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ANDRZEJ JAWORSKI

JODŁA W LASACH BESKIDÓW
ŻYWIECKIEGO I ŚLĄSKIEGO
W ciągu ostatnich 100 lat udział powierzchniowy jodły w lasach Beskidów Żywieckiego i
Śląskiego zmniejszył się z około 50% do odpowiednio 8,8 i 3,5%. Przyczyną tego były rębnie zupełne,
stosowane w lasach regla dolnego (powszechnie rozpoczęto je wprowadzać w latach 1860-1880),
odnawianie głównie świerka na powierzchniach odsłoniętych, a w ostatnich latach proces obumierania
jodły. Po silnym załamaniu przyrostu obserwowanym na terenie całego kraju w latach 1961-1980, w
następnym 10-leciu drzewostany jodłowe wykazały jego regenerację, także w Beskidach Żywieckimi
Śląskim. Regeneracja ta nie nastąpiła jednak w takim stopniu, aby drzewostany wymienionych pasm
górskich można uznać za normalnie przyrastające.

L WSTĘP
Jodła

pospolita

zajmuje

obecnie

tylko

około

2,9% powierzchni.

polskich lasów. W innych krajach udział tego gatunku wynosi od 1,7 do 20%
Gatunek ten jest drzewem prawie całkowicie ograniczonym do gor
(tab.1).
środkowej i południowej Europy, schodzącym na niziny w północnych częściach.
areału swego występowania.
W Polsce jodła osiąga północną granicę zasięgu, która przebiega przez: Żary,
|

Kalisz, Łódż, Siedlce, Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski, a następnie kieruje się ku
Karpatom Wschodnim. Ogólne rozmieszczenie jodły pospolitej pozwala określić ją

jako drzewo niskich gór.

Jodła ma cięższe nasiona niż większość europejskich drzew iglastych 1 to
przypuszczalnie było jednym z powodów, że jako ostatni z gatunków drzewiastych,

,
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budujacych nasze lasy, dotarta w holocenie na terytorium dzisiejszej Polski. W lasach
północnych Karpat stała się ważnym składnikiem drzewostanów dopiero w okresie
subborealnym, a więc niespełna 3500 lat temu. Z Karpat i Sudetów jodła dotarła
dalej na północ do Wyżyny Małopolskiejj w tym i Gór Swietokrzyskich [21].
Wędrówka jej po ustąpieniu lodowca rozpoczęta w okresie subborealnym zakończyła
się w okresie subatlantyckim. Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi stanowisko

jodły w uroczysku Cisówka (obecnie część
opisane przez Szafera w 1920 roku [18].

białoruska

Puszczy

Białowieskiej)

a
|
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Tabela 1 Table 1
Procentowy udział jodły w ogólnej pow vierzchni lasów ww niektórych krajach Europy
(według Śchiitta [15] oraz Śmelkii in. [20])
Percentage of silver fir in total forest area in some European countries
(асс. to Schiitt [15] and Śmelka et al. [20]
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W czasie zwiększania zasięguu jodła trafiła na konkurencję przede wszystkim

ze strony buka i świerka. Prawdopodobnie nie zdołała ona zakończyć swej wędrówki,

ponieważ nie występuje z natury na obszarze Pomorza, gdzie obecnie istnieją warunki
klimatyczne odpowiadające wymaganiom jodły. Sztucznie wprowadzona w okolicach
Koszalina, Gdańska, na Warmii i Mazurach dobrze rośnie, a nawet się tam odnawia

[11, 12, 24]. Ekspansję jodły zahamowała przypuszczalnie działalność gospodarcza
człowieka: zręby zupełne i osuszanie rozległych połaci kraju nie sprzyja temu

gatunkowi. Wszystko to sprawia, że w ciągu ostatnich ponad 200 lat obserwuje się
w zachodniej Europie zjawisko obumieraniai wycofywania się jodły; objawiło się ono

także w Polsce, szczególnie na obszarach Gór

Śląskiej [9].

Świętokrzyskich

1

na Wyżynie

|

„..
Jodła jest. jednakże, obok buka i świerka, ważnym składnikiem lasów w
górach, na pogórzu 1 wyzynach środkowej części kraju, gdzie znajduje optymalne
warunki wzrostu i rozwoju. W Polsce gatunek ten szczególną rolę odgrywa w

|

niższych położeniach Karpat (25% powierzchni leśnej), w Górach Świętokrzyskich

(17,7%) ina Roztoczu (4,7%) [22].
Udział jodły w lasach wymienionych regionów stale się jednak zmniejsza.

Hołowkiewicz [3]

stwierdził w

1877 roku, że lasy Karpat między Sołą a Sanem to
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„kraina jodły”; udział jej oceniono na tym obszarze na 55%. Dane z 1954 roku

wskazują, że jodła zajmowała jeszcze wówczas 36% powieszelnii leśnej Rarpat [13],
a obecnie występuje zaledwie na 25% powierzchni [22].
_ Jodłę można określić jako „dziecko wymagające

specjalnej troski”. Żaden

gatunek drzewa nie wykazuje bowiem tak zróżnicowanych cech i takich
ekstremalnych kontrastów jak jodła. Z jednej strony jest ona uważana za ekologiczny
stabilizator naszych lasów (dobre naturalne odnawianie, znoszenie ocienienia, łatwe

reagowanie na zabiegi hodowłane, osiąganie największej produkcyjności wśród
naszych drzew), z drugiej strony zasłużyła na miano „mimozy”. Przydomek ten

wyraża bowiem jej ogólną wrażliwość na wpływyi zmiany środowiska. Z uwagi na tę

wielką wrażliwość stała się jodła bioindykatorem znaczących i przykrych skutków
oddziaływania m.in. imisji na nasze lasy. Jeszcze obecnie - pomimo wyraźnej
poprawy stanu zdrowotnego w ostatnich latach - należy jodła niewątpliwie do
gatunków drzew, które gba
ucierpiały п na „ skutek szkód w lasach („nowe
osobliwe zamieranie ') [16]. .

