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Abstract. The study analyzed the process of spreading of black cherry Prunus 
serotina Ehrh. in Polish forests based on stands in the Zielonka Experimental Forest 
District and the Szubin Forest District from the moment of plantingthe first plants to 
contemporary times. The analyses were based primarily on information supplied by 
forest management plans prepared on a regular basis for forest management units. In 
order to estimate directions of further expansion of this species the developed model 
of a threatened stand was applied. It was used to identify forest subcompartments 
being at the biggest threat of colonisation by black cherry in the nearest future and 
these subcompartments, in which it will find convenient conditions for growth and 
development and thus its proportion will increase in the species composition, most 
frequently as an underbrush species.

WSTÆP
Czeremcha amerykañska Prunus serotina Ehrh., naturalnie wystæpujàca w 

Ameryce Póùnocnej, zostaùa sprowadzona do Europy na poczàtku XVII wieku 
[Starfinger 2006]. W tym czasie wykorzystywano jà, jako roúlinæ ozdobnà w 
nasadzeniach parkowych i ogrodowych. Sto lat póêniej w Niemczech rozpoczæto 
zakùadanie z jej udziaùem licznych leúnych powierzchni doúwiadczalnych [Wein 
1930]. Pod koniec XIX wieku próbowano czeremchæ wykorzystywaã do produkcji 
drewna. W XX wieku europejscy leúnicy sadzili spore iloúci czeremchy 
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amerykañskiej tùumaczàc to dwoma powodami: ochronà przed wiatrem i ogniem 
lasów iglastych oraz odwracaniem niekorzystnego stosunku wægla do azotu 
poprzez opad liúci przyúpieszajàcych procesy glebowe [Tomanek 1997].

Do Polski czeremchæ amerykañskà introdukowano w 1813 roku [Hereêniak 
1992, Tomanek 1997]. Zakùadano wówczas, ýe przyczyni siæ ona do uýyênienia 
ubogich siedlisk leúnych duýo skuteczniej niý rodzime gatunki drzew i krzewów, 
których lista wydawaùa siæ wówczas zbyt krótka. Wprowadzana do naszych lasów 
na szerokà skalæ szybko okazaùa siæ gatunkiem wysoce ekspansywnym skutecznie 
opanowujàcym powierzchnie leúne zlokalizowane na siedliskach ýyêniejszych od 
tych, na których pierwotnie byùa sadzona. Co prawda czeremcha amerykañska ma 
mniejsze wymagania glebowe i wilgotnoúciowe w stosunku do naszego rodzimego 
gatunku czeremchy zwyczajnej Prunus padus L. i zadowala siæ glebami bardziej 
suchymi, jednakýe optimum swojego wzrostu i rozwoju wykazuje na glebach 
ýyznych, gùæbokich i wilgotnych [Kluczyñski 2005].
Aktualnie czeremcha amerykañska jest rozprzestrzeniona na znacznej powierzchni 
Niemiec, Polski i Danii, miejscowo obficie wystæpuje na terytorium Litwy, 
Norwegii i Szwecji oraz w kilku rejonach Estonii i Rosji [Starfinger 2006]. W 
Polsce gatunek ten uwaýany jest za bardzo czæsty i wystæpuje praktycznie na 
terytorium caùego kraju. Jedynie w czæúci póùnocno-wschodniej oraz w Karpatach 
spotykany jest rzadziej (ryc. 1). Poczàtkowo zarówno úwiatowe, jak i polskie 
kierunki badañ, koncentrowaùy siæ nad biologià i moýliwoúciami róýnorakiego 
wykorzystania tego gatunku w gospodarce [m.in. Stypiñski 1977, Kocjan 1981, 
Faùtynowicz 1983, Ignatov i in. 1990, Chappelka i in. 1999, Gudžinskas 2000]. 

Ryc. 1. Rozmieszczenie czeremchy amerykañskiej Prunus serotina Ehrh. w Polsce
Êródùo: Zajàc i Zajàc 200.
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Ryc. 2. Lokalizacja obiektów badawczych na tle granic nadleúnictw i zasiægu 
regionalnych dyrekcji lasów pañstwowych
Êródùo: Opracowanie wùasne.

Jednakýe w stosunkowo krótkim czasie ewoluowaùy one w stronæ oceny 
rozprzestrzeniania [m.in. Danielewicz 1994, Spaeth i in. 1994, Gubareva 1995, 
Starfinger 1997, Olsthoorn i van Hees 2001, Tokarska-Guzik 2003, Grigorevskaya i 
in. 2004, Deckers i in. 2005, Verheyen i in. 2007], a w konsekwencji poszukiwania 
metod zwalczania tego gatunku [m.in. Drogoszewski 1986, 1987, 1988]. 
Wspóùczeúnie wysiùek badawczy skupia siæ na okreúleniu czynników sprzyjajàcych 
rozprzestrzenianiu siæ czeremchy amerykañskiej oraz wypracowaniu skutecznych 
metod ograniczania jej wystæpowania [np. Marquis 1990, Rutkowski i in. 2002].

