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ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSLOWE A SOSNA 

Bardzo niewielkie fragmenty z publikacji omawiającej wyniki wieloletnich ba- 
dań nad wpływem emisji przemysłowych na zachowanie Się sosny zwyczajnej na 
terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego winny nie tylko zainteresować 
czytelników przedstawionymi w nich danymi ale przede wszystkim pobudzić do 
refleksji. (Z. Harabin i in. „Archiwum Ochrony Środowiska” 1 (1980). 

„Proces dewastacji substancji leśnej prowadzący w konsekwencji do jej uszczu- 
plania daje się wyraźnie zaobserwować na obszarach poddanych nieustannej presji 
przemystu. Szczególnie jaskrawo zjawisko to występuje w Slaskiej Niecce Weglo- 
wej gdzie w przeciągu ostatnich 70 lat tylko na terenie Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego powierzchnia leśna z 62 tys. ha skurczyła się do 39 tys. ha, przy 
czym lesistość w tym przedziale czasu zmniejszyła się o około 10%. 

W chwili obecnej niezmiernie poważnym problemem na Sląsku są szkody 
w lasach powodowane emisją zanieczyszczeń. Według prognoz Instytufu Badaw- 
czego Leśnictwa powierzchnia leśna zagrożona przemysłowymi zanieczyszczeniami 
powietrza atmosferycznego na obszarze byłego województwa katowickiego wzroś- 
nie od 103 tys. ha w 1970 roku do 216 tys. ha w roku 1990, przy. czym emisja 
samych zanieczyszczeń gazowych zwiększy się o 115%. Jeżeli uwzględnimy fakt, 
że na siedliska borowe przypada tu 70% powierzchni leśnej, z czego sosna zaj- 
muje ponad 164 tys. ha, a świerk około 37 tys. ha, to otrzymamy pełny obraz za- 
grożenia. 

Problem zachowania powierzchni leśnej w aglomeracji górnośląskiej nabiera 
szczególnego znaczenia, zwłaszcza w świetle faktu, że średnia lesistość tego regionu 
wynosi niecałe 18%, a większe zwarte masywy leśne oraz zadrzewieniowe wystę- 
pują prawie wyłącznie na obrzeżach aglomeracji górnośląsko-rybnickiej (...) | 

4 analizy rozkładu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wynika, że 
w kilku rejonach notuje się wysokie wskaźniki, znacznie przekraczające dopuszczal- 
ne normy. Szczególnie dotyczy to niektórych stężeń zanieczyszczeń, głównie SO; 
i pyłu zawieszonego, mających istotny, niekwestionowany wpływ na postępującą 
degradację drzewostanów leśnych omawianego obszaru. 

Długotrwałe oddziaływanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na rozpatrywane 
kompleksy leśne Nadleśnictwa „Rybnik” pociąga za sobą wyraźne, sukcesywne 
ustępowanie ich głównego komponenta — sosny. Nasilenie tego procesu obserwuje 
sic zwłaszcza w obrzeżnych nawietrznych partiach drzewostanów położonych w bez- 
pośrednim zasięgu rybnickiej aglomeracji miejsko-przemysłowej względnie lokal- 
nych źródeł emisji (Knurów, Orzesze), a także na kierunku przeważających 
wiatrów. 

U podstaw zamierania sosny leży przede wszystkim fizjologiczne osłabienie 
drzew, objawiające się m. in. poważnym zredukowaniem aparatu asymilacyjneg0- 
Stąd w łańcuchu chorobowym bardzo istotne ogniwo stanowią szkodniki wtórne, 
a następstwem ich masowego pojawiania się jest wzmożone wydzielanie sie P0 suszu. wyraźnie odbiegające od ilości notowanych w warunkach zbliżonych do 
normalnych. | 

