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Wzrost i rozwój introdukowanych gatunków drzew 
w rejonach przemysłowych 

Рост и развитие интродицированных древесных пород в промышленных районах 

Growth and development of introduced tree species in industrial regions 

W ostatnim okresie obserwuje się duże zainteresowanie szczególnie 
iglastymi gatunkami drzew obcego pochodzenia, wykazującymi 

mniejszą od rodzimych gatunków wrażliwość na przemysłowe zanieczy- 
szczenia powietrza. Według badań ankietowych przeprowadzonych przez 
Białoboka i Chylareckiego (2) w Polsce istnieje duża ilość 
drzewostanów gatunków obcych, zwłaszcza w północnych i zachodnich 
dzielnicach kraju. Niestety brak jest danych o ich pochodzeniu. 

Badania częściowo uwzględniające pochodzenie gatunków introduko- 
wanych zostały podjęte w 1960 r. przez Instytut Badawczy Leśnictwa. 
pod kierownictwem prof. dra E. Ilmurzyńskiego! finansowane 
z funduszów utworzonych w wyniku umowy między PRL a USA o dosta- 
wach rezerw żywnościowych (10). 

Badaniom poddano łącznie 10 gatunków drzew (21 pochodzeń ame- 
rykańskich i 13 z drzewostanów krajowych). W latach 1961—1964 zało- 
żono łącznie 68 powierzchni doświadczalnych w rozmaitych warunkach 
środowiska. Na powierzchniach tych prowadzono badania nad wzrostem 
i rozwojem niektórych gatunków drzew północnoamerykańskich oraz nad 
występowaniem na nich chorób i szkodników owadzich w różnych re- 
gionach klimatycznych Polski (1, 7, 19). Z wymienionej liczby 16 po- 
wierzchni zlokalizowano na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe- 
go (GOP) i Krakowskiego Okręgu Przemysłowego (KOP), czyli w warun- 
kach silnego zanieczyszczenia powietrza przez emisje przemysłowe. Po- 
wierzchnie te, założone wiosną 1964 r. przez Zakład Hodowli Lasu IBL, 
zostały w 1966 r. przekazane Zakładowi Gospodarki Leśnej Rejonów Prze- 
mysłowych IBL w Katowicach do dalszych badań. Na powierzchniach 
posadzono 7 gatunków drzew w układzie bloków losowanych z czterema 
powtórzeniami, po 100 sadzonek każdego gatunku w powtórzeniu. 

I Układ doświadczenia opracował doc. dr Z. Kędzierski. Ponadto w zakła- 
daniu powierzchni doświadczalnych i badaniach prowadzonych w pierwszych la- 
tach brali udział: S. Bellon, G. Burzyński, S. Graniczny, J. Gutowski, 
A. Kłoskowska, W. Mierzejewski, W. Warecki, C. Wiechowski. 
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CEL, METODYKA I PRZEBIEG PRAC 

‘ 

Celem niniejszej pracy jest ocena wzrostu i rozwoju 10-letnich upraw 
gatunków introdukowanych na wymienionych powyżej powierzchniach 
doświadczalnych IBL założonych w GOP i KOP. Jako kryteria oceny 
przyjęto procent przeżycia oraz dynamikę wzrostu na wysokość drzewek 
poszczególnych gatunków. 

Jesienią 19/3 r., po dziesięciu sezonach wegetacyjnych, wykonano po- 
miar wysokości wszystkich drzewek żywych na 138 powierzchniach do- 
świadczalnych. Nie wykonano pomiarów na 3 powierzchniach, położo- 
nych w obrębie Imielin, oddz. 9a i 48a, oraz w obrębie Gołonóg, oddz. 
52d z uwagi na zniszczenie pierwszej powierzchni i przepadnięcie upraw 
na dwóch powierzchniach doświadczalnych. Wysokości drzewek pomie- 
rzono z dokładnością do 0.1 m. Następnie obliczono na każdej powierzchni 
średnią wysokość górną z 90 drzewek najwyższych w danym gatunku, na 
3 najlepszych działkach (powtórzeniach), a więc z 30% drzewek posa- 
dzonych na działce oraz przeciętne (z czterech powtórzeń) przeżywalności 
w procentach na poszczególnych powierzchniach. 

