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1. WSTEP I CEL PRACY 

of aczzewiema, zwłaszcza na terenach o niskiej lesistości, mają duże 

znaczenie ochronne i produkcyjne. Właściwe spełnienie różnych 

funkcji przez zadrzewienia zależy m.in. od ich struktury, składu gatun- 

kowego oraz odpowiednich zabiegów hodowlanych. 

Celem niniejszej pracy było poznanie aktualnego stanu i możliwości 

produkcyjnych istniejących zadrzewień na dobrze nasyconym zadrzewie- 

niami terenie z indywidualną gospodarką rolną, na przykładzie wsi 

Ćwików. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIEŃ WSI CWIKOW 

Ćwików jest największą wsią w gminie Olesno, w woj. tarnowskim. 

Powierzchnia wsi wynosi ok. 1082 ha. Użytki rolne zajmują 960 ha, tj. 

ok. 89% ogólnej powierzchni. Blisko 90% gruntów stanowi własność indy- 

widualnych rolników. Charakterystykę warunków przyrodniczych tego 

obszaru podano w innej pracy (3). 

Zadrzewienia wsi Ćwików zajmują powierzchnię ok. 33 ha (ok. 3% 

ogólnej pow. wsi) (3). Dominującym typem są zadrzewienia śródpolne 

(użytków rolnych) — ich udział powierzchniowy wynosi ok. 90%. Prze- 

ważają w nich zadrzewienia w formie rzędów, o stosunkowo gęstym 1 ге- 

gularnym układzie. Na 100 ha użytków rolnych przypada 8,8 km zadrze- 

wień rzędowych, zlokalizowanych głównie wzdłuż starej sieci rowów me- 

lioracyjnych, granic działek i dróg dojazdowych na pola. Ogólny wskaz- 

nik nasycenia zadrzewieniami gruntów rolniczych na terenie Cwikowa 

jest znacznie wyższy niż w innych wsiach tej gminy i wynosi 

3,4 ha/100 ha użytków rolnych. 
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3. METODYKA BADAŃ . ZNA $ 

Szczegółową inwentaryzację przeprowadzono w latach 1982—1984, W 

zadrzewieniach rzędowych w co 3—4 rzędzie wybierano odcinki długości 

40—50 m obrazujące przeciętną budowę danego zadrzewienia. Ogółem 
założono 76 odcinków próbnych. 

W badanych fragmentach zadrzewień pomierzono pierśnicę wszyst- 

kich drzew (od 5 cm wzwyż), ich wysokość (w niektórych zadrzewieniach 

pomierzono wysokość tylko części drzew — co najmniej 30%) oraz oce- 

niono ich jakość i żywotność. | 

Dla określenia wieku pobierano wywierty z kilku drzew. W każdym 

badanym zadrzewieniu oszacowano udział i skład warstwy podszytowej 

oraz notowano uwagi dotyczące. użytkowania i pielęgnacji zadrzewień, 

jak też szkód w nich wyrządzonych. 

Jakość drzew klasyfikowano na podstawie obowiązujących norm sor- 

tymentów drewna okrągłego następująco: 

1) dobra — jeśli z pnia można pozyskać drewno tartaczne I klasy, 

drewno okleinowe lub łuszczarskie, brano tu także pod uwagę potencjalne 

sortymenty, 

2) średnia — jeśli z pnia można pozyskać drewno tartaczne II i III 

klasy, ewent. stemple budowlane, 

3) zła — jeśli pień nadaje się tylko na szczapy. i wałki użytkowe lub 

tylko na drewno opałowe. 

Żywotność określono również w skali 3-stopniowej: 

1) dobra — drzewa bez oznak osłabienia i uszkodzeń istotnych dla ich 

funkcji życiowych, 

2) średnia — drzewa nieznacznie osłabione (np. lekko przerzedzone 

listowie, pojedyncze zamierające gałęzie w koronie, niewielkie uszkodze- 

nia mechaniczne i inne), | 

3) zła — drzewa wyraźnie osłabione lub zamierające. 

W zadrzewieniach nazwanych ogólnie „powierzchniowymi” (pasowe, 
grupowe itp.) pomiary i klasyfikację wykonano według wyżej podanej 
metodyki obejmując nimi, zależnie od wielkości zadrzewienia, wszystkie 
drzewa lub jch część (na powierzchniach od 2 do 4 arów). Ogółem zało- 

żono 21 tego typu powierzchni próbnych. 