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES BADAÑ
Zasadniczym celem przeprowadzonych badañ byùa analiza procesu 

rozprzestrzeniania siæ oraz okreúlenie dalszych potencjalnych kierunków ekspansji 
czeremchy amerykañskiej Prunus serotina Ehrh. z wykorzystaniem 
zaproponowanego modelu drzewostanu zagroýonego.

Badaniami nad obecnoúcià czeremchy amerykañskiej w skùadach 
gatunkowych zespoùów roúlinnych objæto lasy centralnej czæúci Puszczy Zielonka 
administrowanymi przez Nadleúnictwo Doúwiadczalne Zielonka bædàce 
wùasnoúcià Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wybrane drzewostany 
Nadleúnictwa Pañstwowego Szubin – Leúnictwa Kowalewo, bædàcego czæúcià 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu. Oba obiekty oddalone sà od 
siebie w linii prostej o okoùo 70km (ryc. 2).
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Fundamentem wykonanych analiz byùy bazy danych utworzone na podstawie 
zebranych informacji zawartych w róýnych dokumentach i opracowaniach, wúród 
których znalazùy siæ m.in. plany urzàdzenia, ochrony i hodowli lasu oraz materiaùy 
kartograficzne obejmujàce okres od zakoñczenia II wojny úwiatowej do czasów 
wspóùczesnych (ostatnie dane dla obu obiektów pochodziùy z 2004 roku). 
Wizualizacja wyników badañ nie byùaby moýliwa bez przygotowania licznych 
warstw map cyfrowych, których wersje podstawowe otrzymano z nadleúnictw lub 
sporzàdzono we wùasnym zakresie.

METODY BADAÑ
Do oceny stopnia pokrycia wydzieleñ leúnych czeremchà amerykañskà 

wykorzystano dane zawarte w bazach danych doùàczonych do operatów urzàdzania 
lasu. Podkreúliã naleýy, ýe informacje tam zawarte sà uproszczone i narzucajà przez 
to pewne ograniczenia odnoúnie interpretacji wyników. Na przykùad zgodnie z 
wymaganiami stawianymi przez instrukcje urzàdzania lasu opisu podszytu 
dokonuje siæ wówczas, gdy zajmuje on co najmniej 10% powierzchni pododdziaùu 
[Instrukcja… 2003]. Liczbæ wymienionych w opisie gatunków ogranicza siæ do 
piæciu najliczniejszych, wymieniajàc je wedùug malejàcego udziaùu, a jeýeli sà one 
jednakowe, to na pierwszym miejscu w opisie podaje siæ ten, który jest bardziej 
uciàýliwy z punktu widzenia hodowli i uýytkowania lasu. Zatem materiaùy 
êródùowe podajà sumaryczny procent pokrycia powierzchni wszystkimi gatunkami 
podszytowymi.

Bioràc pod uwagæ powyýsze, otrzymane wyniki naleýy traktowaã, jako 
pewne przybliýenie opisywanego zjawiska poprzez uzyskanie ogólnego obrazu 
moýliwoúci ekspansji wspomnianego gatunku. Niewàtpliwie najdokùadniejszym 
sposobem badañ w tym zakresie byùaby bezpoúrednia inwentaryzacja 
wystæpowania czeremchy amerykañskiej w poszczególnych warstwach 
drzewostanu kaýdego wydzielenia, jednak badania tego typu sà bardzo 
pracochùonne i kosztowne stàd miædzy innymi powstaù pomysù na wykorzystanie 
informacji zgromadzonych w opisach taksacyjnych.

Na podstawie zebranej literatury [Marquis 1990, Lehwark 1991, Lewiñski 
1991, Tomanek 1997, Rutkowski i in. 2002] opracowano model drzewostanu 
zagroýonego ekspansjà czeremchy amerykañskiej dla wydzieleñ leúnych 
Nadleúnictwa Zielonka, który wykorzystano równieý do oceny kierunków 
ekspansji tego gatunku w lasach Nadleúnictwa Szubin – Leúnictwie Kowalewo.

Ustalono, ýe szczególnie podatne na zasiedlenie przez czeremchæ sà 
pododdziaùy charakteryzujàce siæ: typem siedliskowym lasu úwieýego, lasu 
mieszanego úwieýego lub boru mieszanego úwieýego; jednowiekowym i 
jednogatunkowym drzewostanem gospodarczym; glebami o kwaúnym odczynie; 
glebami porolnymi, rdzawymi, rdzawymi o zapoczàtkowanym procesie 
bielicowania lub zbielicowanymi; nadmiernie przeúwietlone; leúnymi 
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zbiorowiskami zastæpczymi upodobniajàcymi siæ do zdegenerowanych postaci 
kwaúnych dàbrów Calamagrostio arundinace – Qercetum petraeae z Pteridium 
aquilinum L. lub pokryte roúlinnoúcià okreúlanà jako Galio sylvatici – Carpinetum, 
podzespóù G. s. – C. holcetosum mollis.