Il. ZMIANY UDZIAŁU JODŁY W LASACH BESKIDÓW ŻY WIECKIEGO. R
I ŚLĄSKIEGO ORAZ ICH PRZYCZYNY
|
e
_. Charakterystykę

lasów

Beskidu

Żywieckiego

(państwa

żywieckiego”,

а

później dóbr żywieckich) i Beskidu Śląskiego zawiera opracowanie Włodzimierza
Kaweckiego [10], które wykorzystano w tym rozdziale. Opisy lasów niektórych części
wymienionych wyżej pasm górskich sięgają drugiej połowy XVIII wieku.
Charakterystykę „lasu pańskiego Rycerki w częściach swoich Praszywką, Będoszką i
Raczą zwany, podaje Krupa na podstawie Wyciągu z Inwentarza państwa
żywieckiego z 1787 r. Wynika z niego m.in., że okolice Wielkiej Raczy od wieków
zajmował las bukowy z domieszką jodłyi świerka.
-_Q pierwotnym składzie gatunkowym lasów Beskidu Żywieckiego można
również wnioskować z pracy Twaroga [23]. W oparciu o bogate materiały

archiwalne

z XVIII

i XIX

wieku

cytowany

autor

określił

skład

gatunkowy

drzewostanów Beskidu Żywieckiego. W grupie Wielkiej Raczy
(dane z 427
starodrzewów o powierzchni 2975 ha) w pasie wysokości od 600 m do 1100 m n.p.m.
udział głównych gatunków kształtował się następująco: buk
świerk 20-35%. Przeciętny skład gatunkowy w tej grupie
łącznie) wynosił: jodła - 42%, świerk - 31%, buk - 27%. W
193 starodrzewów i powierzchni 1486 ha) udział buka, jodły 1
odpowiednio: 20-60%, 60-10% i 20-30%.
Bardzo

ścisłe dane dotyczące zmian

5-75%,
(regiel
grupie
świerka

składu gatunkowego

jodła 60-5% a
dolny i górny
Pilska (dane ze
kształtował się

zawiera

analiza

planu gospodarczego lasów Soli 1 Nieledwi z lat 1817-1937 przeprowadzona przez
Kaweckiego. Las jodłowy zajmował w 1817 r. 1570,37 ha, a las bukowy (na

Magurze) 228, 85 ha. Analiza grup lasu (oznaczonych literami od A do S$) wykazala,
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ze kompleksy lesne, w ktorych panowała jodła (nazywano je „„las jodłowy”. lub „gajka

jódłowa” oraz ,,las bukowy | na Magirze”), zostały zamienione w Świerczyny. Udział
jodły w*1937 r. wynósił zaledwie od 0,5% (las pomiędzy Stańcówką 'i 1 Butorzą) 40
22,8 % (gajka jodłowa pod Pietraszka), zaś świerka odpowiednio: 99, 5% do 69,8%
(resztę stanowił buki inne gatunki).
"<< W. „lesie jodłowym nad Stanicami pod Rachowcem” jeszcze w 1932 roku
występowały drzewostany o niewiarygodnej zasobności - 1200 m” na 1 ha.
© >. Ogólny opis drzewostanów Beskidu Żywieckiego przedstawił w oparciu o

dane z 1937 r. Kawecki: „Procentowy udział poszczególnych rodzajówi gatunków

drzew w przybliżeniu przedstawia się następująco: świerk zajmuje 70-98%, jodła 320%, buk 3-15%, resztę zajmują: wejmutka, daglezja, limba, modrzewi sosna”. |
-Lasami Beskidu Sląskiego zajmował się w początkach bieżącego stulecia List
Cyt. Kawecki [10]). Drzewostany naturalne (pierwotne) do wysokosci 1000 m n.p.m.
(regiel dolny) sktadaly sig ze starodrzewow w wieku

150-300 lat o składzie: jodła

50%; buk 40%, świerk 10%, pojedyrićzo jawor. Wskaźnik zadrzewienia w tych
drzewostanach osiągał wartość od 0,5 do 0,8.