Dla badanych zadrzewień obliczono procentowy udział ilościowy po- 
szczególnych gatunków drzew oraz orientacyjną miąższość grubizny na 
podstawie tabel miąższości drzew stojących (2). Przy obliczaniu udziału 
ilościowego uwzględniono tylko drzewa sklupowane. Drzewka nie objęte 
pomiarem pierśnicy zaliczano do warstwy dolnej razem z krzewami. Wy- 
sokość drzew, które nie zostały pomierzone, określono na podstawie krzy- 
wej wyrównanej matematycznie funkeją paraboli drugiego stopnia. 
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a. Skład gatunkowy i budowa zadrzewień 

o | 4. WYNIKI BADAŃ 
= 

W badanych zadrzewieniach stwierdzono występowanie 27 gatunków 
drzew i 7 gatunków krzewów. W zadrzewieniach rzędowych zanotowano 
20 gatunków drzew oraz 6 gatunków krzewów. Zadrzewienia te mają 
przeważnie mało urozmaicony skład warstwy górnej (drzewiastej). Naj- 
liczniej występuje w niej olsza czarna — prawie 80% liczby drzew, na- 
stępnie wierzby biała i krucha — łącznie już tylko 4% — oraz dab szy- . 
pułkowy — 3% i grusza 1%. Udział innych gatunków jest mniej niż 1% 
(tab. 1). 

Tabela 1 

Udział gatunków drzewiastych (w 0%) w zadrzewieniach wsi Ćwików 

  

  

  

Zadrzewienia Zaarzewienia 
Lp. Gatunek rzedowe „powierzchniowe” 

2 и 

1 2 3 4 

1 Olsza czarna 

| (Alnus glutinosa Gaertn.) 89 60 

2 Wierzby krucha i biala 

(Salix fragilis L. 

Salix alba L.) 4 1 

3 Dab szypułkowy | 

(Quercus pedunculata Ehrh.) 3 4 

4 Osika = 

(Populus tremula L.) poniżej 7 

5 Brzoza brodawkowata = 

(Betula verrucosa Ehrh.) poniżej 11 

6 Sosna, pospolita 

(Pinus sylvestris L.) — 11 

7 Grusza pospolita a. 

(Pyrus communis L.) 1 poniżej 1 

8 Jarzab pospolity m" 

(Sorbus aucuparia L.) poniżej 1 

9 Czeremcha pospolita m: o. 

(Padus racemosa Gilib.) poniżej poniżej 1 

10 Wiśnia 0. z 

(Cerasus sp.) . poniżej 

11 Klon polny _ z 

(Acer campestre L.) ponizej 

12 Jabłoń s FE 
Won poniżej poniżej 1 

(Malus sp.) J 
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d.c. tab. 1 
  

  

1 2 3 4 

13 Sliwa 
(Prunus sp.) poniżej — 

14 Jesion wyniosły 

(Fraxinus excelsior L.) poniżej poniżej 

15 Wiąz górski 

(Ulmus glabra Huds.) — poniżej 

16 Topola ’Robusta’ 

> (Populus ’Robusta’) poniżej poniżej 

17 Topola biała 

(Populus alba L.) — poniżej 

18 Brzoza czarna 

(Betula obscura Kotschy) — poniżej 

19 Głóg jednoszyjkowy 

(Crataegus monogyna Jacq.) poniżej poniżej 

20 Wiąz polny 

(Ulmus campestris L.) poniżej — 

21 Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata Mill.) ponizej poniżej 

22 Morwa biała 

(Morus alba L.) poniżej — 

23 Klon jesionolistny 

(Acer negundo L.) poniżej poniżej 

24 Wierzba iwa 

(Salix caprea L.) — poniżej 

25 Trześnia i 

(Prunus avium L.) poniżej poniżej 

26 A0binia 

’ (Robinia pseudoacacia L.) e poniżej 

Około 33% zadrzewień rzędowych stanowią zadrzewienia jednogatun- 

kowe olszy czarnej. Udział zadrzewień dwugatunkowych zbudowanych 

z olszy czarnej z niewielką domieszką innego gatunku wynosi ok. 42%, 

a zadrzewień wielogatunkowych, złożonych co najmniej z trzech gatun- 

ków drzew — ok. 25%. Zagęszczenie drzew w zadrzewieniach tej formy 

jest znaczne. Przeciętnie na 100 mb przypadają 64 drzewa. 

Olsza czarna w większości jest pochodzenia odroślowego. Na ogół 

jest to drugie lub nawet trzecie pokolenie drzew. Stąd też w omawia- 

nych zadrzewieniach wiek olszy jest zróżnicowany (w niektórych przy- 

padkach różnice wieku sięgają 40 i więcej lat) w wyniku niejednoczes- 

nego, częściowego użytkowania tych zadrzewień w przeszłości. Najstar- 
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sze, spotykane pojedynczo olsze czarne o wymiarach pierśnicy nawet po- 

nad 60 cm osiągnęły wiek 80—90 lat. Podobny wiek mają niektóre dęby. 