Na podstawie tych zaùoýeñ kaýdej z cech taksacyjnych, uùatwiajàcych 
ekspansjæ czeremchy amerykañskiej w okreúlonym wydzieleniu leúnym, 
przydzielono wartoúci liczbowe tym wiæksze, im dana charakterystyka bardziej 
sprzyjaùa wkraczaniu czeremchy. Zdaniem autorów obliczona suma wszystkich 
cech wskazuje pododdziaùy podatne na ekspansjæ tego gatunku oraz informuje o 
stopniu tego zagroýenia. Sposób punktowania przedstawiaù siæ nastæpujàco:
1. Siedliskowy typ lasu: las úwieýy, las mieszany úwieýy – 2 punkty, bór 
mieszany úwieýy – 1 punkt; pozostaùe siedliska – 0 punktów;
2. Budowa pionowa drzewostanu: jednopiætrowa – 1 punkt; inna – 0 punktów;
3. Zwarcie drzewostanu: luêne (tutaj równieý zræby i halizny) – 2 punkty, 
przerywane – 1 punkt; peùne i umiarkowane – 0 punktów;
4. Wystæpowanie sosny w skùadzie gatunkowym w udziale: 90-100% – 2 
punkty; 70-80% – 1 punkt;
5. Zgodnoúã skùadu gatunkowego drzewostanu z gospodarczym typem 
drzewostanu: niezgodny – 2 punkty; czæúciowo zgodny – 1 punkt; zgodny – 0 
punktów;
6. Zespoùy roúlinne: Calamagrostio arundinace – Qercetum petraeae (zamiast 
nierozróýnianego w opisach taksacyjnych Calamagrostio arundinace – Qercetum 
petraeae typicum) oraz Galio-Carpinetum calamagr. Polytrichetosum, 
lathyretosum, luzuletosum (zamiast niepodawanego w bazach danych Galio 
sylvatici – Carpinetum holcetosum mollis) – 1 punkt; inne – 0 punktów (cechæ tà 
pominiæto przy ocenie wydzieleñ Nadleúnictwa Szubin, gdyý nie uwzglædniaùy 
jej zgromadzone materiaùy êródùowe);
7. Drzewostany na gruntach porolnych: tak – 1 punkt; nie – 0 punktów;
8. Typy gleb leúnych: gleby rdzawe 1 punkt; pozostaùe – 0 punktów;
9. Dotychczasowa obecnoúã czeremchy amerykañskiej w skùadzie 
gatunkowym: tak – 1 punkt; nie – 0 punktów.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW BADAWCZYCH
Nadleúnictwo Doúwiadczalne Zielonka

Powierzchnia tego Nadleúnictwa wynosi 4550,37ha, z czego 3993,66ha 
stanowià grunty leúne zalesione. Dominujàcymi typami siedliskowymi sà: las 
mieszany úwieýy zajmujàcy 62,92% powierzchni leúnej, bór mieszany úwieýy – 
21,47% oraz las úwieýy – 11,22%. Pozostaùe siedliska to: ols jesionowy (1,17%), 
bór úwieýy (0,90%), ols (0,76%), las mieszany wilgotny (0,72%), las ùægowy 
(0,55%), las wilgotny (0,21%), las mieszany bagienny (0,04%) oraz bór mieszany 
wilgotny (0,07%).
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Na terenie Nadleúnictwa zdecydowanie przewaýa typ gleb rdzawych 
(85,83%), z których najwiæcej jest podtypu rdzawych brunatnych (33,74%) i 
wùaúciwych (30,09%), oraz pùowych (5,06%) i bielicowych (2,99%). 
Charakterystyczny dla tego obszaru jest wysoki wskaênik gleb o charakterze 
porolnym, który wynosi aý 63,72%.

Najpowszechniej wystæpujàcym zespoùem roúlinnym jest Calamagrostio 
arundinacae-Quercetum (41,81%), Galio-Carpinetum calamagr. Polytrichetosum, 
lathyretosum, luzuletosum (39,05%), Galio-Carpinetum typicum (5,66%), 
Leucobryo-Pinetum (4,06%) i Fago-Quercetum typicum (3,77%). W skùadach 
gatunkowych drzewostanów zdecydowanie przewaýa sosna. Jako gatunek 
dominujàcy w drzewostanie wystæpuje ona aý na 82,81% powierzchni lasów 
Nadleúnictwa. Kolejne miejsca zajmujà dàb (11,87%) i olsza (1,90%). Spoúród 
pozostaùych gatunków ýaden swoim udziaùem powierzchniowym nie przekracza 
1%, a sumarycznie zajmujà one 3,42% caùkowitej powierzchni lasów 
Nadleúnictwa. Tak znaczny udziaù sosny przekùada siæ w duýej mierze na 
niedostosowanie skùadów gatunkowych do gospodarczego typu drzewostanu. Takà 
niezgodnoúã oznaczono dla 19,18%, a czæúciowà niezgodnoúã dla 57,38% 
drzewostanów. Zjawisko to nie jest równieý obojætne dla siedlisk. Jedynie 39,65% 
uznano za zbliýone do naturalnego, natomiast 59,94% okreúlono jako 
znieksztaùcone, a 0,37% jako zdegradowane.