Lasy Beskidu Śląskiego znacznie zmieniły także swój pierwotny charakter. I

tak w Nadleśnictwie Istebna skład gatunkowy drzewostanów przedstawiał się w
okresie przed I wojną światową następująco: świerk 91,5%, jodła 8%, buk i inne
domieszki 0,5%. Nieco korzystniej kształtował się skład gatunkowy w Nadleśnictwie
Wisła: świerk 67%, jodła 21%, buki inne gatunki 12% oraz w Nadleśnictwie Ustroń,
gdzie jodła zajmowała 26%, buk 35%, świerk 36% a pozostałe 3% [17].
W lasach „grupy wiślańskiej”, w latach trzydziestych. bieżącego stulecia
panował już świerk, ale na dawną dominację jodły1 buka wskazywały stare, potężne

pniaki i i leżące pnie obu tych gatunków drzew wśród młodych upraw świerka.
Jakie były przyczyny zmiany składu gatunkowego? Rozbudowa hut żelaza m.

in. na Śląsku (1828 r.) oraz w dolinie Soły- huta w Węgierskiej Górce (1838 r.) -

stworzyła zapotrzebowanie na drewńo bukowe. Około 1840 r. rozpoczęto użytkować
pierwotne starodrzewia z udziałem buka. Użytkowaniei odnowienie opierało się- jak

podaje Kawecki -„na ciemnych gayerowskich rębniach”". _

Ta koniunktura trwała do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Rozwój kopalni

(Karwina, Ostrawa),
zapotrzebowanie na

rozbudowa sieci kolejowych
produkty drzewne. Popyt na

|

(lata 1840- 1860) rozszerzyły
sortymenty tartaczne, drewno

budulcowe i kopalniakowe spowodował stosowanie rębni zupełnych w odnawianych
do tej pory samosiewnie drzewostanachi pierwotnych starodrzewiach. Gatunkiem, w
którym widziano wszelkie dodatnie cechy, odpowiadające ówczesnej koniunkturze,
był świerk pospolity.
|

U Warto

dodać,

że była to raczej pierwotna forma tej rębni stosowana w Bawarii już w

pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Zasady tej rębni usystematyzował i opublikował K. =
Gayer dopiero w „Hodowli lasu” - wydanej w 1878 r.

-
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Zmniejszenia się udziału jodły w omawianym terenie nie można było zatem

tłumaczyć kontynentalizacją klimatu, jak to niektórzy chcieli; bezpośródnim powodem

były postulaty natury ekonomicznej. Wprowadzona. „od szeregu dziesięcioleci niemal

powszechnie

na

całym obszarze

odnowienie jodły” [10]. Gwałtowne

Karpat Zachodnich

rębnia

zanikanie jodły, wobec

zupełna utrudniła

uznania

świerka za.

„najodpowiedniejszy rodzaj drzewa dla terenu Beskidu Śląskiego” spowodowało,

iż w

latach 1860-1880 powstały tysiące hektarów upraw świerkowych na siedliskach jodły

i buka. Skłoniło to Namiestnictwo Galicji do wydania okólniką (14.11 i 15.11.
1885 r.) celem powstrzymania „tępienia” jodły, w:7 niższych POR

ach Kaspat,

a

zastępowanie jej świerkiem.: ©
Dążenie do wyhodowania drzewostanów mieszanych datuje sie - zdaniem s
Kaweckiego- od 1870 r., co znalazło zwój Wyraz w „rozporządzeniach i poleceniach |

hodowlanych”.
7
W odnawianiu zrębów zupełnych stosowano sadzenie i i siew7 (tereny górskie), 7
przyjmując następujący skład odnowień: świerk 60%, jodła 20%, buk 15%, jawor
$%. Jodłę i buk sadzono grupami, ostrzegając przed stosowaniem pojedynczej
domieszki.
Przeprowadzona

w

latach

trzydziestych

bieżącego

stulecia ocena

drzewostanów Ii HI kłasy wieku, pochodzących z upraw mieszanych, wykazała brak
jodły i buka. Również wdrażana rębnia smugowa Wagnera,. którą odnawiano

drzewostany świerkowe z domieszką jodły, dawała początkowo wspaniałe rezultaty.
Ostatecznie jednak ukształtowały się prawie jednogatunkowe młodniki świerkowe,
bowiem gatunek ten głuszył jodłę, a ewentualne naloty lub podrosty buka sprowadzał
do roli skarlałego podszytu. Kawecki zwraca uwagę, że do niszczenia domieszki jodły

i buka przyczyniła się też zwierzyna płowa. Należy dodać, że również obecnie jest
ona często decydującym czynnikiem, zmniejszającym występowanie odnowień
naturalnych i sztucznych tego gatunku.
=
Zmiana charakteru lasów Beskidu Żywieckiego nastąpiła w ciągu drugiej
połowy XTX wieku. Drzewostany pierwotne jodłowe, bukowo-jodłowe,...jodłowobukowe bądź bukowe z mniejszą lub większą domieszką świerka, z pewnymi
nieznacznymi wyjątkami już w latach trzydziestych .bieżącego wieku należały do
przeszłości. Jedynie w niektórych rezerwatach zachowały się drzewostany, niegdyś powszechnie występujące w Beskidzie Żywieckim. Aktualny udział jodłyi świerka w |
nadleśnictwach Beskidu Żywieckiego i 1 Slaskiego zawiera tabela 2.
|
Podsumowując należy stwierdzić, że. udział jodły w Beskidach Śląskim 1i
Małym wynosi zaledwie 3,5%, a buka 17,2%, gdy natomiast świerka aż 73,6%.
W Beskidzie Żywieckim udział jodły jest nieco większy, ale również należy do bardzo.
małych (8,8% powierzchni drzewostanów tej dzielnicy przyrodniczo-leśnej,a buka i.
świerka odpowiednio 12, 1%i i 74,8%) [22].
|
To historyczne spojrzenie oparte na danych statystycznych wskazuje. na.

zmniejszenie

areału

występowania jodły.

