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WSTĘP 

Wiwezy śródpolne na obszarach lessowych płaskowyży są charakte- 
rystycznym elementem krajobrazu rolniczego. Z gospodarczego 

punktu widzenia, jest to element negatywny. Wąwozy rozcinają nieregu- 
larnie powierzchnię i uszczuplają areał użytków rolnych, oddziałują dre- 
nująco na przyległe pola oraz komplikują drożność danego terenu. 

Badania Baca (1) oraz Reniger (10) wykazują ważną rolę szaty 
roślinnej, zwłaszcza drzew i krzewów, w hamowaniu zjawisk erozyjnych. 
Strzemski (11) wiąże ściśle proces nadmiernego wylesiania obszarów 
lessowych dla celów rolniczych z ich erozyjnym rozczłonkowaniem. Nowy 
kierunek w tej dziedzinie reprezentuje Bury-Zaleska (2, 5). Określa 
ona zakres pojęcia fitomelioracji oraz wskazuje konieczność zastosowania 
roślinności drzewiastej, jako elementu ochronnego wprowadzanego na te- 
reny erodowane. Propozycje doboru gatunków drzew i krzewów na te 
tereny podają Zieliński(12)iPiotrowski (9). 

Z inicjatywy Anny Reniger Pracownia Użytków Ochronnych 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach podjęła ba- 
dania w wąwozie ,„Mikołajec” *. Jest on położony na.gruntach wsi Szewna 
na Wyżynie Opatowskiej w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i stanowi 
obiekt reprezentatywny dla wąwozów w terenie lessowym. W okresie 
rozpoczęcia prac był on słabo zadarniony i prawie całkowicie pozba- 
wiony roślinności drzewiastej. Powierzchnia wąwozu wynosi około 5 ha, 
jego zlewnia około 20 ha, długość około 700 m, szerokość 30—80 m i głę- 
bokość wcięcia 20—30 m. Kierunek przebiegu wąwozu: wschód—zachód. 

Projekt zadrzewienia, z doborem gatunków drzew na różne mikro- 
siedliska, opracowali: J. Bury-Zaleska, F. Piotrowski oraz 
w późniejszym okresie J. Pięta. Wprowadzono 14 gatunków drzew 
ини, 
——E 

1 Mgr inż. Franciszek Piotrowski kierował pracami przy zalesianiu wąwozu 
w okresie od 1958 r. do wiosny 1962 r. 

5— Sylwan nr 11 65



    

    аи . a R 9 a a e ae ać "aa e aa dą a add dd. ’ а" x х "> + 2, © + а ъ k * eRe eae eee es se ee oe ee ee ee we ee ee ee ae eee ee юж» * ж,* мн. * s x aa . da ese wee Bae se © . в’ es . = 
де @ h , - въ + . ge ee again te ee Oe ee ee ee ee ee ee i „a 

* * . ad da e w aaa e a > . <n we к eae ee . "ała a ee a as day aa o sy : eee ete eed ee we ae ee 
»A4) a . a z aaa . . d я 

* a. « da „a ae oe s a. - „sw * . . - = 4 « raw = «w «a» „ > w. - 
. - = - . «ee . 1 „a | on О . - a=" a a= sw. . a. . . 

a 

OK 
NM „a кк 

*, 
o 

z 

  
в ee 

su s e e 

oot esas 

Górna część wawozu „Mikołajec” przed zadrzewieniem 

73 A. 7 1 10 gatunkow krzewów. Sadzenie w wąwozie wykonywano w lżtach 
1958—1962, а Чо 1965 г. uzupełniano corocznie wypady. Na powierzchni 
około 4 ha wysadzono ogółem 26500 sadzonek drzew i 5400 krzewów. 

Prace zawierające szczegółowy opis wąwozu „Mikołajec”, występu- 
jących tam zjawisk erozyjnych, doboru gatunków wprowadzonych drzew 
i krzewów oraz opis roślinności darniowej zostały opublikowane w Pa- 
miętniku Puławskim (3, 4, 7, 8). 