Zwykle jednak wiek olszy w zadrzewieniach rzędowych nie przekracza 

45 lat. Zadrzewienia o przewadze drzew zaliczanych do III klasy wieku 

(40—60 lat) są bardzo nieliczne (3% liczby zadrzewień rzędowych). 
Większość zadrzewień rzędowych (ok. 75%) ma w różnym stopniu 

wykształconą warstwę dolną: od pojedynczo rozmieszczonych krzewów, 

odrośli lub podrostów gatunków drzewiastych po bardzo gęste i zwarte 

„zarośla”. Spośród krzewów najczęściej występują: tarnina, kruszyna, 

róża dzika i bez czarny, stosunkowo rzadko natomiast kalina koralowa 

i róża pomarszczona. Na ogół zadrzewienia te mają budowę ażurową i pół- . 

przewiewną, dobrze spełniającą funkcję wiatrochronną. 

W badanych zadrzewieniach „powierzchniowych” stwierdzono wystę- 

powanie 21 gatunków drzew i 7 gatunków krzewów (tab. 1). W zadrze- 

wieniach tych wśród gatunków drzewiastych dominuje, podobnie jak w 

zadrzewieniach rzędowych, olsza czarna, jednakże jej udział jest wy- 

raźnie mniejszy (ok. 60%). Stosunkowo licznie występują: brzoza bro- 

dawkowata i sosna pospolita (po ok. 11%) oraz osika (7%) i dąb szypuł- 

kowy (4%). Udział wierzb jest znacznie niższy niż w zadrzewieniach rzę- 

dowych i wynosi ok. 1%o ogólnej liczby drzew. 
Omawiane zadrzewienia mają bardziej urozmaiconą budowę gatun- 

kową niż zadrzewienia rzędowe. Zadrzewienia jednogatunkowe złożone 

z olszy czarnej lub osiki stanowią prawie 30% zadrzewień tej formy, 

dwugatunkowe — ok. 20%, a wielogatunkowe — ok. 50%. Olsze czarne 
występujące w zadrzewieniach młodszych, w wieku do 20 (30) lat, pocho- 

dzą często z odrośli, w zadrzewieniach starszych (do ok. 60 lat) na ogół są 

to ziarnówki. Zadrzewienia te praktycznie nie są pielęgnowane, o czym 

świadczy znaczne na ogół zagęszczenie drzew — średnio 1250 szt./ha. 

Około 75% tych zadrzewień ma budowę przynajmniej dwupiętrową 

(z podszytem krzewiastym i często z podrostem gatunków drzewiastych), 

a niektóre (ok. 15%) wielopiętrową. Z gatunków krzewiastych najliczniej 

występują: kruszyna, bez czarny, tarnina. Zanotowano także sporadyczne 

występowanie róży dzikiej, derenia świdwy, porzeczki czarnej i wierzby 

łozy. Większość tych zadrzewień (ok. 65%) jest w II klasie wieku. Udział 

zadrzewień najmłodszych (I kl. wieku) i najstarszych (IV i wyższe klasy 

wieku) jest nieduży — 10% i 5%. 

b. Jakość i żywotność drzew 

Średnie wskaźniki jakości i żywotności drzew, najliczniej występują- 

cych w badanych zadrzewieniach rzędowych, przedstawiono w tab. 2. Jak 

wynika z danych w niej zawartych, jakość drzew rosnących w zadrze- 

wieniach rzędowych nie jest zadowalająca. Podstawowy gatunek — olsza 

czarna, otrzymała wskaźnik jakości 2,4, tj. poniżej jakości średniej. 

W zadrzewieniach tych olsze o dobrej jakości są nieliczne (ok. 9%), 

znaczny natomiast jest udział osobników o jakości złej (ok. 45%). Duży 

wpływ na jakość ma tu odroślowe pochodzenie oraz nadmierne zagęsz- 

czenie drzew. Względnie dobra jest natomiast żywotność tego gatunku 

(wskaźnik 1,5). Większość drzew jest żywotna i jeszcze stosunkowo młoda 

(nie przekroczyła 45 lat). 
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Tabela 2 

Zestawienie średnich wskaźników jakości i żywotności 

najważniejszych gatunków drzew w zadrzewieniach 

  

  

  

rzędowych 

Gatunek Jakość | Żywotność 

Olsza czarna 2,4 1,5. 