Główna

przyczyna

tak

znacznego-

zmniejszenia powierzchni uprawowej tego gatunku to stosowanie rębni zupełnych w

drzewostanach regla dolnego z udziałem jodły i buka oraz domieszką świerka i
zastępowanie ich świerkiem o czym wspomniano wyżej.
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_ Tabela 2 - Table 2
_ Skład gatunkowy drzewostanów w Nadleśnictwach Beskidu Żywieckiego i i Śląskiego
ma
- (na podstawie danych z planów urządzenia lasu)
|
Spies он
of stands in individual Forest Districts of the Beskid Zywiecki und Beskid
Śląski Mountains (based on management plans)
Nadleśnictwo
|
| Udział ważniej szych gatunkówdrew %
Forest District | Obręb
|
Proportion of most important tree species %
(stan narok) | Management |
świerk | jodła | buk | modrzew | sosna | dąb | pozossituation in)
Unit
| norway | silver | red | european | scotch | oak
tale
fo
sproce
fir | beech | . larch
pine |.
other
Jeleśnia (1997)
Jeleśnia
81.5
42 | 126
01.
0,9 |. 0,7
Żywiec
57,0
104 | 27,8 | 0,8
22 |
0,3
1,5
Ujsoły (1994) | Rycerka
94,5 |
0,4
50 |
- |
0,1
a
Ujsoły
93,1
1,1
5,4
_ 0.4
Wegierska
Węgierska Górka
92,1
2,7
43
0,2
0,5
1
02

Gorka (1994)

Bielsko-Biała
(1998)
Ustroń (1998)
Wisła (1997)

|Lipowa

-

| Szczyrk
Wapiennica
| Ustroń
Brenna

| Wisła

Istebna

Andrychów
Andrychów
(1995)
РогабКа
Sucha Beskidz- | Sucha
ка (1996)
Zawoja

|

860

|--08

| 113:|

57,7
51 | 246
22,5
0,5 | 27,5
545 | 05 | 246
72,1.

1,3

21.6

0,7.

0,5

95,4

0,2

18,5
28,3
26,3
59.3.

8,9
53
44
97

98.6

4,3

| 33,8 |
| 512
| 28,2
| 289
|

0,8.

02

4,1.
66
1,7

28
| 124
2,4

1,0

-

02

33
9.5
54
056.

0.1

|

-

-

14:5. |
2,4
5,9
0,2

|

03

0,6

1,0

2,9

| 1,5
4,2
6,8 | 237
3,6
12,7
-

-—

13,8
0,1
2.4
-

0,1
—

7,2.
3,2
7,4
1,3

Ill. ZYWOTNOSC JODLY

lL. "Uwagi metodyczne O obecnej kondycji jodły świadczą badania (rozpoczęte w latach 1972-1976)
lasów o charakterze pierwotnym (na Babiej Górze i w Pieninach) oraz dotyczące
przyrostów grubości drzew (przyrost promienia na pierśnicy). W tym pierwszym

przypadku pomiary kontrolne wykonywane co kilkanaście lat pozwałają na określenie

dynamiki rozwojowej drzewostanu i określenie zmian składu gatunkowego. Badania
przyrostowe polegają na pobieraniu świdrem Presslera dwu wywiertów (jeden od
strony stoku, drugi prostopadle do niego) z pnia drzew na wysokości 1,3 m od ziemi.

Na pobranych wywiertach mierzy się następnie szerokość słojów rocznych promienia,

w tym przypadku z lat: 1941-1950, 1951-1960, 1961-1970, 1971-19801 1981-1990.
Średnie wartości 10-letniego przyrostu bieżącego promienia wykorzystuje sie do
obliczenia wskaźnika (indeksu) przyrostu. Metodę tę opracował
[26]: z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

dr inż. J.

ЗО

Ww _ omawianych. ан

И
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indeksI

=

|

©
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о
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|

=

|
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|
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Z:

о

|

lata 1981-1990 =
lata 1971-1980

indeksy przyrostu

|

lata 1951-1960

|

_ 4)

|

(5)

|

|

Empiryczne wartosci indeksów przyrostu porównuje się z indeksami
teoretycznymi, obliczonymi na podstawie tabel Schwappacha zamieszczonych w
opracowaniu
Szymkiewicza
[19],
uwazanymi
za
minimalne
wielkości
charakteryzujące normalny stan żywotności drzewostanów [6, 7, 8, 25]. Indeks.
tablicowy II w drzewostanach normalnie przyrastających. nie osiąga wartości.
mniejszej od 0,70, a wskaźnik V od 0,79..W przypadku indeksu VII jego krytyczne
wartości (drzewostany jodłowe II bonitacji) dla drzewostanów młodszych wynoszą
0,73, a starszych 0,66 [4 ].