ZNACZENIE OCHRONNO-PRODUKCYJNE ZADRZEWIENIA 

Podjęte zabiegi fitomelioracyjne (4), polegające na wprowadzeniu 
leśno-ochronnego zagospodarowania gruntu, miały na celu: 
— sprawdzenie czy, i dla jakich form erozji zadrzewienia mogą spełniać 

rolę ochronną; 

— dobór gatunków pionierskich i docelowych na wytypowane w wąwozie 
mikrosiedliska; 

— opracowanie metod zagospodarowania docelowego zadrzewienia; 
— ocenę produkcyjności zadrzewienia: 
— opracowanie sposobów zagospodarowaia styków na granicy wąwóz- 

-pole. 

Granica wąwozu z polami jest linią nieustablizowaną i silnie rozwiniętą 
w stosunku do powierzchni, jaką otacza. Utrwalenie jej przez zabiegi fito- 
melioracyjne i techniczno-uprawowe, skorygowanie układu pól i kierunku 

66



orki jest nader ważnym zagadnieniem i musi być rozwiązywane na ko- 
rzyść rolnictwa. Zagospodarowanie nie może być jednak rozumiane krót- 
kowzrocznie, lecz na tle całokształtu przyrodniczych warunków zdrowego 
krajobrazu rolniczego, w którym elementy wysokiej zieleni, jak las, za- 
_drzewienie lub sad są integralną częścią składową. 

W trakcie prac zadrzewieniowych do wąwozu „,Mikołajec” wprowa- 
dzono w większych ilościach: olszę czarną i szara, robinie, grab, lipę, 
modrzew polski i europejski, a w mniejszych: brzozę, dąb szypułkowy 
1 czerwony, buk, jawor, klon, jesion, wiąz górski, szypułkowy i polny, 
topolę, sosnę zwyczajną i czarną oraz jarzębinę. Z krzewów wysadzono: 
karaganę syberyjską, kalinę, ałyczę, głóg, czeremchę amerykańską, kru- 
szynę, różę fałdzistolistną, dereń świdwę i trzmielinę europejską (4, 9). 
Dobór gatunków dostosowano do specyfiki zdegradowanych siedlisk. 

Powstałe zadrzewienie ochronne do momentu uzyskania zwarcia miało 
gorsze warunki rozwoju niż normalne uprawy leśne. Musiało ono wytwo- 
rzyć nowe środowisko leśne oraz pokonywać niesprzyjające warunki mi- 
kroklimatyczne, odmienne na różnych stokach i w dnie wąwozu. Nie- 
korzystne ukształtowanie terenu i czynne procesy erozyjne, jak obsuwy 
płatów gleby wraz z rosnącymi tam młodymi sadzonkami drzew oraz 
przygniatanie nawisami śnieżnymi przy krawędziach wąwozu, to poważne 
niebezpieczeństwo dla zadrzewień w pierwszych latach ich wzrostu. Naj- 
większym jednak zagrożeniem na siedliskach słonecznych są lata z suszą 
glebową (np. w 1964 r.). 

Zadrzewienie około 10 roku po posadzeniu zaczęło dochodzić do zwar- 
cia i pokrywać prawie całą powierzchnię, Wyjątek stanowi olsza, która 
w tych warunkach już w 3—4 roku uzyskuje zwarcie (8). W porównaniu 
z lasami równowiekowe młodniki wykazują tutaj bujniejszy rozwój. 

Po 15 latach od zadrzewienia procesy rozmywowe nie odgrywają po- 
ważniejszej roli. Natomiast wzrósł proces łuszczenia i osypywania się 
pionowych elementów rzeżby w wyniku ocienienia ścian lessowych przez 
drzewa. Następuje powiększanie skarp osuwiskowo-osypiskowych. Proble- 
mem dotychczas niedostatecznie poznanym jest wpływ zadrzewień na 
zjawiska sufozyjne, sięgające poniżej systemów korzeniowych drzew. 

