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Black birch (Betula obscura A. Kotula) at Stasin near Lublin 

J uż kilka lat temu wnioskowano. o utworzenie w Stasinie rezerwatu 
brzozy czarnej (2). Po szczegółowych badanfach ok. 20 ha lasu — 

stwierdzono występowanie tam ok. 270. dnzew o pierśnicy od do 35 om, 
a ponadto w zaroślach na pow. ok. 2 ha — kilkadziesiąt bardzo młodych 
drzewek. W sumie w projektowanym rezenwacie jest ok. 400 sztuk brzozy 
czarnej. Zważywszy, że w monografii Hrynkiewicza — Sudni- 
ka (3) najbogatsze stanowisko w Polsce liczy 300 drzew brzozy czarnej, 
to stanowisko w Stasinie jest najbogatsze w Polsce. Ponadto w przylega- 

A A projektowanego rezerwatu lesie rośnie ok. 100 egzemplanzy tego 
gatunku. | | 

- POŁOŻENIE PROJEKTOWANEGO REZERWATU 
| I METODY BADAŃ 

Projektowany rezerwat położony jest koło wsi Stasin pod Lublinem | 
(ryc. 1) w północno-zachodniej części kompleksu leśnego „Stary Las” 

należącego do nadl. Świdnik, oddz. 149. Od strony północnej las przylega 
do linii kolejowej Lublin — Warszawa, od zachodu do gruntów ornych 

wsi Stasin. | | | | 

Ze względu na wiek drzewostanów z udziałem brzozy czarnej podzie- 
lono je na 4 powierzchnie (ryc. 1): A (oddz. 149a), B (oddz. 149b), C (oddz. 
149c), D (oddz. 149d). Na tych wydzieleniach oznakowano i policzono 

, wszystkie zdrowe okazy brzozy czarnej o pierśnicy ponad 5 em. W dwóch 
wydzieleniach (A, B) pomierzono pierśnice drzew na działkach 50X50 m. 

ANALIZA GEOBOTANICZNA WYDZIELEŃ 

"W wydzieleniu „A” obejmującym najstarszy drzewostan dominują 

Betula verrucosa i- Carpinus betulus, rzadziej Populus tremula i Tilia 
cordata. Betula abscura liczy tu 46 dorosłych drżew o pierśnicy od 5 do 
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35 cm (średnio 20 cm). Taką grubość osiągają i inne gatunki drzew. Wy- 
sokość drzewostanu nie przekracza 25 m. Podszycie jest ubogie, złożone 
z lipy, graba i osiki o wysokości do 5 m. Runo ma charakter typowego 
grądu Tilio-Carpinetum. Dominują w nim Asarum europaeum, Asperula 
odorata i Pulmonaria obscura. Liczną domieszkę tworzą Majanthemum 
bifolium, Oxalis acetosella, Luzula pilosa, Pulmonaria obscura, Viola sil- 
vestris 1 Carex digitata. Z mszaków gromadnie rośnie tylko Catharinaea 
undulata, osiągająca miejscami pokrycie 10%. Gleby są mało zróżnico- 
wane — brunatne wytworzone z lessów głębokich o odczynie pH = 
= 9,2—7,0. | 

Ryc. 1. Szkic sy- 

tuacyjny projekto- 

wanego rezerwatu 

Stasin. A, B, C, 
D — wydzielenia 

| w projektowanym 
e w a A rezerwacie 

  

    

Brzoza czarna wykazuje, podobnie jak brodawkowata, dużą żywot- 
ność; jest gonna, dobrze oczyszczona i ma wąskie korony. Występowanie 
słabego podszytu spowodowane jest dużym zwarciem drzew (de 90%) 
i silnym ocienieniem. Nielicznie mogą się tylko tu utrzymać grab i lipa 
drobnolistna. , 