Wierzby: biała i krucha 2,9 2,8 

Dąb szypułkowy 2,7 1,3 

Grusza pospolita 2,0 1,0 

Podobną jakością jak olsza charakteryzuje się grusza (wskaźnik 2,5). 
Niektóre okazy mają bardzo ładnie uformowane pnie i przy odpowiedniej 
pielęgnacji mogłyby dostarczyć wartościowych sortymentów drewna. Gru- 
sza jest też najbardziej żywotnym spośród rozpatrywanych gatunków 

i osiąga wskaźnik 1,0. Wskaźnik jakości dębu szypułkowego (2,7) zbliża 

się do jakości złej. Dobra jest natomiast jego żywotność (wskaźnik 1,3). 
Zdecydowanie najgorsze pod względem jakości i żywotności są wierzby, 
u których wskaźniki 2,9 i 2,8 wskazują na złą jakość. Są to głównie okazy 
stare, bardzo często ogławiane. | 

W zadrzewieniach ,,powierzchniowych” (tab. 3) drzewa cechują się 
nieco lepszą jakością niż w zadrzewieniach rzędowych. Przeciętna jakość 
olszy czarnej wynosi 2,0, dębu szypułkowego 2,4, wierzb 2,7. Z gatunków 

nie uwzględnionych w zestawieniu dla zadrzewień rzędowych brzoza 
i osika otrzymały wskaźnik jakości 1,9 i 2,0, co odpowiada jakości śred- 
niej. Stosunkowo słabą jakość (wskaźnik 2,3) wykazała sosna. 

‚ Рога wierzbą i sosną wymienione gatunki charakteryzują się dość 
dobrą żywotnością (wskaźnik od 1,2 do 1,6), w przypadkach olszy i dębu 

. nieco lepszą niż w zadrzewieniach rzędowych. 

Tabela 3 

Zestawienie średnich wskaźników jakości i żywotności 

dla najważniejszych gatunków drzew w zadrzewieniach 

  

  

  

„powierzchniowych ” 

Gatunek Jakość Żywotność 

Olsza czarna 2,0 1,4 

Brzoza brodawkowata 1,9 1,2 

Sosna pospolita 2,3 2,1 

Osika 2,0 1,6 

Dąb szypułkowy 2,4 1,2 

Wierzby: biała i krucha 2,7 2,7 
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Ogólnie można stwierdzić, że w zadrzewieniach rzędowych warunki 
wzrostu, a w przypadku olszy czarnej również odroślowe pochodzenie, 
są przyczyną gorszej jakości drzew niż w innych formach zadrzewień, 
w których bardziej równomierne zwarcie sprzyja formowaniu pni pros- 
tych i lepiej oczyszczonych. 

Na jakość i żywotność drzew w zadrzewieniach rzędowych, zwłaszcza 
śródpolnych, wpływa też ujemnie nieumiejętne podkrzesywanie. Żywot- 
ność wielu drzew obniżona jest również przez uszkodzenia mechaniczne 
i inne (np. ogień) spowodowane przez człowieka. 

c. Zasobność zadrzewień 

Zasobność grubizny w zadrzewieniach rzędowych wynosi od 0 do ok. 
43 m3/100 m rzędu (zadrzewienie z przewagą dębu w wieku 60—70 lat). 

Przeciętna zasobność drewna (grubizny) w tych zadrzewieniach jest 
dość wysoka i wynosi ok. 13,4 m?/100 m rzędu, czyli ok. 0,21 m3/drzewo. 
Największy udział w miąższości grubizny ma olsza czarna (ok. 84%). 
Grubizna dębu szypułkowego stanowi ok. 7%, wierzb tak samo ok. 7%, 
brzozy ok. 0,8%, gruszy ok. 0,2%, innych gatunków łącznie ok. 1Vo zapasu 
zadrzewień rzędowych. | 

W badanych zadrzewieniach „powierzchniowych” zasobność grubizny 
wynosiła od 47 m3/ha do 460 m3/ha (w zwartej ok. 25-letniej kępie osiki). 
Średnia zasobność grubizny w tych zadrzewieniach okazała się stosun- 
kowo duża — ok. 237 m3/ha, tj. ok. 0,20 m3/drzewo. Udział masy po- 
szczególnych gatunków jest następujący: olsza czarna ok. 65%, osika ok. . 
20%, brzoza ok. 8%, dąb szypułkowy i sosna po-ok. 2,5%, wierzby ok. 
2% i inne gatunki poniżej 0,5%. 