Obecnie można już stwierdzić, że powstałe zadrzewienie spełnia zada- 
nie ochronno-produkcyjne. Przekształciło ono dotychczasowy nieużytek, 
zagrażający w dużym stopniu sąsiadującym polom, w powierzchnię pro- 
dukującą drewno. Nastąpiło przy tym urozmaicenie bezdrzewnego kraj- 
obrazu. Wąwóz stał się miejscem rekreacji dla mieszkańców Ostrowca. 
W miarę dalszego wzrostu drzew powiększy się jego znaczenie jako 
zapory przeciwwietrznej oraz zbiornika retencjonującego zarówno wody 
opadowe, jak też utrzymującego masy wilgotnego powietrza. Zadrzewienie 
jest już naturalną remizą i ostoją dla licznych gatunków ptaków, ssaków 
i owadów. Należy się też spodziewać poprawy warunków mikroklimatycz- 
nych przyległych pól. 

CIĘCIA PIELĘGNACYJNE 

Decydującą rolę w uzyskaniu i zachowaniu pełnych walorów ochron- 
no-produkcyjnych przyszłego drzewostanu odgrywają umiejętnie wyko- 
nane cięcia pielęgnacyjne. Typ gospodarczy pielęgnowanego drzewostanu 
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musi być uzgodniony z siedliskiem, a jego struktura powinna zapewnić 
najlepsze warunki rozwoju elementom ochronnym i produkcyjnym. 
Uwzględniać należy zasadę, że im bogatsze siedlisko i bardziej złożony 
skład gatunkowy, tym intensywniejszy i częściej powtarzany musi być 
zabieg pielęgnacyjny (6). | 

Zadrzewienie ochronne nie powinno w całości, a szczególnie w nie- 
których swych fragmentach, osiągać silnego i pełnego zwarcia. Powinno 
natomiast z biegiem lat przybierać strukturę piętrową, przy której naj- 
lepiej spełnia ono zadanie ochronne i produkcyjne. 

W górnym piętrze zadrzewienia powinny przeważać drzewa krótko- 
i długotrwałe, które w danych warunkach siedliskowych mogą dostar- 
czyć grubszych, użytkowych sortymentów drewna. Z krótkowiecznych 
i szybko rosnących będą to: topole, osika, olsza, brzoza i robinia, z długo- 
wiecznych szybko rosnących: modrzew, wiąz, klon i jawor, a z wolniej 
rosnących: lipa, buk i jodła. 

W pierwszym pokoleniu górne piętro będą tworzyć drzewa, które we 
wczesnej młodości wykształciły strzały lub pnie możliwie proste i niezbyt 
gałęzistą koronę. Drugie piętro będą natomiast stanowiły drzewa począt- 
kowo wolniej rosnące i cienioznośne, które w przyszłości przejmą rolę 
piętra górnego. 

Zadrzewienie wąwozu nie powinno uzyskiwać jednolitego zwarcia. 
Z uwagi na konieczność utrzymania pokrycia gleby przez roślinność 
zielną i krzewy, trzeba zapewnić dostateczny dopływ światła. W związku 
z tym należy tworzyć grupy drzew poprzedzielane licznymi prześwitami 
1 zachować rozluźnione obrzeża. W lukach pomiędzy grupami oraz pod 
ażurowymi koronami niektórych gatunków drzew (modrzew, topola, robi- 
nia) powinna występować pokrywa roślinności darniowej. Pod wpływem 
wzrastającego ocienienia następują daleko idące zmiany w składzie ga- 
tunkowym (8). Funkcje ochronne zwartej pokrywy darniowej przejmują 
narastająca ściółka i runo leśne. 

W celu utrwalenia ochronnej roli zadrzewienia, przyspieszenia wzrostu 
drzew i poprawy form strzały, przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych 
należy przestrzegać podanych poniżej zasad. 

Zabiegi powinny następować przed osiągnięciem silnego zwarcia. 
W przeciwnym wypadku może nastąpić na zadrzewionej powierzchni wą- 
wozu zanikanie nie tylko pokrywy roślinności darniowej, ale wiele gatun- 
ków drzew i krzewów. 