Ponadto prowadzono okresowe lustracje zdrowotności i żywotności 
poszczególnych gatunków. 

Szczegółową lokalizację 13 powierzchni doświadczalnych wraz z opi- 
sem warunków glebowych (7) oraz strefą zagrożenia przez emisje prze- 
mysłowe zamieszczono w tab. 1. 

CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNYCH 

Powierzchnie doświadczalne położone są na terenie OZLP Katowice 
i Kraków, w pięciu nadleśnictwach i wchodzą w skład ośmiu obrębów 
(byłych nadleśnictw). Nadleśnictwa OZLP w Katowicach leżą w V Krai- 
nie Frzyrodniczoleśnej zwanej Krainą Slaska (23), w Dzielnicy 5 „Gór- 
noślaskiego Okręgu Przemysłowego”, a nadleśnictwa należące do OZLP 
w Krakowie znajdują się w VI Krainie Przyrodniczoleśnej „Wyżyn Środ- 
kowopolskich” w Dzielnicy 12 „Krakowskiego Okręgu Przemysłowego”. 
Obydwie te dzielnice są podobne pod względem układu warunków КП- 
matycznych. Długość okresu wegetacyjnego wynosi tu 200—210 dni (23). 
Według danych wieloletnich stacji meteorologicznych w Bytomiu i Kra- 
kowie (7) średnia temperatura roczna wynosi 7,7 C i 8,2?C, lipca 17,7'C 
i 18.80C a stycznia —2,5'C. Średnia roczna ilość opadów atmosferycznych 
wynosi w Bytomiu 732 mm, a w Krakowie 721 mm. 

Powierzchnie doświadczalne założone zostały w bardzo zróżnicowa- 
nych warunkach glebowych, zarówno pod względem typu i rodzaju (tab. 
1) jak również stopnia uwilgotnienia, od suchych, przez świeże do wil- 
gotnych a nawet okresowo mokrych. 

Podział na strefy zagrożenia lasu przyjęto na podstawie map prze- 
glądowych zagrożeń drzewostanów przez przemysłowe zanieczyszczenia 
powietrza, wykonanych przez BULiGL. Trzy powierzchnie doświadczalne 
(Panewnik, Nakło, Repecko) położone są w III strefie (silnych uszkodzeń), 
a pozostałe w II strefie zagrożenia (średnich uszkodzeń), czyli w warun- 
kach intensywnego zanieczyszczenia powietrza przez przemysł. 

Uprawy zostały założone na zrębach zupełnych po ręcznym przygoto- 

30



Tabela 1 
Warunki glebowe na powierzchniach doświadczalnych 
  

  

  

  

      

Lokalizacja powierzchni Pe hooks. | Strefa 
na głębokości zagroże- 

Opis gleby nia przez 
nadieś- obręb leśnictwo, 0—20 | 40—60 emisje 
n ctwo oddział cm cm przem. 

Chrzanów Chrzanów Katy Bielicowa, średnio zbie- 4,0 4,0 I] 

46 p licowana, wytw. z piasku 

luźnego, mokra. 

Chrzanów Trzebinia Galman Rędzina brumatna, wytw. 6,7 7,6 II 

239 a z dolomitów triasowych. 

Chrzanów  Kmnzeszowice Bisdka Bielicowa, pseudoglejo- 4,0 4,2 II 

9 da wia, wytw. z gliny zwa- 

łowej. 

Olkusz Szczakowa Jeziorki Bielicowa, próchniczno- 5,2 4,1 II 

190 c żelazista, typu bagien- 

nego, wytw. z piasku 

luźmiego. 

Olkusz Szczakowa Dąbrowa Pobagienna, murszowa, 4,9 4,1 II 

Маг. wytw. z piasku luźnego. 