2. J Oda w miektórych karpackich parkach narodowych i

ны

"Na Babiej Górze w ciągu 10 lat (1976- -1986) zaznaczył się spadek udziału :
jodły o 4-9%, a w Pieninach o 8-14% w okresie 13 lat (1974-1987). W mniejszym
stopniu zmiany te nastąpiły w Gorcach (rezerwat Łopuszna- lata 1981-1991) od 0 do
3,2%, a w Beskidzie Sądeckim (rezerwat Łabowiec - lata 1980-1990) o ok. 2-15%.-

Buk natomiast zwiększył swój udział: na Babiej Górze o 2-21%, w Pieninach o 715%, w Łabowcu o ok. 2- 15%! iw Lopusznej (Gorczański Park Narodowy) o około .
3-8% [5].
Zjawisko powyższe wiąże Się bezpośrednio ze , stwierdzonym w badanych
drzewostanach przyspieszonym procesem wydzielania się jodeł. Dotknął on je we.
wszystkich klasach wieku i generacjach rozwojowych. Proces ten związany jest z
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obumieraniem jodet. Wpływa to na przyspieszenie przebiegu stadiów rozwojowych
(starzenia i rozpadu)i prowadzi w konsekwencji do zmiany składu gatunkowego, tj.
zastępowania jodły przez buk.
Na przyspieszony rozpad i ubywanie jodeł wskazują także dane dotyczące
posuszu stojącego oraz leżaniny. W miąższości posuszu na powierzchniach
babiogórskich i pienińskich zdecydawanie przeważa jodła, osiągając wartości 48-150

m3/ha. Udział procentowy stojących suchych jodeł w miąższości drzew żywych tego
gatunku wynosi 8-88%. Jednocześnie warto nadmienić, że udział posuszu bukowego
w miąższości drzew żywych tego gatunku nie przekracza 1%. Należy dodać, że
stwierdzone zmiany mogą wiązać się z ociepleniem klimatu.
Ocenia się, iż ogólny wzrost temperatury na przedpolu Karpat i u podnóża
Tatr w okresie współczesnego ocieplenia jest typowy dla Europy środkowej i mieści
sie w okresie 1881-1990 między 0,9 a 1,3?C. Według Kożuchowskiego [cyt. 14] po
roku

1950 nastąpiło np. w Krakowie przyspieszenie wzrostu

powietrza o 0,240C na 10 lat.
Proces

podwyższenia

temperatury,

który

może

się

średniej

temperatury

nasilać

i

ulegać

przyspieszeniu, spowoduje niewątpliwie zmiany w granicach naturalnego zasięgu
drzew, składzie gatunkowym zbiorowisk leśnych, nasileniu gradacji niektórych
szkodliwych owadów oraz pojawach grzybów patogenicznych. Mogą też ulec
nasileniu wiatry (huragany).
Czy przytoczone zmiany, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu w składzie
gatunkowym karpackich lasów o charakterze pierwotnym, można wiązać ze
zmianami klimatycznymi, wymagać będzie dalszych badań. Nie ulega jednak
wątpliwości,

że najbardziej narażona na te zmiany jest jodła.

Buk

natomiast,

w

przypadku zwiększenia średniej temperatury o 1-20C, zachować może swoje
możliwości produkcyjne, a w chłodniejszych rejonach nawet je zwiększyć; wskazują
na to wyniki badań przeprowadzone w Bawarii [2 |.

3. Żywotność drzewostanów zagospodarowanych
Drzewostany Beskidu Śląskiego znajdują się pod silnym wpływem imisji

przemysłowych docierających tam z Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego i Trzyńca,
położonych na terytorium Czech.
Spadek przyrostu datuje się od 1940 roku [26]. Po 1960 roku nastąpiło
znaczne przyspieszenie spadku przyrostu. Wartość indeksu II jest, zarówno dla
drzewostanów starszych (0,42) jak i młodszych (0,30), jedną z najniższych w kraju.
Zawada [26] podkreśla, że przyrostów z lat 1951-1960 nie można uważać za
porównawcze (normalne), gdyż już w tych latach przyrost wykazywał objawy
spadku. Omówione pasmo górskie cechuje brak drzewostanów żywotnych.
_

Spadek przyrostu w drzewostanach

Beskidu Małegoi Średniego był bardzo

duży, wskazuje na to wartość indeksu II wynosząca 0,38 (drzewostany starsze) przy
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znacznym rozstępie: 0,26 - 0,59. Znacznie mniejszy, choć też silny spadek przyrostu
ma miejsce w drzewostanach młodszych, średnia wielkość indeksu II wynosi tu 0,50
przy rozstępie 0,48 - 0,68 [26]. W tej części Karpat brak jest jedlin żywotnych.
Załamanie przyrostu nastąpiło około roku 1960, z tym że w niektórych
drzewostanach miało to miejsce w latach wcześniejszych [26]. Drzewostany tego

pasma górskiego pozostają pod wpływem imisji przemysłowych Śląska i Krakowa.

W Beskidzie Wysokim, który obejmuje również Beskid Żywiecki, załamanie

przyrostu jest bardzo

duże,

wyznaczających drzewostany
0,36). Nie stwierdzono tu
zaczęły spadać od około 1960
Badania
Katedry

chociaż mieści

się w

zakresie

wartości

indeksów

średnio osłabione (drzewostany młodsze 0,43, starsze
drzewostanów normalnie przyrastających. Przyrosty
roku [26].
Szczegółowej
Hodowli
Lasu
AR
w
Krakowie

przeprowadzone w latach 1992-1993 wykazały, że
przyrostu promienia pierśnicy (grubości) jodeł w
dziesięcioleciu (1981-1990) nastąpiła zmiana
przeważająca część badanych drzewostanów (16 z

po około 20 latach załamania się
latach 1961-1980, w następnym
tendencji przebiegu przyrostu;
23, tj. 70%), zarówno młodszych

(50-80 lat) jak i starszych (85 - 150 lat), wykazała zwiększone przyrosty [4]. Dotyczy
to m.in. drzewostanów z Beskidu Żywieckiego (Jeleśnia III, Jeleśnia I), Beskidu
Śląskiego (Ustroń)i Pogórza (Andrychów-Kalwaria) (tab. 3, ryc. 1 i 2).
Indeksy przyrostu II z interesującego nas terenu
Beskidu Żywieckiego

Śląskiego (drzewostany w Jeleśni I i III, Ustroniu) i Beskidu Małego (Andrychów)

wykazały wartości odpowiednio:

i

.