W pierwszych zabiegach pielęgnacyjnych należy starać się utrzymać 
drzewa nie tylko o znaczeniu produkcyjnym, ale również gatunki, których 
systemy korzeniowe wykazują cechy pożądane z punktu widzenia ochrony 
gleby, znoszące odsłanianie korzeni i zasypywanie materiałem akumula- 
cyjnym szyi korzeniowej, gatunki o zdolnościach odroślowych lub też 
takie, których korzenie zrastają się, a po wycięciu drzewa pozostają żywe. 

Na drogach spływu wód opadowych trzeba pozostawić wszelkie drze- 
wa, chyba że nastąpiło ich pochylenie lub też nadmierne ocienienie dna. 

Aby opóźnić rozkład pniaków po wyciętych drzewach wskazane jest 
cięcie piłą, nieco ukośnie. Będzie to sprzyjało również tworzeniu odro- 
stów utrzymujących przy życiu system korzeniowy. Najwłaściwszy wy- 
daje się trzykrotny nawrót cięć, w odstępach co 3—4 lata, jak w drzewo- 
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stanach wielogatunkowych z przewagą liściastych. Cięcia wyznacza się 
w okresie letnim, ale samo czyszczenie należy wykonywać od jesieni do 
wiosny. 

Należy chronić drzewa i krzewy owocowe i jagodowe, jako źródło 
pożywienia dla zwierząt. Również na wielu z nich rozwijają się poży- 
teczne owady, pożądane w nowych zbiorowiskach drzewiastych. 

Gałęzie po wyróbce powinny być pozostawione na miejscu lub rozło- 
żone na stokach nasłonecznionych. W połączeniu z opadłym listowiem 
hamują one spływ wód i sprzyjają akumulacji materiału glebowego. Na- 
leży dopuścić do dna wąwozu i jego bocznych wcięć światło, które 
zapewnia warunki szybkiego przerastania i utrwalenia warstwy akumu- 
lacyjnej a także trwałość zadarnienia. Jest to proces niezmiernie ważny, 
gdyż prowadzi do stopniowego wypełniania wąwozu, łagodzenia nachyleń 
stoków i stabilizacji rzeźby. | 

W celu ograniczenia konkurencji oraz mechanicznego oddziaływania 
korzeni i koron drzew na przyległe użytki rolne, konieczne jest oddziele- 
nie pól od zadrzewionych wąwozów pasem stykowym złożonym z niskich 
drzew, krzewów i darni (5). Pas ten musi też pełnić rolę ochronną, 
a więc ograniczać skutecznie erodowany obszar i nie dopuszczać do jego 
rozszerzania się na pola uprawne. Ściana ochronna utworzona przez pas 
stykowy powinna mieć luźne rozmieszczenie drzew, warstwę krzewów 
i zwarty pas darni od strony pola. Pełni ona ważną rolę nowej granicy 
rolno-leśnej, która wymaga specjalnego traktowania zarówno ze strony 
gospodarki rolnej, jak i cięć pielęgnacyjnych. Na plan pierwszy wysuwa 
się glebochronna, głównie mechaniczna, funkcja ściany ochronnej, jako 
zapory hamującej i rozpraszającej skoncentrowany spływ wody oraz gra- 
witacyjnych przemieszczeń materiału ziemnego na stokach. Zadania te 
może spełniać jedynie właściwie uformowana ściana, w której wszystkie 
składowe będą wykazywały dużą żywotność i trwałość. 

Dlatego też przy cięciach pielęgnacyjnych obrzeży zadrzewień ochron- 
nych w wąwozach powinno się: | 

— usunąć z górnej warstwy drzewa wadliwie ukształtowane, o koronie 
niesymetrycznej, zbyt rozbudowanej w kierunku pól; 

— usunąć z dolnej warstwy drzewa zbyt ocieniające, zagłuszające krzewy; 
— w pewnych wypadkach, do utrzymania właściwej struktury ściany 

stykowej, może okazać się wystarczające podkrzesanie drzew, których 
korony ujemnie oddziałują na pozostałe komponenty; 

— w wypadku silnie rozrośniętej warstwy krzewów, przyciąć je i prze- 
rzedzić celem odmłodzenia krzewów i utrzymania zwartej roślinności 
zielnej; 

— zachować drzewa rosnące w obniżeniach na liniach spływu wody z pól, 
nawet w wypadku ich wadliwej budowy. 