220 с 

Olkusż Olkusz Miazaniec  Rędzina brunatna, wytw. 7,3 7,5 II 
125 a z piasku słabogliniaste- 

50 na wapieniu juraj- 

skiim. 

Olkusz Olkusz Żurada Bielicowa, słabo zbieli- 4,8 4,5 II 
221 с cowana, wytw. z piasku 

luźnejgo. 

Katowice  Panewnik Panewnik Skrytobielicowa, pseudo- 4,5 4,8 III 
15 a glejowa, wytw. ze zwiie- 

trzeliny ilastej. 

Katowice Panewnik Rpiba Bielicowa, słalbo zbieli- 4,5 5,0 II 
93 d pow. cowana, wytw. z piasku 

nr 2i8 luźnego. 

Zawiercie Gotondg Miacztkii Bielijcowa, wytw. z pia- 4,6 4,9 II 
1ES c sku luźnego. 

Świiier - Świier - Niakło Brunatna, wyługowana, 4,8 5,2 III 
kilaniec klamiec 175. Ъ wytw. z piasku glimia- 

stego. 

Świer- Świier - Repedko  Pobagiennia, murszowa, 3,4 3,8 III 

kilaniec klamniec 96 с nia piasku luźnym. 
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waniu gleby w talerze lub bruzdy, ze spulchnieniem miejsc sadzenia 

w więźbie 1 X 1 m. Sadzenie 1 — 3-letnich sadzonek wykonano w jamkę. 

W doświadczeniu zastosowano następujące gatunki drzew: modrzew 

europejski (Larix europaea DC.), sosna czarna (Pinus nigra Arnold), sosna 

wejmutka (Pinus strobus L.), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis L.), 

choina kanadyjska (Tsuga canadensis Carr.), daglezja zielona (Pseudotsuga 

menzicsii Franco) oraz dąb czerwony (Quercus borealis Michx.). Material 

sadzeniowy jest dość zróżnicowany pod względem pochodzenia. 

Sosna wejmutka na powierzchni w leśn. Panewnik oddz. 15a oraz na 

dwóch powierzchniach w leśn. Reta oddz. 93d pochodzi z krajowych drze- 

wostanów (Susz). Na pozostałych powierzchniach pochodzi z miejscowych 

szkółek gospodarczych. Żywotnik zachodni na wszystkich powierzchniach 

pochodzi z drzewostanów z Łopuchówka. Choina kanadyjska na po- 

wierzchniach w leśnictwach Białka, Panewnik oraz Reta pochodzi z Wirt, 

a na pozostałych powierzchniach z Susza. Daglezja zielona na powierzch- 

niach w leśnictwach Panewnik i Reta pochodzi z Wirt, a na pozostałych 

powierzchniach z miejscowych szkółek gospodarczych. Pozostałe gatunki, 

jak: dąb czerwony, sosna czarna oraz modrzew europejski pochodzą 

z miejscowych szkółek gospodarczych. 
Przez pierwszych kilka lat (4—5) prowadzono pielęgnowanie gleby 

przez ręczne spulchnianie i niszczenie chwastów. W latach 1967 i 1966 

dokonano odcięcia bocznych, silnych pędów powstałych wskutek przy- 

mrozków u choiny kanadyjskiej. W latach 1968 i 1969 wycięto część 

drzewek olszy szarej, wprowadzonych jako osłona na działkach z gatun- 

kami wrażliwymi na warunki powierzchni otwartych takich, jak: choina 

kanadyjska, daglezja zielona i żywotnik zachodni. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Przeciętny stopnień (w %) przeżycia drzewek poszczególnych gatun- 

ków, po upływie 10 lat wzrostu, zestawiono w tab. 2. Pod względem 

przeżywalności można ustalić następującą kolejność gatunków: 1) dąb 

czerwony, 2) sosna czarna, 3) modrzew europejski, 4) sosna wejmutka, 

5) choina kanadyjska, 6) żywotnik zachodni, 7) daglezja zielona. 

