referacie wyniki badań 

przeprowadzonych w warunkach doświadczalnych wyróżnił 3 grupy 

drzew leśnych o różnej wrażliwości na oddziaływanie chlorowodoru. Za 

najbardziej wrażliwe na HCl uznał on: grab, olszę czarną, olsze szarą 

i jodłę. Do grupy o średniej wrażliwości zaliczył on dąb szypułkowy, 

buk, sosnę pospolitą, modrzew europejski, sosnę wejmutkę i klon 

zwyczajny. Najbardziej odpornymi okazały się: świerk kłujący, grocho- 

drzew, osika i sosna czarna. z | s 

K. Stefan (Austria) przedstawił zagadnienia naturalnej zawartości 

siarki w igłach świerka i jej znaczenie do celów diagnostycznych. Na 

podstawie uzyskanych wyników stwierdził on, że naturalna zawartość 

siarki w jednorocznych igłach świerkowych może dochodzić do 0,08 70 

w suchej masie. W igłach dwuletnich naturalna zawartość siarki może 

dochodzić do 0,11%, a w trzyletnich — do 0,13% w suchej masie. Autor 

uważa za możliwe ustalenie faktu oddziaływania zanieczyszczeń powie- 

trza na podstawie analizy igieł w przypadku, gdy zawartość siarki prze- 

kracza naturalny poziom lub, jeśli występujące wahania są większe od 

naturalnych. 

77



Zz. Jakubczak i J. Pięta (Polska) zapoznali uczestników 
konferencji ze szkodliwym wpływem amoniaku na sosnę pospolitą, 
w zasięgu działania Zakładów Azotowych w Puławach. Autorzy wyka- 
zali, że wiosną 1967 r. w drzewostanach przylegających bezpośrednio do 
wspomnianych zakładów dostrzeżono na drzewach silne żółknięcie igieł 
1 masowe ich opadanie, co doprowadziło do zabicia znacznej liczby drzew. 
W roku następnym u drzew pozostałych przy życiu stwierdzono silne 
wydłużenie się igieł, przy czym zmiany ich długości zaznaczyły się naj- 
silniej w partiach przylegających bezpośrednio do źródeł szkodliwych 
substancji. Zdeformowane igły osiągają nierzadko długość 15—18 cm, 
a nawet więcej. 

N. Nikołajewskij (ZSRR) wygłosił referat pt. „Stałość równo- 
wagi gazowej i niektóre zagadnienia związane z pochlanianiem 35-SO, 
przez rośliny dekoracyjne”. Autor stwierdził, że różnice w odporności na 
działanie gazów przemysłowych u poszczególnych gatunków roślin wy- 
nikają z ich fizyko-biologicznych odmienności oraz warunkowane są 
anatomiczno-morfologicznymi różnicami w budowie liści. Rośliny 
o większych liściach okazały się bardziej odporne w stosunku do SO». 

K. Dimitrowsky (Czechosłowacja) dokonał przeglądu gatunków 
drzew wykazujących różną odporność na gazy i dymy przemysłowe 
w warunkach Gór Kruszcowych. W zestawieniu przedstawił on kolejno 
gatunki drzew od najbardziej odpornych do najbardziej wrażliwych. 
Drzewa iglaste: sosna czarna, sosna pospolita, modrzew europejski, świerk 
pospolity i jodła; drzewa liściaste: wiąz górski, grochodrzew, topola, olsza 
czarna, olsza szara, jesion, brzoza, osika szerokolistna, grab, buk, dąb 
czerwony, dąb bezszypułkowy i jawor. | 

Autor zwraca uwagę na to, że największe uszkodzenia liści powstają 
u drzew w okresie suszy. 

W części poświęconej diagnozowaniu szkód G. Wolff (NRD) 
wskazał na przydatność do tego celu zdjęć lotniczych, zwłaszcza przy 
stosowaniu filmów z dwoma rodzajami emulsji na jednej płycie. Zastoso- 
wanie omawianej techniki zdjęć w skali 1:5000 pozwala na interpretację 
obrazu do następujących stopni stanu drzewostanu: zdrowy, słabo uszko- 
dzony, silnie uszkodzony, martwy. W chwili obecnej metoda ta ma jeszcze 
pewne niedoskonałości, jednakże po dalszych udoskonaleniach może być 
przydatna do celów diagnostycznych. 

J. Paluch (Polska) zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania po- 
czątkowych stadiów rozwoju roślin do oceny stopnia zanieczyszczenia 
powietrza. 