W Nadleúnictwie zewidencjonowano najwiæcej drzewostanów 
jednopiætrowych (89,59%), dwupiætrowych (5,37%), w klasie odnowienia (4,44%) 
oraz w klasie do odnowienia (0,59%). Zazwyczaj charakteryzujà siæ one zwarciem 
umiarkowanym (53,04%), przerywanym (34,42%) lub peùnym (7,60%).

W strukturze wiekowej przewaýajà drzewostany II (21,09%), VI i starszych 
(20,76%) oraz III (20,31%) klasy wieku. Najmniejszy areaù zajmujà drzewostany w 
wieku do 20 lat (7,42%) oraz w V klasie wieku (14,41%).
Nadleúnictwo Pañstwowe Szubin

Nadleúnictwo Szubin obejmuje swoim zasiægiem obszar okoùo 
120.000ha, w tym powierzchnia gruntów bezpoúrednio zarzàdzanych to 25.543ha 
usytuowanych w 382 kompleksach leúnych. Najwiækszy udziaù powierzchniowy w 
Nadleúnictwie majà typy siedliska leúnego: boru mieszanego úwieýego (37,14%), 
lasu mieszanego úwieýego (21,65%), boru úwieýego (16,77%) oraz lasu úwieýego 
(16,61%). Stosunkowo duýy obszar zajmujà równieý: las wilgotny (2,97%), ols 
jesionowy (2,48%) i las mieszany wilgotny (1,29%).

Na terenie Nadleúnictwa zdecydowanie przewaýajà gleby rdzawe 
(63,75%), bielicowe (14,83%) i brunatne (5,91%). Charakterystyczny dla tego 
obszaru jest równieý znaczny udziaù gleb o charakterze porolnym, który wynosi 
42,70%.

W skùadach gatunkowych drzewostanów zdecydowanie przewaýa 
sosna. Jako gatunek dominujàcy w drzewostanie wystæpuje ona aý na 82,7% 
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powierzchni lasów Nadleúnictwa. Kolejne miejsca zajmujà: dàb (7,5%), olsza 
(4,0%), brzoza (2,7%) i jesion (1,8%). Spoúród pozostaùych gatunków ýaden swoim 
udziaùem powierzchniowym nie przekracza 1%, a ùàcznie zajmujà one 1,3% 
caùkowitej powierzchni lasów. Tak znaczny udziaù sosny przekùada siæ w duýej 
mierze na niedostosowanie skùadów gatunkowych do gospodarczego typu 
drzewostanu. Takà niezgodnoúã oznaczono dla 13,77%, natomiast czæúciowà 
niezgodnoúã dla 26,58% drzewostanów. Zjawisko to nie jest równieý obojætne dla 
siedlisk. Aý 50,78% ich powierzchni uznano za znieksztaùcone, 46,03% okreúlono 
jako zdegradowane, a 1,08% jako silnie zdegradowane.

W Nadleúnictwie zewidencjonowano najwiæcej drzewostanów 
jednopiætrowych (96,78%), dwupiætrowych (0,07%), w klasie odnowienia (2,33%) 
oraz w klasie do odnowienia (0,82%). Zazwyczaj charakteryzujà siæ one zwarciem 
umiarkowanym (43,18%), przerywanym (34,73%) lub peùnym (20,73%).

W strukturze wiekowej przewaýajà drzewostany III (25,28%), II (19,66%) 
oraz I (17,60%) klasy wieku. Mniejszy areaù zajmujà drzewostany w wieku ponad 
100 lat (9,38%) oraz w V klasie wieku (11,70%).

WYNIKI BADAÑ
Nadleúnictwo Doúwiadczalne Zielonka

Historia introdukcji czeremchy amerykañskiej na terenie Nadleúnictwa 
Doúwiadczalnego Zielonka siæga 1949r. (ryc. 3). Wówczas to odnotowano pierwsze 
przypadki wprowadzania tego póùnocnoamerykañskiego gatunku do podszytów w 
jednym z oddziaùów. W kolejnych latach uýywano czeremchy, jako gatunku 
podszytowego (np. w oddziaùach 2, 5, 28, 32, 49, 63, 71, 108), ale równieý 
stosowany byù do poprawek (np. w oddziale 98) i zadrzewieñ (np. w oddziale 96) 
oraz do zalesieñ terenów porolnych (ryc. 3).