Na stopnień przeżycia drzewek poszczególnych gatunków miały wpływ 

różne czynniki. Duże zróżnicowanie pod tym względem wykazuje dąb 

czerwony. Na trzech powierzchniach osiąga on przeżycie 82% i powyżej, 

a na jednej 64%. Na pozostałych powierzchniach nie wykonano oceny 

stopnia przeżycia drzewek dębu czerwonego, z uwagi na katastrofalne 

zniszczenie przez zające. Wiele sadzonek dębu czerwonego wskutek zgry- 

zania wypadło, pozostałe przy życiu wykazują krzaczasty pokrój, a ich 

wysokość nie przekracza 1 m. Przeprowadzony w latach 1970—1972 prze- 

sląd upraw oraz młodników z przebudowy drzewostanów iglastych w 

GOP i KOP (13) również wykazał, że dąb czerwony jest bardzo silnie 

uszkadzany przez zające. W uprawach na powierzchniach otwartych 

w GOP dąb czerwony jest zgryzany przeciętnie w.ok. 74%. Niestosowa- 

nie skutecznych zabiegów ochrony dębu czerwonego przed szkodami od 

zającowatych może całkowicie przekreślić możliwość uprawy tego gatun- 

ku na niektórych terenach w rejonach przemysłowych. 

W trakcie lustracji w latach 1970—1974 stwierdzono liczne wypadki 
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wykopywania z bryłką drzewek zywotnika i choiny kanadyjskiej przez 
miejscową ludność, szczególnie na powierzchniach w leśnictwach Maczki, 
Panewnik, Dąbrowa Narodowa i Galman. Ten subiektywny czynnik (szko- 
dy od człowieka) spowodował niewątpliwie zaniżenie procentu przeżycia 
drzewek tych gatunków, który obiektywnie byłby znacznie wyższy. Zwra- 
cą uwagę bardzo wysoki stopień (82% i 78%) przeżycia drzewek żywot- 
nika na powierzchniach w leśnictwach Repecko i Nakło, nie zniszczo- 
nych przez człowieka, a położonych w III strefie zagrożenia przez emisje 
przemysłowe. 

Uwzględniając przytoczone spostrzeżenia można stwierdzić, że po 10 
latach wzrostu na powierzchniach doświadczalnych bardzo dobre prze- 
życie (średnio 75% i powyżej) wykazują: dąb czerwony, sosna czarna. 
modrzew europejski i sosna wejmutka. Dobre przeżycie zachowały choina 
kanadyjska i żywotnik zachodni, a słabe — daglezja zielona. Na stopień 
przeżycia poszczególnych gatunków wpływało ponadto wiele innych, czę- 
sto nakładających się, czynników abiotycznych i biotycznych. Spośród 
czyników abiotycznych najważniejszymi są żyzność i wilgotność gleby 
oraz warunki klimatyczne. 

Słaba żyzność i przesuszenie gleby spowodowało przepadnięcie (7) 
w pierwszych latach uprawy doświadczalnej w obrębie Gołonóg, oddz. 
52d oraz znaczne wypady daglezji, choiny i żywotnika w leśn. Żurada. 
Na innych powierzchniach niekorzystnie na udatność tych gatunków 
wpłynęła nadmierna wilgotność gleby (Dąbrowa Narodowa, J eziorki, Kąty) 
oraz późniejsze podtopienie części działek modrzewia, dębu czerwo- 
nego i sosny czarnej w leśn. Dąbrowa Narodowa. Okresowe podtopienie 
w pierwszych latach spowodowało przepadnięcie powierzchni w obrębie 
Gołonóg, oddz. 48a (7). 