Pierwsze, opóźnione cięcia pielęgnacyjne, wyznaczone przez autorów 
niniejszego opracowania według podanych zasad, przeprowadzono w wą- 
wozie „Mikołajec” późną jesienią 1973 r. Z powierzchni około 4 ha po- 
zyskano 72,74 m$ drewna, czyli około 18 m$ z 1 ha, usuwając 785 drzew. 
Najwięcej wycięto: olszy, osiki, robinii i brzozy — 716 szt. o masie 70 m*, 
a więc gatunków szybko rosnących, które osiągnęły pełne zwarcie i wpły- 
wały negatywnie na wzrost gatunków docelowych (tab.). 

63



Tabela 

Zestawienie ilości i masy pozyskanego drewna 

z cięć pielęgnacyjnych w wąwozie „Mikołajec” 
  

            
  

  

Liczba Pierś: | Wyso- Liczba 

usunię- | nica w | kość Masa |wWySadzo- 
Gatunek tych grani- | w grani- nych 

drzew cach cach drzew 

cm m m? 

1 Topola — różne odmiany 125 1—39 71—24 39,84 367 
2  Osika 83 7—31 7—16 3,95 — 
3  Olsze: czarna i szara 383 6—22 8—16 14,96 6730 
4 Robinia 92 1—22 6— 9 5,76 3800 
5 Brzoza gruczołkowata 33 1—26 1—13 3,53 1050 
6 Iwa 27 7—14 1—11 1,06 190 
7 Modrzew: polski i europejski 11 1—22 6—10 0,65 3000 
8 Wiąz — różne gatunki 15 7—19 7—10 0,52 620 
9 Jawor, Klon 10 6—15 6— 8 0,25 360 

10 Lipa drobnolistna 2 9—11 6 0,05 2310 
11 Sosna zwyczajna 3 12—14 6— 7 0,15 400 
12 Jesion wyniosły 1 7 8 0,01 780 

Razem 785 — — 72,74 — 

WNIOSKI 

l. W wyniku zabiegu fitomelioracyjnego, jakim było wprowadzenie 
drzew i krzewów do wąwozu lessowego, w okresie 10 do 15 lat powstało 
wielogatunkowe zadrzewienie, które zmieniło dotychczasowy nieużytek 
w powierzchnię produkującą drewno. 

2. Roślinność darniowa, która w pierwszych latach po zadrzewieniu 
odgrywała dużą rolę przeciwerozyjną, w miarę wzrostu drzew częściowo 
zanika, a jej funkcję przejmuje zadrzewienie. 

3. Stwierdzono zróżnicowany wpływ zadarnień i zadrzewień na prze- 
bieg procesów erozyjnych. Zanika soliflukcja na stokach cieniowych oraz 
erozja liniowa, a w dnie wąwozu zdecydowanie przeważa akumulacja. 
Ocienienie przyspiesza łuszczenie się i osypywanie pionowych elementów 
rzeżby, przez co powiększa się skarpa osuwiskowo-osypiskowa. 

4. Podstawowym warunkiem utworzenia zadrzewienia o cechach 
ochronnych i produkcyjnych jest właściwe i terminowe wykonanie cięć 
pielęgnacyjnych. 

5. Celem zabiegów jest uzyskanie drzewostanu wielogatunkowego, 
o strukturze piętrowej, złożonego ze zwartych grup drzew krótko- i długo- 
wiecznych. Przyszłe użytkowanie oprzeć należy na zasadach gospodarki 
przerębowej. 