Na 1974r. datowany jest poczàtek zwalczania czeremchy amerykañskiej w 
lasach Nadleúnictwa. Jednak dotychczas stosowane metody nie spowodowaùy 
zmniejszenia areaùu jej wystæpowania (ryc. 4), a wræcz przeciwnie obserwuje siæ jej 
dalszà ekspansjæ (ryc. 5). W 1994 roku zewidencjonowano 1838,15ha 
drzewostanów, w których skùadzie gatunkowym wystàpiùa czeremcha 
amerykañska. Areaù ten stanowiù znaczny (44,9%) odsetek powierzchni leúnej 
Nadleúnictwa. W roku 2004 powierzchnia pododdziaùów z czeremchà amerykañskà 
zwiækszyùa siæ do 3088,93ha stanowiàc juý 77,3% wszystkich drzewostanów. W 
stosunku do roku 1994 areaù wystæpowania tego gatunku wzrósù o okoùo 32%. 
Nieznacznie zwiækszyù siæ równieý odsetek wydzieleñ leúnych pokrytych 
podszytem w iloúci powyýej 70%. W tym przedziale wzrost wyniósù 1,1% – z 49,8% 
w 1994 do 50,9% w 2004 roku. Wyliczono równieý, ýe czeremcha wymieniana jest 
w opisach taksacyjnych jako gùówny gatunek podszytowy w wydzieleniach o 
ùàcznej powierzchni 2190,51ha, co stanowi 70,91% ogóùu powierzchni 
drzewostanów Nadleúnictwa.

45



Ryc. 3. Etapy wprowadzania Prunus serotina Ehrh. w Nadleúnictwie Doúwiadczalnym 
Zielonka
Êródùo: Opracowanie wùasne.

Przeprowadzone analizy pozwalajà na stwierdzenie, iý zdecydowana 
wiækszoúã powierzchni Nadleúnictwa Doúwiadczalnego Zielonka jest w róýnym 
stopniu zagroýona dalszà ekspansjà czeremchy amerykañskiej (ryc. 6). Jedynie 
27,63% wydzieleñ, o ùàcznej powierzchni 859,73ha, uznaã moýna za niezagroýone 
lub zagroýone w niewielkim stopniu – stopieñ zagroýenia maùy, 0 – 6 punktów w 
przyjætej skali. 47,08% wydzieleñ o sumarycznej powierzchni 1923,16ha wykazaùo 
úredni stopieñ zagroýenia uzyskujàc 7 - 9 punktów, natomiast duýe zagroýenie 
dotyczy 25,29% liczby wydzieleñ obejmujàcych blisko jednà trzecià powierzchni 
(1210,88ha) – przydzielono im od 10 do 12 punktów w przyjætej skali oceny. 
Powierzchnie szczególnie zagroýone ekspansjà czeremchy, zarówno poprzez 
zwiækszenie dotychczasowego udziaùu w skùadzie gatunkowym, jak i wkraczanie 
na dotychczas niezajmowane tereny, prezentuje ryc. 6. Celem zwiækszenia jego 
przejrzystoúci usuniæto z niego te wydzielenia, w których czeremcha w 2004 roku 

wystæpowaùa w podszycie o pokryciu ³30% i wymieniana byùa w opisie 
taksacyjnym na miejscu pierwszym.

Nadleúnictwo Pañstwowe Szubin – Leúnictwo Kowalewo
Etapy rozprzestrzeniania siæ czeremchy amerykañskiej zrekonstruowano, 

podobnie jak w poprzednim obiekcie badawczym, na podstawie planów urzàdzenia 
gospodarstwa leúnego. Naleýy jednak wziàã pod uwagæ fakt, iý informacje o 
wystæpowaniu czeremchy nanoszone byùy na aktualnà mapæ Leúnictwa Kowalewo, 
które wielokrotnie w swojej historii zmieniaùo swoje granice. Dodatkowo kaýda 
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Ryc. 4. Pokrycie wydzieleñ leúnych podszytem z udziaùem Prunus serotina Ehrh. w 
Nadleúnictwie Doúwiadczalnym Zielonka wg stanu na 1994r.
Êródùo: Opracowanie wùasne.

rewizja urzàdzeniowa modyfikowaùa znacznie powierzchnie wydzieleñ leúnych. 
Dlatego teý przedstawionà graficznà ilustracjæ wystæpowania czeremchy 
amerykañskiej naleýy traktowaã jako przybliýenie opisywanego zjawiska.

Ryc. 5. Pokrycie wydzieleñ leúnych podszytem z udziaùem Prunus serotina Ehrh. w 
Nadleúnictwie Doúwiadczalnym Zielonka wg stanu na 2004r.
Êródùo: Opracowanie wùasne.
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Ryc. 6. Wydzielenia leúne zagroýone ekspansjà czeremchy amerykañskiej w Nadleúnictwie 
Doúwiadczalnym Zielonka (na rysunku pominiæto wydzielenia, w których czeremcha 
wystæpowaùa w 2004 roku w podszycie o pokryciu ³30% i wymieniana byùa w opisie na 
miejscu pierwszym).
Êródùo: Opracowanie wùasne.