Do niekorzystnych wpływów klimatycznych w pierwszych latach 2у- 
cla upraw nalezy zaliczyé mrozy zimowe, szczególnie w odniesieniu do 
daglezji (na wszystkich powierzchniach), choiny kanadyjskiej (w leśn. 
Zurada) i żywotnika (w wielu nadleśnictwach). Niekorzystnie wpływały 
również, szczególnie w początkowym okresie, przymrozki zwłaszcza wio- 
senne na daglezję (Żurada, Jeziorki, Repecko), powodujące przepadnięcie 
działek tego gatunku. Negatywnie zaznaczyły się przymrozki wiosenne 
na dębie czerwonym (na wszystkich powierzchniach, a zwłaszcza w Żu- 
radzie). Przymrozki jesienne uwidoczniły się mniej szkodliwie na Ży- 
wotniku w leśnictwach Żurada, Mazaniec i Jeziorki oraz w mniejszym 
stopniu na choinie kanadyjskiej (7). 

Negatywny wpływ emisji przemysłowych na przeżywalność nie dał 
się wyraźnie zauważyć z uwagi na jednoczesne nakładanie się innych 
niekorzystnych czynników abiotycznych. Na żyznych siedliskach wystę- 
powało natomiast złagodzenie działania emisji przez zasobność i wilgot- 
ność gleb, co zgodne jest z innymi obserwacjami (3, 22). 

Bardzo wysoki procent przeżywalności po 10 latach takich gatunków 
jak dąb czerwony, sosna czarna, modrzew europejski oraz: sosna wej- 
mutka na powierzchniach doświadczalnych na terenie GOP i KOP po- 
krywa się z doniesieniami licznych autorów o małej wrażliwości wymie- 
nionych gatunków na dwutlenek siarki, który jest głównym składnikiem 
zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie. Wielu autorów uważa za ga- 
tunki względnie odporne na SO» dąb czerwony (3, 5, 11, 14, 18, 22) oraz 
sosnę czarną (3, 11, 16, 17, 22). Odnośnie wrażliwości modrzewia 
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zdania sq podzielone. Dassler (5) uważa go za bardzo wrażliwy, Wen- 
tzel (22) zaś zalicza go do mniej wrażliwych, a niektórzy autorzy (3, 14, 

18) uważają go za gatunek względnie odporny. Sosna wejmutka zaliczana 

jest do mniej wrażliwych (3, 4, 5, 22). 

Bytnerowicz i Molski (4) oraz Wentzel (22) wspominają 

o względnej odporności rodzaju Thuja. Daglezję zieloną uznaje się za ga- 

tunek wrażliwy (4) lub za bardzo wrażliwy (22) na emisje SO. 

Spośród czynników biotycznych wpływających na przeżywalność ga- 

tunków iglastych na pierwsze miejsce wysuwa się szeliniak (Hylobius 

abietis). Jest on szczególnie groźny dla młodych sadzonek daglezji (19). 

Schnaider (19) podaje, że w mniejszym stopniu występuje na mo- 

drzewiu, sośnie wejmutce, sośnie czarnej, choinie kanadyjskiej i żywot- 

niku. Dominik (6) na podstawie 20-letnich obserwacji w Lasach Do- 

świadczalnych SGGW w Rogowie donosi, że szeliniak najsilniej atakuje 

daglezję i choinę kanadyjską. Na sadzonkach wejmutki występuje osnuja 

sadzonkowa (Acantholyda hieroglyphica). 
Obserwacje występujących grzybów pasożytniczych (1) wykazały 

w pierwszych latach 18 gatunków grzybów, z których żaden nie spowo- 

dował silnych uszkodzeń (powyżej 30%) młodych drzew. Spośród najgroź- 

niejszych chorób wejmutki stwierdzono obwar (Cronartium ribicola 

Fisch), który wystąpił jedynie na kilku drzewkach na powierzchni w leśn. 