0,39, 0,40, 0,67 i 0,38, a więc poniżej wartości

krytycznej wynoszącej 0,70, wskazującej na drzewostany normalnie przyrastające.
Analiza przyrostu z lat 1981-1990, w stosunku do okresu sprzed
załamania
przyrostu, tzn. 10-lecia 1951-1960 - zależność tę wyraża indeks VII - wykazała, że
wśród drzewostanów młodszych całego badanego obszaru w 5 przypadkach na 8 (tj.
62,5% ) wartości analizowanego indeksu są większe od krytycznej wartości 0,73. W
grupie drzewostanów, której analizowany indeks VII miał wartość mniejszą od 0,73
znalazł się drzewostan

z Jeleśni III (tab.3).

Wśród drzewostanów starszych indeks VII osiągnął wartości większe od

krytycznej (0,66) w 11 na 15 przypadkach, (tj. na 73% badanych powierzchni). W tej
grupie

znalazł

się

drzewostan z

Ustronia,

natomiast

drzewostany

z

Jeleśni

i

Andrychowa nie zregenerowały przyrostu w latach 1981-1990, w takim Romy, aby
można je było uznać za normalnie przyrastające (tab.3).'
Analiza cech korony wykazała, że najsłabszą żywotnością charakteryzują Się,
obok drzewostanów z Sudetów, także drzewostany z Jeleśni I i Ustronia, a
stosunkowo
najżywotniejsze
drzewostany,
ocenione
na
podstawie
cech
rfologicznych,

rosną

na

Pogórzu

Karpackim

(Brzozów

1,

Krasiczyn),

w

Bieszczadach (BaligródI i II), na Roztoczu (Roztoczański P.N., Zwierzyniec), a także
wyjątkowo na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Olkusz).
Nasuwa się pytanie, jakie czynniki wpłynęły na zmianę tendencji przyrostu
(zwiększenie przyrostu). W

wynik

zamykania

z

rozmowach

początkiem lat

z leśnikami spotyka się opinię, że jest to

dziewięćdziesiątych

przemysłowych emitujących szkodliwe pyły i gazy. W

wielu

zakładów

takim przypadku poprawa
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Tabela 3 - Table 3

Charakterystyka cech przyrostowych badanych drzewostanów
(wg Jawórskiegoi in. [4])
|

5

Characteristic of increment traits of the studies stands

(acc. to Jaworski et al. [4])

SE
Powierzchnia
CO
Sample plot
ee

Średni i0-letni przyrost Bieżący
promienia w latach [mm]

Indeksy przyrostu”
Increment index*

Current increment
in the years [mm]
1941-| 1951-| 1961-|
1971- | 1981-

>

1950 | 1960 | 1970 |

1980

|

1990

I

m
УТУ

П | М |

z

,

‚. Drzewostany mlodsze - Younger stands
Zagnańsk I
Rudnik II (nowa)
Jeleśnia II (nowa)
Brzozów II
Gorlice |
LZD Krynical
LZD Krynica II
LZD Krynica II (nowa) |

18,93 |
20,33
26,74 |
20,81 |
23,42 |
24,61 |
33,25 |
38.17 |

19,93 | 19,13 | 23,41
|20,09|17,181-16,53
23,81 | 15,89 | 9,45
22,96 | 21,50}
19,09
26,57 | 25,87 | 24,13
25,85 | 22,79 | 15,05
34,02 | 28,41 | 17,62
33,76 j 31,60 | 33,22

|

|
|
|

18,10 | 1,22
1,20 |
14,08
[1.00| 0,95 |
12,25 | 0,59 | 0,39 |
22,01 | 0,88 | 0,86 |
23,55 | 0,93 | 0,96 |
16,96 | 0,65 | 0,63 |
15,19 | 0,61 | 0,50 |
34,98 | 1,05 | 1,01 |

1,10 |
1,02 |
0,90 |
1,13 |
1,20}
1,33 |
0,961
1,00 |

0,80 |
0,85 |
1,32 |
1,20 |
1,01 |
1,11 |
0,86 |
1,06 |

0,94
0,90
0,50.
1,00.
0,93.
0,71
0,44
1,09

Drzewostany starsze - Older stands
Świętokrzyski P.N.
Zagnańsk II
Zagnańsk III
Zwierzyniec

Roztoczański Р.М.