5. WNIOSKI 

1. Skład gatunkowy zadrzewień wsi Ćwików nie jest właściwy. Wpraw- 

dzie olsza czarna ma duże znaczenie biocendtyczne, jak też istnieją sze- 

rokie możliwości wykorzystania jej drewna (2), to jednak warunki sie- 

dliskowe omawianego terenu pozwalają na większe zróżnicowanie gatun- 

kowe, zwłaszcza podniesienie udziału gatunków cennych, jak np. dąb, 

jesion, wiąz, a przez to zwiększenie właściwości ochronnych i produk- 

cyjnych zadrzewień. Nieodpowiedni skład „gatunkowy oraz stosunkowo 

niska jakość drzew wskazują na konieczność przebudowy większości za- 

drzewień, zwłaszcza czystych olszowych pochodzenia odroślowego. 

2. Dane dotyczące zasobności badanych zadrzewień są obarczone błę- 

dem wynikającym z określenia miąższości drzew z tablic przeznaczonych 

dla drzew rosnących w drzewostanach. Można jednak stwierdzić, że mo- 

żliwości produkcyjne tych zadrzewień są duże. Obecnie mogą one dostar- 

czać przede wszystkim drewna olszowego, ale przeważnie o mało war- 

tościowych sortymentach. Przy racjonalnym zagospodarowaniu (odpo- 

wiednia pielęgnacja, przebudowa, uzupełnienie itd.) oraz organizacji po- 

zyskania i skupu drewna zadrzewienia te mogłyby stać się poważnym 

dodatkowym źródłem drewna dla potrzeb gospodarki narodowej. 
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3. Obserwacje poczynione w trakcie prac terenowych wskazują, że : 

zadrzewienia indywidualnych gospodarstw rolnych nie są racjonalnie 

pielęgnowane ani użytkowane. Właściciele nie troszczą się wcale o utrzy- 

manie właściwego stanu zadrzewień, co po części wynika z nieuświa- 

domienia sobie ich znaczenia i wartości fitomelioracyjnych, ale także 

z braku odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 
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Краткое содержание 

В работе представлена характеристика озеленительных насаждений на тер- 

ритории деревни Цвикув (тарновское воеводство). Инвентаризация озеленитель- 

ных насаждений проведена в 1982—84 годах. Преобладали посадки в форме 

рядов, в которых наиболее многочисленно представленной породой является 

сльха черная (табл. 1), прежде всего порослевого происхождения. Среди кустар- 

ников многочислениее всех были представлены: терн, крушина ломкая. шипов- 

ник, бузина. В насаждениях другой формы (группы, островки и т.п.) также 

преобладает ольха черная, но они, обыкновенно, имеют более разнообразный 

видовой состав (табл. 1). 

Качество д-ревьев в лесопосадках в ряд бывает очень слабое, но в общем 

они жизнеспособны (табл. 2). В озеленительных насаждениях деревья характе- 

ризуются несколько лучшим качеством и жизнеспособностью (табл. 3). Ориен- 

тировочный средний запас древесины (толстомерной) в рядовых посадках ра- 

вняется около 13 м2/100 п.м. ряда, в озеленительных насаждениях ок. 237 ма. 

Условия местопроизрастания рассматриваемой территории позволяют на более 

глубокую дифференциацию видового состава озеленительных посадок, особенно 

увеличения участия ценных пород, например дуб, ясень, вяз и др. Низкое 

качество деревьев указывает на необходимость перестройки большинства по- 

садок, особенно порослевых ольшанников. 

Производственные способности этих посадок большие и при рациональном 
ведении хозяйства (перестройка, соответственый уход и пользование) могли бы 

поставить значительные количества качественной древесины. 
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Summary 

In the paper, the author described tree plantings on the territory of village 

Ćwików (province Tarnów). The inventory of tree plantings was carried out in 

the years 1982—84. Tree plantings in form of lines were prevalent and the common 

alder, mostly sprout trees, was represented there most frequently (table 1). From 

among shrubs following species occur most frequently: blackthorn, alder buckthorn, 

briar, poison elder. Also in group and cluster plantings the common alder is pre- 

valing, but generally the species composition is here more diversified (table 1). 

The quality of trees in line plantings is low, but they are generally vital (table 

2). Trees in groups and clusters are of a bit higher quality and vitality (table 3). 

Approximate average growing stock (large timber) in lines amounted to about 

13 cu.m./i00 m line, in groups and clusters — about 237 cu.m./ha. 

Site conditions of discussed territory allow to more diversify the species com- 

position of plantings, especially to raise the share of valuable species, such like oak, 

ash, elm etc. The low quality of trees also shows the necessity of transformation 

and alteration of the most part of tree plantings, especially of coppice alder. 

Production possibilities of these tree plantings are great and at rational mana- 

gement (transformation, good tending and utilization) they could provide consi- 

derable quantity of valuable wood. 
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