Białka. Grzywacz (9) przytacza za innymi, że rdza kory wejmutki 

wykazuje dużą wrażliwość na działanie zanieczyszczeń powietrza. Nie 

stwierdzono zagrożenia wejmutki przez osutkę. Pewne niebezpieczeństwo 

dla wejmutki stanowią szkody od zwierzyny płowej, która chętnie ją 

spałuje. 
Obliczone średnie wysokości górne poszczególnych gatunków zesta- 

wiono w tab. 3. Na podstawie uwidocznionych tam danych (po ich gra- 

ficznym opracowaniu) można ustalić następującą kolejność gatunków pod 

względem wzrostu na wysokość po 10 sezonach wegetacyjnych: 

1) modrzew europejski, 2) dąb czerwony, 3) sosna wejmutka, 4) choina 

kanadyjska, 5) sosna czarna, 6) daglezja zielona i 7) żywotnik zachodni. 

Jak widzimy, kolejność gatunków pod względem stopnia przeżycia 

i szybkości wzrostu nie pokrywa się. Za szybko rosnące należy uznać 

modrzewia europejskiego i dąb czerwony. Średnią dynamikę wzrostu wy- 

kazują sosna wejmutka i choina, natomiast słabym wzrostem cechuje 
się sosna czarna, daglezja oraz żywotnik zachodni. Na uwagę zasługuje 

(krajowy) modrzew europejski, który (z wyjątkiem jednej powierzchni 

w leśn. Panewnik) cechuje się zdecydowaną przewagą w szybkości wzro- 

stu nad gatunkami introdukowanymi. Wyniki tych pomiarów potwier- 

dzają obserwowaną (12) wysoką dynamiką wzrostu modrzewia i dębu 

czerwonego w wielu uprawach i młodnikach pochodzących z przebudowy 

drzewostanów iglastych, dochodzących już w wielu wypadkach do wieku 

20 lat. Wyraźną przewagę w szybkości wzrostu (tab. 38) wykazuje sosna 

wejmutka nad sosną czarną. Ważyńska (21) donosi, że na obszarach 

nie objętych wpływem emisji przemysłowych sosna wejmutka, w po- 

równaniu do sosny pospolitej, rośnie o wiele szybciej w pierwszym okre- 

sie życia (do ok. 20 lat). W uprawach pochodzących z przebudowy drze- 

wostanów w GOP i KOP obserwowano również powolny wzrost sosny 

czarnej w początkowym okresie (12). Prace GresztyiOlszowskie- 

go (8) wykazały, że w starszym wieku sosna czarna w porównaniu z so- 
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Zestawienie przeciętnych przeżywalności (w %) 

Tabela 2 

—ы 

  

  

  

  

. Thuja | Pseudo- 

Pow. dośw. Lari Pinus Р eae ed 2 осей. tsuga | Quercu 

w leśnictwie paea nigra bus densis denia- menzie- | borealis 
_ as _ SU 

Zurada 75 88 75 14 54 2 — 

Dabrowa Nar. 52 58 75 64: 28 0 — 

Jeziorki 87 95 82 — 27 0 — 

Katy 95 87 98) 84 27 56 — 

Mazaniec 92) 95 12 — 88 67 — 

Biatka 85 80 87 78; 50 65 94 

Repecko 90 68 72 — 82! 0 — 

Reta (pow. nr 2) 95 90 77 52 45 74) — 

Reta (pow. nr 3) 92 94 91 — 58 13 — 

Maczki 57 71 31 23 7 8 64 

Galman 91 74. 60 48 6 51 — 

Nakto 79 94 88) 712! 78 10 82 

Panewnik 67 64 72! 74, 28 18 86 

Srednio: 79 8 75 57 44 33 82 

° Tabela 3 

Zestawienie średnich wysokości górnych 10-letnich upraw 

gatunków introdukowanych (w m) 