Olkusz (Pilica)
Ustroń (10)
Jeleśnia
Baligród I
Baligród II
Krasiczyn
Brzozów I
Andrychów (Kalwaria)

(13

Bystrzyca Kłodzka

(1377

Międzylesie (10)7

х-

18,86 |
28,97 |
21,08 |
17,10 |

20,89 | 18,31 | 15,90
21,70|21,29|
22,68 |
18,67 | 16,71 | 13,00
20,02 | 17,30 |. 17,39

17,81 | 0,87 | 0,79
17,27 | 1,06 | 1,05
13,33 | 0,76 | 0,67
18,32 | 0,98 | 0,90

24,07 |
15,85 |
20,13 |
16,08 |
30,30 |
24,00 |
19,16 |
19,36 |

32,91
15,25
11,01
17,34
18,51
21,39
18,71
11,59

|
|
|
|

1,14 | 1,07 | 0,89
0,83 | 0,78 | 0,78
0,89.| 1,08 | 0,70
1,201.1,02 | 0,93

28,50 | 29,74 |.22,12| 15,96 | 15,04 | 0,73 | 0,58 | 1,09
| 0,93 |.0,54

24,76 |
19,32 |
28,44 |
15,03 1
33,45 |
23,05 |
16,05 |
| 25,09 |

|

30,34 | 28,58
13,951
11,07
14,434
8,46 |
17,57 | 14,89 |
25,89| .16,53
23,39 | 17,54
19,90 | 17,93
9,44|
7,41

21,46 | 21,11 | 15,701

.

13,97 | 17,48 |

8,69|

aja:

13,65

13,07

4,12

11,44

| 0,97 |
| 0,81 |
|.0,55 |
| 0,86 |
| 0,63 |
10,73
| 0,89 |
| 0,81 |

|

1,26 | 1,08 118
0,67 10,83 | 1,51 |
0,40 10,71 | 1,37 |
1,021 1,27 11,26 |
0,59. |-0,88 | 1,17 |
|0 „76| 1,08 |.1,35 |
0,97 | 1,22 | 1,17]
0,38 | 0,79 | 1,63 |

food

10,85 1 0,64

pe

|

1,49
0 „95
0,54.
115.
0,64
0,94
1,01
0,61

fe,

10,95 | 1,16 | 0,68

|

| 0,49 | 0,26 | 1,36 | 3,34 | 0,68

indeksy te sq Srednimi wartosciami wskaznikéw przyrosti analizowanych drzew na kazde}
_ powierzchni, a nie ilorazem podanych w niniejzej tabeli wartości przyrostów bieżących
the are not quotient of current increment from table but mean values of increment index of
_ Studied trees onn every maple plot

XX

=

хх

-

liczba drzew na , powierzchni przyjęta do określenia przyrostów i indeksów
number of trees on sample plot taken to determine increment and index
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[mm]

_ Jeleśnia I

| . . flata}
——

Rye. 1.

Fig. 1.

Szerokość słojów jodeł na
A - średni przyrost roczny
B - szerokość słojów jodły
C - szerokość słojów jodły
Annual ring width of fors

A

—

B

|.
ние

С

powierzchni Jeleśnia I
z 15 drzew
o największych przyrostach
o najmniejszych przyrostach
on Jeleśnia I sample plot

A - mean annual increment of 15 trees
B - ring width of the best growing fir
C - ring width of worst growing fir

i

[mm]

Jeleśnia III

[lata]

Ryc. 2.

Szerokość słojów rocznych jodel na powierzchni Jeleśnia III
- | Objaśnienie: ryc. 1...
Fig. 2.
Annual ring width of fors on Jeleśnia m plot
Explanation as in fig. 1.
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przyrostu byłaby dostrzegalna dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Przeprowadzone
badania wykazały natomiast wyraźną zmianę tendencji przyrostu w przypadku

drzewostanów młodszych w okresie lat. 1980(81) (Krynica I) do 1988 (Zagnańsk I), a
w drzewostanach starszych W latach 19808 1) (rites, Międzylesie) do 1989 r.
(Zagnańsk II) [4].

Bert [1] wykazał, że w Jurze (Francja) od 1982 roku przyrost radialny jodeł
wrócił do średniego poziomu dla XX wieku. Porównanie średnich zmian przyrostu
promienia i danych meteorologicznych (roczne opady i średnia temperatura roku)
wykazały, że okres suszy z łat 1971-1976 spowodował spadek przyrostu od 1973 r. 1
był on tak znaczny, że został nazwany „obumieraniem lasu”. Po nastepnych, bardziej
wilgotnych latach, przyrost wrócił do normalnego. Na całej powierzchni półkuli
północnej temperatura powietrza wykazuje podobny trend, w tym samym okresie
czasu. Globalne ocieplenie może wywierać dwojaki wpływ na przyrost radialny:
e

e

w terenach górskich Jury zwiększenie przyrostu było wyraźniej zaznaczone na
powierzchniach (stacjach badawczych) _ najzimniejszych niż na cieplejszych.

Obserwacje te wskazują, że słabe ocieplenie klimatu mogło poprawić piZyrost
radialny;
w potozeniach stosunkowo najsuchszych przyrost jodeł zwiększył się wyraźniej niż
na pozostałych. Można przypuszczać, że obfitsze opady sprzyjały lepszemu
przyrostowi. Zwiększenie przyrostu promienia w długim okresie czasu może być
interpretowane jako rezultat podwyższenia temperatury powietrza, idącego w
parze ze słabym zwiększeniem opadów, co można wiązać z efektem szklamiowym

spowodowanym wzrostem ilości CO». Bert [1] podkreśla, że zmiany przyrostu
mogą być modyfikowane przez imisje i niewłaściwe zabiegi hodowlane.

_ ТУ. PODSUMOWANIE
1. Udziat jodty w lasach Beskidu Zywieckiego i Slaskiego zmniej jszył się w
ciągu ostatnich 100 lat z około 50% do 3,5% w Beskidzie Śląskim i Małym oraz
8,8% w Beskidzie Żywieckim.