Za poczàtek introdukcji czeremchy amerykañskiej do Leúnictwa 
Kowalewo uznano lata 60. ubiegùego wieku (ryc. 7). We wczeúniejszych 
materiaùach brak jest jakichkolwiek wzmianek o tym gatunku. Oszacowano, iý pod 
koniec tej dekady czeremcha wystæpowaùa w 2 wydzieleniach na okoùo 26ha. 10 lat 
póêniej czeremchæ zinwentaryzowano w 24 pododdziaùach na powierzchni 

Ryc. 7. Etapy wprowadzania Prunus serotina Ehrh. w Nadleúnictwie Szubin – Leúnictwo 
Kowalewo w latach 1950-1982
Êródùo: Opracowanie wùasne.
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144,79ha. Do lat 80. czeremchæ sadzono w miejscach, w których obecnie jest jej 
najwiæksze zagæszczenie, tzn. w úrodkowej oraz w poùudniowo-wschodniej czæúci 
Leúnictwa (ryc. 7). Przez kolejne 20 lat areaù wystæpowania tego gatunku zwiækszyù 
siæ ponad trzykrotnie do 166 wydzieleñ i 490ha (ryc. 8). W latach 90. ubiegùego 
wieku wystæpowanie czeremchy wyraênie roúnie w czæúci úrodkowej Leúnictwa. Z 
mapy przedstawiajàcej stan pokrycia czeremchà w roku 2004 widaã, ýe opanowaùa 
ona wiækszoúã drzewostanów reprezentujàcych 210 wydzieleñ o ùàcznej 
powierzchni 884ha (ryc. 9).

Warunki panujàce na terenie tego obiektu badawczego sà bardzo podobne do 
wystæpujàcych w Puszczy Zielonka, stàd czeremcha równieý i tutaj znalazùa 
sprzyjajàce miejsce dla swojego rozwoju. W porównaniu do reszty Nadleúnictwa 

Ryc. 8. Pokrycie wydzieleñ leúnych podszytem z udziaùem Prunus serotina Ehrh.                   
w Nadleúnictwie Szubin – Leúnictwo Kowalewo wg stanu na 1994r.
Êródùo: Opracowanie wùasne.

Ryc. 9. Pokrycie wydzieleñ leúnych podszytem z udziaùem Prunus serotina Ehrh.                   
w Nadleúnictwie Szubin – Leúnictwo Kowalewo wg stanu na 2004r.
Êródùo: Opracowanie wùasne.
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Szubin, Leúnictwo Kowalewo poùoýone jest na najuboýszych siedliskach, ale 
wprowadzane w przeszùoúci monokultury sosnowe sprzyjajà ekspansji tego 
gatunku. Na wiækszoúci terenu Leúnictwa wystæpujà kwaúne gleby rdzawe. Nie 
brakuje tu równieý drzewostanów zaùoýonych na glebach porolnych. Potencjalnie 
najlepsze warunki siedliskowe i drzewostanowe do rozwoju czeremchy panujà w 
úrodkowej czæúci Leúnictwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jej aktualnym 
rozsiedleniu. To wùaúnie w tej czæúci odnotowano najwiækszy procent pokrycia 
podszytem z czeremchà (ryc. 9).

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny stopnia zagroýenia 
pododdziaùów ekspansjà czeremchy amerykañskiej ustalono, ýe wiækszoúã 
wydzieleñ (52,69% liczby i 57,12% powierzchni) posiada wysoki, 6. lub 7., stopieñ 
tego zagroýenia. Jedynie 9,95% pododdziaùów (4,75% powierzchni) wykazaùo 
niewielkie zagroýenie wkroczenia lub dalszego opanowywania swojej powierzchni 
czeremchà (suma punktów 0 – 3). Za zagroýone w wysokim stopni (suma punktów 
wynoszàca 7, 8, 9 i 10) uznano 38,98% wydzieleñ Leúnictwa Kowalewo (50,02% 
powierzchni). Graficznà ilustracjæ uzyskanych rezultatów zamieszczono na ryc. 10, 
na której, podobnie jak dla Nadleúnictwa Zielonka, pominiæto pododdziaùy, w 

których czeremcha wystæpowaùa w 2004 roku w podszycie o pokryciu ³30% 
powierzchni pododdziaùu i wymieniana byùa w opisie taksacyjnym na miejscu 
pierwszym.

DYSKUSJA
Czeremchæ amerykañskà sprowadzono do Europy liczàc na peùnienie 

przez ten gatunek funkcji podobnych do tych, jakie odgrywaùa w swojej ojczyênie. 