, , Thuja | Pseudo- 

Pow. dośw. Lara Pinus Pinus Tsug т oie tsuga Quercus 

w leśnictwie paea nigra bus densis dania. menzie. borealis 

Zurada 3,49: 1,67 1,96 — 1,17 — — 

Dabrowa Nar. 4,86 1,51 3,01 1,79 — — -- 

Jeziorki 5,38 2,29 2,43 — — — — 

Katy 7,28) 3,12 4,5I2: 2,75 — 2,59 — 

Mazaniiec 7,26 2,43. 2,38 — 2,41 2,38 — 

Białka 5,80 2,98 4,60 2,76 2,27 2,89 3,75 

Repecko 4,68 1,49 2,59 — 1,73 — — 

Reta (pow. mr 2) 4,54 1,61) 2,59 2,47 1,51 1,88 — 

Reta (pow. nr 3) 4,68 1,70 2,94 — 1,65 1,64 — 
Maczki 5,50 2,22 2,59 — — — 4,51 
Galman 7,66 2,13 2,69 2,72 — 1,90 — 

Nakło 6,74 3,22 3,97! 2,63 2,62 — 4,21 

Panewnik 4,79 2,17 3,10 4,09 — — 6,46 

sną pospolitą na terenie nadl. Panewnik wykazuje w analogicznych wa- 

runkach ekologicznych dużo większy przyrost wysokości, powierzchni 

przekroju i miąższości, 

Wydaje się, że główną przyczyną zahamowania i powolnego wzrostu 

drzewek są także czynniki abiotyczne, a zwłaszcza żyzność i wilgotność 

gleby. Na glebach ubogich i suchych (Żurada) oraz na nadmiernie wil- 

3* 35



gotnych (Dąbrowa, Jeziorki) wszystkie gatunki wykazują najsłabszą dy- 
namikę wzrostu. W miarę poprawy warunków glebowych i zbliżania się 
do optimum dla danego gatunku można stwierdzić wyraźnie większą dy- 
namikę wzrostu. Na drugim miejscu należy postawić warunki. klimatycz- 
ne. Szczególnie daglezja, żywotnik i choina kanadyjska były dotkliwie 
uszkadzane przez wiosenne przymrozki, w mniejszym stopniu przez przy- 
mrozki jesienne i mrozy zimowe. Obszar GOP i KOP cechuje się znaczną 
liczbą dni w roku z przymrozkami (7). 

Negatywny wpływ emisji przemysłowych na szybkość wzrostu bada- 
nych gatunków odgrywa mniejszą rolę, chociaż daje się zauważyć pewne 
obniżenie dynamiki wzrostu niektórych gatunków na powierzchniach po- 
łożonych w III strefie zagrożenia w stosunku do powierzchni położo- 
nych w II strefie. Szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza 
oraz niekorzystnych warunków klimatycznych jest kompensowane żyz- 
nością gleb (np. na powierzchniach w leśnictwach Panewnik i Nakło). 
Spośród czynników biotycznych znaczne osłabienie przyrostów drzewek 
iglastych (szczególnie daglezji) powoduje szeliniak. 

Interesująco przedstawiają się obserwacje aparatu asymilacyjnego nie- 
których gatunków drzew. Stwierdzono, że sosna wejmutka ma przecięt- 
nie 2 garnitury igieł. Sosna czarna utrzymuje średnio 4 roczniki igieł, 
a egzemplarze bardzo żywotne, wykazujące najszybszy wzrost — nawet 
de 7 roczników igieł. Duże zróżnicowanie wykazuje daglezja. Osobniki 
zamierające, cechujące się powolnym wzrostem, utrzymują 1—2 roczni- 
ków igieł, a obok rosnące, pojedyncze egzemplarze, wyróżniające się 
szybkim wzrostem, mają do 7 roczników igieł. 

Pod względem szybkości dochodzenia upraw do zawarcia na pierw- 
szym miejscu znajdują się działki z modrzewiem. W dalszej kolejności 
należy postawić sosnę czarną i wejmutkę oraz dąb czerwony. Wymie- 
nione 4 gatunki wymagają po okresie 10 lat wzrostu przeprowadzenia 
pilnych czyszczeń. Na połowie powierzchni nadmierne zagęszczenie wy- 
kazują uprawy z choiną kanadyjską. Nie osiągnęły na ogół zwarcia 
w wieku 12 lat uprawy daglezji i żywotnika zachodniego. 