Nie jest kwestią przypadku, że najszybsze i najbardziej rzucające się w OCZY zmiany w drzewostanach, pozostających pod wzmożonym wpływem imisji zanie” czyszczen, zachodzą w ich zdrowotności i strukturze, powodując obniżenie ogólnej produktywności drzewostanów, a tym samym zmniejszenie przyrostu masy. 
4 przeprowadzonych badań wynika, że w porównaniu do powierzchni kontrol- 

nej straty miąższości drzewostanów znajdujących się w strefie uszkodzeń średnich 
(Il) wynoszą około 30%, natomiast w strefie uszkodzeń silnych (III) przekraczają 
500 Masy. Największy spadek przyrostu miąższości drzewostanów stwierdzono 
w ciągu ostatnich 20 lat, zwłaszcza w 10-leciu 1965—1974. Jest to tym bardzićj godne podkreślenia, że jakkolwiek w tym okresie — co wynika z analizy planów urządzania gospodarstwa leśnego — nie nastąpiło pogorszenie się jakości siedlisk% 
to jednak zarysował się wyraźny spadek bonitacji ustalonej na podstawie wys” kości i wieku (...) | 
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Tymezasem istnieją realne przesłanki by twierdzić, że analizowane drzewo- stany pierwotnie charakteryzowały się podobną bonitacją siedliska, zbliżoną do pierwszej, zważywszy, że ustalone dla poszczególnych powierzchni typy siedliskowe lasu (Bśw, BMśw, BMw) stwarzają o wiele korzystniejsze warunki dla wzrostu 1 rozwoju sosny niż wynikałoby to z bonitacji określonej na podstawie wysokości. W istocie więc, potencjalne możliwości występujących tu siedlisk są znacznie więk- sze. a jako przykład może s!użyć drzewostan rosnący na powierzchni nr 2 (BMw), mający bonitację la oraz drzewostan na powierzchni nr 1 (BMśw) o bonitacji II. 
W związku z przewidywanym wzrostem emisji, zwłaszcza zanieczyszczeń gazo- 

wych, w tym głównie SO,, którą w granicach całego RÓW szacuje się w roku 1985 na około 240 tys. ton SO»/rok, a która w dużej mierze pochodzić będzie z Elek- trowni „Rybnik”, należy spodziewać się, że w rozkładzie imisji nastąpią dalsze niekorzystne zmiany. Polegać one będą na wzroście wartości stężeń oraz zwięk- szeniu obszaru występowania ponadnormatywnych częstości przekroczeń poszcze- gólnych poziomów normatywnych. Te negatywne zjawiska będą wpływać w za- sadniczy sposób na dalszą degradację drzewostanów szpilkowych. 
Z wstępnej prognozy wynika, że około roku 1985 omawiany obszar Nadleśni- ctwa „Rybnik” będzie się odznaczał praktycznie brakiem lasów zaliczanych do strefy „zerowej” oraz pierwszej. Nastąpi natomiast wyraźny przyrost — w sto- 

sunku do roku 1971 — powierzchni lasów (około 20%) zaliczanych do strefy uszko- dzeń silnych, która obejmować będzie ponad 8 tys. ha. Wiąże się to z nakładaniem się zanieczyszczeń emitowanych przez Elektrownię „Rybnik” oraz źródła zlokali- zowane na obszarze ROW, charakteryzujące się największą emisją zanieczyszczeń, Jak również przez źródła w rejonie Ostrawsko-Karwińskiego Okręgu Przemysło- 
Wego. Dodatkowo sprzyja temu bardzo niekorzystny rozkład kierunków wiatrów, nawiewających na omawiane kompleksy leśne podstawową masę zanieczyszczeń. 
Z tych też względów należy się poważnie liczyć z dalszym spadkiem żywotności (lez zdolności regeneracyjnych występujących tu zbiorowisk leśnych. W świetle 
tego, Kluczowym zagadnieniem jest poprawne dostosowanie przebudowy negatyw- 
nych drzewostanów szpilkowych, głównie starszych klas wieku, do zachodzących Zmian, zwłaszcza że przyczyną postępującej degradacji drzewostanów będą nie tylko 
potęgujące się uszkodzenia wynikłe na skutek imisji zanieczyszczeń, lecz także 
szkody towarzyszące eksploatacji głębinowej węgla kamiennego (...)