Ryc. 10. Wydzielenia leúne zagroýone ekspansjà czeremchy amerykañskiej                           
w Nadleúnictwie Szubin – Leúnictwo Kowalewo (na rysunku pominiæto wydzielenia,             
w których czeremcha wystæpowaùa w 2004 roku w podszycie o pokryciu ³30% i wymieniana 
byùa w opisie na miejscu pierwszym)
Êródùo:Opracowanie wùasne.
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Jednak nie tylko, ýe nie speùniùa pokùadanych w niej nadziei, jako gatunek 
produkcyjny, czy fitomelioracyjny, ale okazujàc siæ niezwykle ekspansywna zajæùa 
nisze ekologiczne cenionych gatunków rodzimych, takich jak dàb, grab, czy buk 
[Kluczyñski 2005]. Optymalnymi siedliskami dla wzrostu i rozwoju czeremchy sà 
siedliska lasu mieszanego úwieýego oraz lasu úwieýego i tam teý jest ona najbardziej 
inwazyjna [Tokarska-Guzik 2003]. Natomiast na siedliskach boru mieszanego 
úwieýego jest duýo mniej dynamiczna pod wzglædem wzrostu i osiàga zazwyczaj 
pokrój krzewu.

Czeremcha rozmnaýa siæ drogà pùciowà poprzez nasiona, jak i 
bezpùciowà przez odroúla korzeniowe. W Niemczech zauwaýono, iý odlegùoúã 
ekspansji ograniczona jest do mniej niý 1km na 40 lat [Starfinger i in. 2003], 
jednakýe w naszych warunkach tezæ tæ trudno potwierdziã. Poczynione obserwacje 
wskazujà na to, ýe w polskich lasach proces ten moýe przebiegaã znacznie szybciej. 
Nadleúnictwo Zielonka rozciàgniæte na obszarze 16 x 8km praktycznie w caùoúci 
zostaùo opanowane w niespeùna 50 lat.

W uzupeùnieniu dodaã naleýy, ýe rozprzestrzenianie siæ czeremchy jest 
skuteczniejsze w ekosystemach otwartych [Deckers i in. 2005], natomiast 
prowadzone w drzewostanach zabiegi gospodarcze wpùywajà na przyspieszenie 
tego procesu [Starfinger i in. 2003]. Zdaniem Rutkowskiego i in. [2002] do 
ekspansji czeremchy przyczyniùo siæ m.in. stosowanie ræbni zupeùnej pasowej (Ib), 
która zapewniaùa czeremsze sprzyjajàce warunki úwietlne.

Warstwa podszytu, czæsto w 100% opanowana przez czeremchæ, nie 
tylko stanowi konkurencjæ dla rodzimych gatunków drzew i krzewów, ale równieý 
skutecznie utrudnia dziaùania z zakresu gospodarki leúnej, takie jak zabiegi 
pielægnacyjne, pozyskanie drewna czy odnowienie drzewostanu, które w 
niektórych sytuacjach jest caùkowicie niemoýliwe. Dobrà informacjà jest to, iý 
wpùyw czeremchy na podszyt i runo leúne maleje wraz ze wzrostem bogactwa 
gatunków wspóùtworzàcych te warstwy i drzewostan [Schepker 1998, Starfinger 
1997].

Przeprowadzone badania potwierdzajà jednoznacznie, ýe czeremcha 
amerykañska od czasów jej introdukcji permanentnie poszerza swój areaù 
wystæpowania. Wedùug Rutkowskiego [2002] gatunek ten osiàga pokrycie powyýej 
25% na blisko 20% powierzchni wszystkich typów siedliskowych lasu 
Nadleúnictwa Doúwiadczalnego Zielonka, a faktyczne wystæpowanie tego gatunku 
na terenie Nadleúnictwa jest jeszcze wyýsze.

Dotychczas stosowane fizyczne i chemiczne metody zwalczania 
przynosiùy sùabe efekty i tylko w niewielkim stopniu ograniczaùy rozprzestrzenianie 
siæ czeremchy amerykañskiej. Gatunek ten szczególnie dogodne warunki do 
rozprzestrzeniania siæ znajduje na siedliskach gràdowych, na których obecnie rosnà 
zastæpcze drzewostany sosnowe. Natomiast skutecznie wkraczaniu czeremchy 
amerykañskiej przeciwstawiajà siæ drzewostany, w których przynajmniej w jednej z 
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warstw (I, II piætro, podrost) dominujà grab, buk lub dàb. Jako przyczynæ ekspansji 
czeremchy amerykañskiej podaje siæ m.in. zastàpienie przez czùowieka naturalnych 
zbiorowisk leúnych, w których pierwotnie dominowaùy dàb bezszypuùkowy 
Quercus petraea Matt., dàb szypuùkowy Quercus robur L. lub grab zwyczajny 
Carpinus betulus L., monokulturami sosnowymi.