W części poświęconej sprawom przebudowy drzewostanów znajdują- 
cych się w zasięgu działania przemysłowych zanieczyszczeń powietrza 
5. Adamowicz (Polska) omówił te zagadnienia na przykładzie GOP. 
Autor stwierdził, że na tym terenie do strefy I — słabego zagrożenia, za- 
licza się-około 30600 ha, do strefy II — średniego zagrożenia — około 
20 000 ha i do strefy III — silnego zagrożenia — prawie 6000 ha. 

Do przebudowy przeznacza się: a) młodniki i uprawy Sosnowe, 
w których drzewka wykazują zniszczenie co najmniej 70% pączków 
przez szkodniki nękające oraz wskazują wyraźne zahamowanie przyrostu 
na wysokość, wykazują wielopędowość lub tworzą formy krzaczaste; 
b) drągowiny o zahamowanym wzroście na wysokość, złych własnościach 
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technicznych oraz znacznym procencie drzew zamierających; c) drzewo- 
stany rębne zahamowane w rozwoju i atakowane silnie przez szkodniki 
wtórne, o stopniu zadrzewienia poniżej 0,4 i o dużym stopniu zachwasz- 
czenia gleby. Zdaniem autora przebudowę należy prowadzić w następu- 
jącej kolejności: a) w drzewostanach rębnych i bliskorębnych, b) w upra- 

wach i młodnikach, c) w drągowinach. 
W miejsce sosny i świerka zaleca on wprowadzać drzewostany mie- 

szane, w skład których powinny wchodzić: modrzew europejski, sosna 
czarna, dąb czerwony i dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, osika 
oraz lipa. Do celów iitomelioracyjnych przewidywane jest wprowadzanie 
olszy czarnej i szarej, grochodrzewu, grabu i innych liściastych drzew 
1 krzewów. 

Proces przebudowy drzewostanów w sąsiedztwie huty aluminium 
omówił E. Jung (Austria) wykazując, że w najbliższym jej sąsiedztwie 
w miejsce zniszczonego drzewostanu sosnowo-świerkowego wprowadzono 
olszę, brzozę i wierzbę. Zręby powstałe w wyniku działania zanie- 
czyszczeń powietrza bezpośrednio za pasem olszowym zalesiono sosną 
wejmutką i modrzewiem japońskim. Stwierdzono, że przy wyższych stę- 
żeniach zanieczyszczeń igły tych drzew ulegały uszkodzeniu i tym samym 
powstały straty w przyroście miąższości, niemniej jednak drzewa te nie 
ginęły. 

Greszta i Olszowski (Polska) wykazali większą odporność 
sosny czarnej na działanie przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na 
terenach GOP aniżeli sosny pospolitej i zalecili jej stosowanie przy prze- 
budowie drzewostanów Sląska. 

E. Donaubauer (Austria) zwracając uwagę na szkody wtórne. 
w lasach znajdujących się w zasięgu działania dymów i gazów przemy- 
słowych opisał masowe szkody z roku 1962/68 na dwóch obszarach 
znajdujących się w zasięgu ujemnego oddziaływania przemysłu, masowe 

występowanie opieńki miodowej, a spośród owadów — smolika jodłowca 
na jodle i kornika drukarza na świerku. Autor zwrócił uwagę na trud- 
ności w określaniu i wycenianiu szkód wtórnych. 

G. Pelz (NRD) mówiąc o stanie zdrowotnym drzewostanów uszka- 

dzanych zanieczyszczeniami powietrza podkreślał, że przy ustalaniu wa- 

runków zadrzewień w ramach urządzania lasu uwzględniać należy obok 

czynników ilościowych również i te kryteria jakościowe, które w bada- 

niach, wykonywaniu i zabezpieczaniu trwałych warunków w lasach mają 

jakiekolwiek znaczenie. | | 

Wreszcie F. Lampadius (NRD) omówił historyczny aspekt 

ochrony lasu przed zanieczyszczeniami powietrza metodą przebudowy 

drzewostanu na przykładzie lasu znajdującego się na terenie Gór Krusz- 

cowych. , .. . 
Podczas 3 sesji terenowych uczestnicy Konferencji zapoznali się 

z charakterem i rozmiarem szkód wyrządzanych przez imisje przemy- 

słowe w lasach nadleśnictw: Świerklaniec, Murcki i Panewnik oraz obej- 

rzeli piękne drzewostany jodłowo-świerkowe i świerkowe znajdujące się 

poza zasięgiem oddziaływania przemysłu. 
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