Zdając sobie sprawę z dużego zróżnicowania badanych gatunków pod 
względem pochodzenia oraz krótkiego jeszcze okresu badań, na podsta- 
wie szybkości wzrostu i stopnia przeżycia, można stwierdzić, że na terenie 
GOP i KOP spośród gatunków introdukowanych bardzo przydatne do 
przebudowy drzewostanów, zwłaszcza na słabszych siedliskach są: dąb 
czerwony, sosna czarna i sosna wejmutka, a na bogatszych siedliskach: 
żywotnik zachodni (pochodzący z drzewostanów nadl. Łopuchówko) oraz 
choina kanadyjska. Dotychczasowe doświadczenia z daglezją zieloną nie 
rokują nadziei na możliwość szerszego wprowadzenia tego gatunku na 
zrębach otwartych w tym regionie, nawet pod osłoną olszy. 
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Краткое содержание 

В работе находится оценка степени приживаемости в %% (табл. 2), а также 
динамики роста в высоту (табл. 3) отдельных пород, на основании наблюдений 

и измерений в 10 лет после закладки в опытных культурах. Исследования проводились 
на 13 опытных площадях, заложенных на сплошных лесосеках в очень дифференци- 

рованных почвенных условиях (табл. 1). 

С точки зрения приживаемости высокий процент (в среднем 75% и больше) дают 
Quercus borealis Michx, Pinus nigra Arnold, a Takxxe Pinus strobus L. Xopouerh 

NpPH2XHBaeMOCTbIO xXapakTepHsyloTca Tsuga canadensis Carr u Thuja occidentalis L. 

Слабую степень приживаемости (в cpemHem 33%) maet Pseudotsuga menziesii Franco. 
К быстрорастущим следует зачислить Quercus borealis. CpeqHio1w динамику роста 

показывают Риз $%тоби$ и Тзида сапа4ет$1$, а слабым ростом отличаются Риз 

nigra, Pseudotsuga menziesii u Thuja occidentalis. 

На территории Гурношлёнского Промышленного Округа и Краковского Промыш- 

ленного Округа пригодными для реконструкции на славых условиях местопроизраста- 

HHA ABJIAIOTCA Quercus rubra, Pinus nigra a TakmKe Pinus strobus. Ha более богатых 

условиях местопроизрастания можно рекомендовать Тзида сапа4ет$1$ и ТВида осс- 

4етфаЙз (произхождение Люопухувко). 

Слабые результаты на сплошных лесосеках дала Pseudotsuga menziesii. 

Вышепредставленные исследования требуют продолжения. 

Summary 

The paper contained the appraisal of survivalship degree in per cent (Tiable 2) 

and height growth dynamics (Tab. 3) of individual species based on observations 

and measurements after 10 years of growth fin experimental plantations. Studies 

were carried out on 13 experimental areas established on clear-cuts under widely 

varying soil conditions (Tab. 1). 

Quercus borealis Michx., Pinus nigra Arnold, and Pinus strobus L. reveal a high 

percentage of survival (on average 75% amd more). Tsuga canadensis Carr. and 

Thuja occidentalis L. are characterized by a good survival. Pseudotsuga menziesii 

Franco indicates a low survival degree (on average 33%). 
Quercus borealis ought to be reckoned among fast growing species. Pinus strobus 

and Tsuga canadensis indicate an intermediate growth dynamics, while Pinus nigra, 

Pseudotsuga menziesii, and Thuja occidentalis — a poor growth. _ 

Quercus rubra, Pinus nigra, and Pinus strobus are useful in the reconstruction 

of forest stands on poor sites of the Upper Silesian and Knaków Industrial Regions. 

Tsuga canadensis and Thuja occidentalis (Łopuchówko provenience) may be re- 

commendel for richer sites. Poor results were attained by Pseudotsuga menziesii 

on clear-cuts. 

The studies above require continuation. 
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