6. W celu utrzymania cech glebochronnych (przeciwerozyjnych) ko- 
nieczne jest zachowanie roślinności zielnej w dnie wąwożu i na liniach 
spływu wody po stokach. Jedynym środkiem prowadzącym do tego jest 
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dopuszczenie dostatecznej ilości światła do dna zadrzewienia przez roz- 
luźnienie zwarcia drzew. | 

?. Przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych należy wykorzystać 
takie właściwości gatunków drzew, jak: zdolność odroślowa, znoszenie 
odsłaniania korzeni lub zasypywania szyi korzeniowej, zrastanie się syste- 
mów korzeniowych i wynikająca stąd długa żywotność pni po wycięciu 
drzewa. 

8. Sposób wykonania cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniach wąwo- 
zowych musi uwzględniać znaczenie ściany ochronnej na granicy wąwóz— 
‘рае, jako nowo tworzącej się granicy rolno-leśnej, która powinna łączyć 
w korzystny sposób użytkowanie rolnicze z powierzchnią zadrzewioną. 
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Краткое содержание 

Институт агротехники, удобрения и почвоведения в Пулавах предпринял в 1958— 

1965 гг. исследования над лесо-защитным освоением сильно эродированного лёссового 

оврага, который был неиспользуемым ‘угодьем, угрожающим его сельскохозяйственным 

угодьям. В этой исследовательской работе были сделаны описи происходящих в том 
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месте эрозионных явлений и фитосоциологических изменений (3, 8), а также разрабо- 
тано из кустов защитную изоляционную полосу насаждение — поле. В этом насаж- 
дении в возрасте 10 лет наступает сомкнутость, которая является причиной отмирания 
растительного напочвенного покрова, имеющего большое почвозащитное значение. Усло- 
вием получения и сохранения защитных и продукционных ценности будущего древостоя 
являются правильные и вовремя проведенные рубки ухода. Такое насаждение не 
должно имень однородной плотности, в связи с необходимостью удерживания пластов 
дернины и полосы кустов. Будут это биогруппы разделенные просветами. Защитная 
стена образованная отдельными деревьями, полосой кустов и плотной дерниной будет 
новой сельскохозяйственно-лесной границей. Она будет также преградой для сточных. 
вод и будет задерживать почвенный материал со стоков. Рубки ухода должны про- 
водиться в периоде покоя деревьев. При этом нужно учитывать виды о хозяйственном, 
почвозащитном и фитоценозном значениях. 

Целью мероприятий ухода есть получение разновидного насаждения о ярусной 
структуре, который состоит из отдельных сомкнутых групп коротко- и долговечных 
деревьев. После проведенной рубки ухода на опытном участке 4 га получено 72,74 мз 
древесины (табл. 1). 

Summary 

The Institute of Cultivation, Fertilization, and Soil Science at Puławy initiated 
in years 1958—1965 studies on forest protective management in severely eroded 
loess ravine, constituting a wasteland threatening adjoining farm land. Erosion 
phenomena and plant sociological changes occurring there (3, 8), als well 
as the selection of tree and shrub species (4, 5, 9) were described. The 
selection includes a number of species groups adiusted to extremely diverse con- 
ditions of microsites (degraded sites). A protective belt on the ecotone: shelterbelt — 
field was built of shrubs. The shelterbelt, 10 years old now, closes its canopy, what 
causes the disappearance of herb layer cover, which is of serious soil protective 
importance. Skillfully and timely performed tending cuts are the prerequisite for 
attaining and maintaining protective and productive values of the future stand. The 
shelterbelt should not have a uniform density due to the necessity of maintaining 
patches of sod and shrubs. These will be biogroups intersected by gaps. Protective 
wall formed by released trees, belt of shrubs, and compact sod will constitute a new 
boundary between farm and forest land. It will provide a barrier diffusing the 
outflow of water and inhibiting the transportation of soil material from slopes. 
Tending cuts have to be performed during the dormancy of trees. One should 
consider species with economic, soil protective, and phytocoenotic importance. For- 
mation of a stand diverse in species composition, with storeyed structure, composed 
of compact groups of short- and long-liived trees, is the goal of tending treatments. 
Cuts performed on the area of 4 ha yielded 72.74 m? of wood (table 1). 
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