2. Przyczyny zmniejszenia udziału jodły wiążą się z niewłaściwymi
postępowania hodowlanego
z zakresu gospodarki leśnej jak: zręby
wprowadzenie świerka na powierzchniach otwartych, a w ostatnim
procesem obumierania jodły, którego jednymi z głównych przyczyn
przemysłowe.

metodami
zupełne i
50-leciu z
są imisje

3. Drzewostany jodłowe Beskidu Śląskiego i Żywieckiego wykazały
regenerację przyrostu grubości, charakterystyczną dla całego zasięgu tego gatunku w.
Polsce. Regeneracja ta nie nastąpiła jednak w takim stopniu, aby drzewostany te
można było uznać za normalnie przyrastające.

budowy
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4. Za drzewostany normalnie przyrastające oraz wykazujące korzystne cechy
korony,

można natomiast

uznać jedliny z terenu południowo-wschodniej

części kraju (Bieszczady, Beskid Niski i Sądecki, Pogórze Karpackie) oraz środkowo-

wschodniej części Krainy Małopolskiej (częściowo Góry Świętokrzyskie i i Roztocze).

5. Przywrócenie jodle utraconych stanowisk można osiągnąć przez realizację
długookresowego procesu działań lesno-hodowlanych związanych z przebudową
monokultur świerkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu imisji przemysłowych i
nadmiaru stanu zwierzyny płowej.
Katedra Szczegółowej Hodowli Last
Akademii Rolniczej w Krakowie
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Andrzej Jaworski

SILVER FIR IN FORESTS OF THE BESKID ŻYWIECKI
AND BESKID ŚLĄSKI MOUNTAINS
Summary

The situation of silver fir stands (proportion and vitality) in the Beskid Żywiecki

„and Beskid Śląski Mountains

is described against a background

of changes

in species

- composition of forests in the Carpathians, where the percentage of silver fir decreased from

55% in 1877 to 25% in 1990 (in Poland silver fir occupies 2.9% of forest area - Tab. 1). In

« a lower mountain zone of the Beskid Żywiecki and Beskid Śląski Mountains stands with

predominance of silver fir and red beech dominated no further back than in the middle of
XIX century. During the last 100 years the proportion of silver fir decreased from about
50% to 8.8% in the Beskid Żywiecki, and 3,5% in the Beskid Śląski and Beskid Mały
‘Mountains. In individual forest districts of this region the proportion of silver fir ranges

from 0,2% (Wisła Forest District, Wisła Management Unit) to 24,4% (Sucha Forest
"District. Sucha management Unit) of forest area (Tab.2).
—
Causes of reduction in silver fir percentage’ ‘are associated with improper

silvicultural practices, i.e. application of clear-cutting in forests of a lower mountain zone

composed of many tree species (begining in the 1860s - 1880s), and establishment of

Norway spruce plantations with small admixture of silver fir and red beech in clear-cut
areas. During the last 50 years a process of silver fir decline contributed to further decrease
of the proportion of this tree species.
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Silver fir stands of the Beskid Śląski (Jeleśnia I, Jeleśnia III) and Beskid Żywiecki

(Ustroń)

Mountains

since

about

1980

show

a

recovery

in

the

diameter

increment,

characteristic phenomenon in an entire range of this tree species in Poland. This recovery,
however, is not of such degree as to consider the increment of these stands to be normal
(Tab. 3, Figs.1 and 2).
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ПИХТА

В ЛЕСАХ

ЖИВЕЦКОГО

И СИЛЕЗСКОГО

БЕСКИДОВ

Резюме
На фоне перемен

видового состава лесов в Карпатах,

где доля

пихты

уменьшилась с 55% в 1877 году до 25% в 1990 году (в Польше пихта занимает

2,9% лесной поверхности - таб.
1),
представлено ситуацию
пихтовых
древостоев (долю и жизнеспособность) в лесах Живецкого и Силезского
Бескидов. В ярусе пихтово-букового леса Живецкого и Силезского Бескидов

ещё в половине

19 века доминировали древостси с преимуществом

пихты и

бука. На протяжении последних 100 лет доля пихты уменьшилась с около 50%
до 8,8% в Живецком Бескиде и 3,5% в Силезском и Малом Бескиде. В

отдельных надлесничествах этого региона доля пихты составляет от 24,4%
лесной
поверхности
(Надлесничество
Суха, хозяйство
Суха) до 0,2%
(Надлесничество Висла, хозяйство Висла) (таб.2).
Причины уменьшения доли пихты связаны с несоответствующими
методами селекции: применение сплошных рубок в многовидовых лесах в
ярусе

пихтово-букового

закладка

на открытой
бука.

На

леса

(начало

поверхности

протяжении

имело

еловых

последних

место

в

50

пет

культур

1860

- 1880

с небольшой

и

пихты

и

(Изной)

Пихтовые ApeBocTou Cunesckoro (Jeleśnia |, Jeleśnia III) w >KuBeuikoro
Бескидов обнаруживают от около 1980 г. регенерацию прироста

способствовал уменьшению доли этого вида.

процесс

годах)

примесью

замирания

толщины, характерную для целого ареала этого вида в Польше. Эта
регенерация не произошла в такой степени, чтобы эти древостои можно было
признать нормально прирастающими (таб.З, рис. 1 и 2).
Кафедра обстоятельной селекции леса

Сельскохозяйственной академии в Кракове