W wydzieleniu „B” dominują В. verrucosa, C. betulus i T. cordata. 
W domieszcze rosną Quercus robur, Populus tremula, oraz nielicznie 
Cerasus avium i Acer platanoides. T. cordata miejscami panuje nad: B. 
verrucosa. Brzozę czarną stwierdzono w 57 egzemplarzach o pierśnicy od 
5 do 25 cm, średnio 15 cm. Podobne grubości osiągają i inne gatunki. Wy- 
sokość drzew przekracza 20 m; wszystkie pochodzą z odnowień natural- 
nych. Strukturę biometryczną drzewostanu przedstawiono na ryc. 2. 
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Ryc 2. Krzywa pomiarów pierśnicy drzew. 1) Carpinus betulus, 2) Betula verrucosa, 3) Betula 

obscura, 4) Populus tremula, 5) Tilia cordata, 6) Cerasus avtum, 7) Sorbus aucuparia 
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Warstwa podszycia prawie się nie uwidacznia. Młody podrost drzew za- 
miera na skutek ocienienia. Najliczniej występują tu: C. betulus, B. ver- 
rucosa i Corylus avellana. Runo wykazuje wyraźnie tendencje do zwięk- 
szania swojego udziału w miarę rozrzedzania się koron i usychania słab- 
szych drzew. Szczególnie licznie wkraczają gatunki grądowe zespołu 
Tilio-Carpinetum. Są to zwłaszcza Asarum europaeum, Asperula odorata, 
Viola silvestris, nieco rzadziej Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella 
i Dryopteris filic-mas. Spośród mszaków panuje (do 20% pokrycia) tylko 
Atrichum undulatum. Od strony zachodniej powierzchni „B” występuje 
stosunkowo młoda brzezina (B. verrucosa) o średnicy do 15 cm. Jest ona 
silnie rozrzedzona, a w runie stwierdzono jeszcze gatunki zrębów leśnych: 
Solidago serotina, Majanthemum bifolium i Poa nemoralis. Gleby są tu 
brunatne wytworzone z lessów o odczynie zbliżonym do obojętnego. 

Powierzchnię „C” tworzy gęsty (zwarcie do 90%) młody młodnik, po- 
wstały z odnowień naturalnych w wieku kilkunastu lat o średnicy do 
10 cm. Pojedyncze stare dęby i lipy osiągają średnicę 45 cm. Wysokość 
młodnika mie przekracza 10 m. Panuje w mim C. Betulus, miejscami 
T. cordata oraz B. verrucosa. W domieszce występują P. tremula, A. pla- 
tanoides i Q. robur. Stwierdzono tu ok. 200 szt. B. obscura. Tak bogaty 
podrost utrzymał się dzięki temu, że nie dokonano jeszcze wstępnej trze- 
bieży. Kilkadziesiąt mie liczonych okazów brzozy czarnej zamiera na sku- 
tek zbyt silnego ocienienia. W nunie panują te same gatunki co na po- 
przednich powierzchniach. Widzi się tu jednak duże płaty niemal całko- 
wicie pozbawione roślinności naczyniowej na skutek zbyt silnego ocie- 
nienia; dominuje tylko Atrichum undulatum. W miejscach o luźniejszym 
zwarciu drzewostanu pojawia się runo charakterystyczne dla gradu Tilio- 
-Carpinetum. Podłoże stanowi gleba brunatna wytworzona z lessów o od- 
czynie zbliżonym do obojętnego. . 

Powierzchnie ,,D” zajmuje ok. 10-letni naturalny miodnik o wyso- 
kości do 5 m i pierśnicy drzew do 5 cm. Zagęszczenie młodych drzew jest 
tak duże, że miejscami nie jest możliwe przejście. W zaroślach dominują 
C. betulus, T. cordata i B. verrucosa. W domieszce występują gatunki 
podane w opisie poprzednich powierzchni. Udział brzozy czarnej wśród 
zarośli dochodzi do 100 szt. Silne zagęszczenie spowodowało prawie cał- 
kowicie wymarcie runa. Nielicznie pojawiają się gatunki grądowe zespołu 
Tilio-Carpinetum; są to głównie Asperula odorata, Asarum. europaeum, 
Pulmonaria obscura, Majanthemum bifolium, Luzula pilosa, Oxalis ace- 
tosella i Atrichum undulatum. Podłoże stanowi tu również gleba brunatna 
wytworzona z lessów. 

ZABIEGI GOSPODARCZE DLA ZACHOWANIA BRZOZY CZARNEJ 

Duża liczba egzemplarzy brzozy czarnej w omawianych drzewostanach 
jest uzasadnieniem do powołania rezerwatu. Zabiegi gospodarcze należa- 
łoby prowadzić w ten sposób, aby umożliwić osiągnięcie pełnej dojrzałości 
brzozy czarnej oraz dobre warunki jej naturalnego odnawiania. Drogą 
odpowiednich cięć pielęgnacyjnych należałoby doprowadzić stopniowo 
do zapanowania brzozy czarnej nad innymi drzewami. W tym celu już 
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od początku wzrostu powinna ona być odsłaniana. W ocienieniu łatwo 
ginie, co wykazuje zmniejszenie się z wiekiem jej udziału w drze- 
wostanach. 