W tym kontekúcie jednym z najlepszych rozwiàzañ walki z czeremchà 
amerykañskà wydaje siæ byã prowadzenie polityki zmierzajàcej do zmiany skùadów 
gatunkowych drzewostanów na zgodne z wùaúciwà dla nich roúlinnoúcià 
potencjalnà gùównie na siedliskach boru mieszanego úwieýego, lasu mieszanego 
úwieýego i lasu úwieýego. Pomóc powinna przebudowa drzewostanów na 
wielopiætrowe z domieszkami dæbu, buka, grabu, czy lipy na ww. siedliskach, gdyý 
taki skùad i struktura drzewostanu jest w stanie skutecznie przeciwstawiã siæ 
wzrostowi i dalszej ekspansji czeremchy amerykañskiej.

WNIOSKI
Ustalono, ýe w 2004 roku czeremcha amerykañska Prunus serotina Ehrh. 

wystæpowaùa w skùadach gatunkowych podszytów na 77% powierzchni lasów 
Nadleúnictwa Doúwiadczalnego Zielonka i 67% Nadleúnictwa Pañstwowego 
Szubin – Leúnictwa Kowalewo.

Analiza potencjalnego zagroýenia dalszà ekspansjà czeremchy 
amerykañskiej wykazaùa, ýe w wysokim stopniu zagroýonych jest blisko 33% 
drzewostanów Nadleúnictwa Zielonka i 60% Leúnictwa Kowalewo.

Gatunek ten ma swoje wyraêne centra wystæpowania, które generalnie 
pokrywajà siæ z miejscami pierwotnej introdukcji. Pokrycie podszytem z udziaùem 
czeremchy na takich obszarach osiàga najwyýszy stopieñ.

Rozpoznanie czasu, miejsca i form introdukcji oraz opis zjawiska 
rozprzestrzeniania siæ czeremchy amerykañskiej w praktyce okazuje siæ bardzo 
trudne do realizacji w Lasach Pañstwowych pomimo tego, ýe czynnoúci 
gospodarcze podlegajà tam skrupulatnemu planowaniu, sprawozdawczoúci i 
ewidencji.

W celu uzyskania bardziej wiarygodnych rezultatów badañ nad zmiennoúcià 
podszytu postuluje siæ o zmiany w metodyce prowadzenia jego opisu na etapie prac 
taksacyjnych. Polegaã one miaùyby na podawaniu skùadu gatunkowego podszytu 
niezaleýnie od stopnia pokrycia tà warstwà wydzielenia leúnego, a optymalnie na 
okreúlaniu udziaùu kaýdego gatunku podszytowego w skùadzie gatunkowym tego 
piætra roúlinnoúci.
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STRESZCZENIE
W niniejszej pracy analizie poddano przebieg procesu rozprzestrzeniania siæ 

czeremchy amerykañskiej Prunus serotina Ehrh. w lasach Polski na przykùadzie 
drzewostanów Nadleúnictwa Doúwiadczalnego Zielonka oraz Nadleúnictwa Pañstwowego 
Szubin od momentu posadzenia pierwszych sadzonek po czasy wspóùczesne. W badaniach 
w gùównej mierze wykorzystano informacje podawane przez plany urzàdzenia lasu 
sporzàdzane cyklicznie dla gospodarstw leúnych. Do szacowania kierunków dalszej 
ekspansji tego gatunku wykorzystano opracowany model drzewostanu zagroýonego. 
Posùuýyù on do wytypowania wydzieleñ leúnych najbardziej naraýonych w najbliýszym 
czasie na zasiedlenie przez czeremchæ amerykañskà oraz tych pododdziaùów, w których 
znajdujàc dogodne warunki do wzrostu i rozwoju, bædzie ona zwiækszaã swój udziaù w 
skùadzie gatunkowym najczæúciej, jako gatunek podszytowy. Rozpoznanie czynników 
sprzyjajàcych ekspansji tego gatunku czeremchy oraz wskazanie ekosystemów najbardziej 
zagroýonych wydatnie pomóc moýe w podejmowaniu skutecznych dziaùañ zaradczych 
powstrzymujàcych jej dalsze rozprzestrzenianie, a docelowo ograniczyã areaù 
wystæpowania tego neofita w naszych lasach.

SUMMARY 
The study analyzed the process of spreading black cherry Prunus serotina Ehrh. in 

Polish forests based on stands in the Zielonka Experimental Forest District and the Szubin 
Forest District from the moment of planting the first plants to contemporary times. The 
analyses were based primarily on information supplied by forest management plans 
prepared on a regular basis for forest management units. In order to estimate directions of 
further expansion of this species the developed model of a threatened stand was applied. It 
was used to identify forest subcompartments being at the biggest threat of colonisation by 
black cherry in the nearest future and these subcompartments, in which it will find 
convenient conditions for growth and development and thus its proportion will increase in 
the species composition, most frequently as an underbrush species. Identification of factors 
promoting expansion of this wild cherry species and indication of most threatened 
ecosystems will considerably support the decision-making process concerning effective 
preventive actions stopping its further spread and eventually will reduce the area on which 
this neophyte is found in our forests.
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