W pierwszej fazie należy odsłonić wszystkie istniejące okazy brzozy 
czarnej, usuwając przede wszystkim graba, potem osikę i brzozę brodaw- 
kowatą, a nawet lipę drobnolistną i dąb szypułkowy. Usuwać należałoby 
wkraczającą do podszycia leszczynę. Odsłonięciu powinny też podlegać 
brzozy o cechach pośrednich między brzozami czarną i białą, 

ZMIENNOŚĆ BRZOZY CZARNEJ 

Wśród okazów brzóz czarnej i brodawkowatej w Stasinie stwierdzono 
okazy pośrednie. Według Wołoszczaka jest to krzyżówka Betula 
verrucosa X B. obscura i nosi nazwę Betula brunescens Woł. (3). Mie- 
szaniec ten ma jasnobrązową barwę kory i jest bardzo podobny do B. ver- 
rucosa. W Stasinie rośnie ich kilkadziesiąt. Powinny one być objęte za- 
biegami ochronnymi jak B. obscura. 

W wydzieleniu ,„A” znaleziono dwa okazy brzozy czarnej o korze silnie 
poskręcanej w „loki” (ryc. 3). Podobną brzozę, ale brodawkowatą, podał 
z Lubelszczyzny Fijałkowski (1) nadając jej nazwę Betula verru- 
cosa subfor. pseudosuber D. F. Okaz lokowatej brzozy czarnej wymaga 
pieczołowitej ochrony w formie pomnika przyrody. 
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Краткое содержание 

В работе описаны местопроизрастания ВейЦа обзсита в Стасоине около Люблина 

На площади около 20 га было зарегистрировано около 400 экземпляров деревьев 

с диаметром до 35 см. В насаждении € Betula obscura господствуют очередно 

Betula verrucosa, Carpinus betulus, Tilia cordata, Quercus robur, Populus tremula 

yw Cerasus avium. B pacTUTeNbHOCTM лесного напочвенного покрова преобладают ра- 
стения сообщества ТИюо-Сатрте ит: Азретща оаотаа, Азатит еитороеит, Рито- 

naria obscura, Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella wu Carex digitata. Ocno- 

вание юоздают бурые почвы образованные из глубоких леоссов’ к реакцией рН = 

— 6,5—7 5. 
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Констатировано несколько посредних экземпляров — Betula brunescens Wot. 

(B. verrucosa X B. obscura), a Takoke 2 экземпляра В. обзсита с корой скрученно\ 

в «локоны» — В. обзсита Фот. contorta D. F. Arbor sicut in Betula obscura Kot. 

Cortex ad truncum distincte in tubulos asque ad 3 cm in diametro et usque ad 

20 cm longos contortus. Typus in Herb Univ Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 

Polonia. Locus classicus: Polonia orientalis, Stasin prope Lublin. 

Summary 

The paper describes the sile of Betula obscura at Stasin near Lublin. Some 

400 individual trees the diameter up to 35 cm were recorded on the area of circa 

20 ha. In the stand with Betula obscura there prevail subsequently Betula verrucosa, 

Carpinus betulus, Tilia cordata, Quercus robur, Populus tremula, and Cerasus 

avium. Plants from the association Tilio-Carpinetum, namely: Asperula odorata, 

Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Majanthemum bifolium, Oxalis digitata 

prevail in the herb layer. Substrate is formed by brown soils derived from deep 

loess with pH of 6.5—7.5. 

There were found several intermediate individuals — Betula brunescens Wol. 

(B. verrucosa < B. obscura) and 2 specimens of B. obscura with an undulated bark 

— B. obscura for. contorta D.E. 

Arbor sicut in Betula obscura Kot. Cortex ad truncum distincte in tubulos 

usque ad 3 cm in diametro et usque ad 20 cm longos contortus. Typus in Herb. 

Univ. Mariae Curie-Sktodowska, Lublin, Polonia. Locus classicus: Polonia orientalis, 

Stasin prope Lublin. 
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