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JAN SZYSZKO 

Czy zrębami zupełnymi stosowanymi 

w borach sosnowych rosnących na siedlisku 

boru świeżego można chronić biegaczowate 

(Carabidae, Col.) ? 

Is it possible to protect carabids (Carabidae, Col.) by clear cutting 

in pine stands growing on fresh poor coniferous forest sites? 

Wprowadzenie 

Bzowa stanowią jedną z liczniejszych grup zwierząt zamieszkujących bory 

sosnowe na siedlisku boru świeżego. Z, uwagi na to, że w większości są owadami 

drapieżnymi, przypisuje im się znaczną rolę w możliwościach ograniczania występowa- 

nia ilościowego szkodliwych owadów leśnych, czego wyrazem jest m.in. włączenie 

wszystkich gatunków z rodzaju Carabus i Całosoma w rejestr gatunków chronionych. 

Jak wykazano wielokrotnie, zręby zupełne są katastrofą dla biegaczowatych występują- 

cych w drzewostanach rębnych (1, 5, 6, 7). Zmiana warunków środowiskowych po 

usunięciu drzewostanów eliminuje tysiące osobników gatunków chronionych na jednym 

hektarze powierzchni zrębu, a proces odbudowy tej fauny po ponownym zalesieniu jest 

bardzo długi i często nie jest w pełni zakończony przed następną koleją rębu (6). Celem 

niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy konieczność stosowania zrębów 

zupełnych zawsze musi być związana z długim okresem regeneracji Carabidae, czy też 

stosując tę metodę zagospodarowania lasu proces ten można przyspieszyć, co rozu- 

miane jest w pracy tej jako aktywna ochrona Carabidae zamieszkujących bory sosnowe. 

Reakcja biegaczowatych na zrąb zupełny 

i zmiany w ich występowaniu wraz z wiekiem drzewostanów 

W latach 1973-1977 przeprowadzono na terenie nadl. Niedźwiady (woj. Słupsk) szcze- 
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gółowe badania biegaczowatych występujących w drzewostanach sosnowych o różnym 
wieku (od upraw do drzewostanów rębnych), rosnących na siedlisku boru świeżego. 
Pozwoliło to z jednej strony na dokładny opis reakcji Carabidae na zrąb zupełny, a z 
drugiej strony na prześledzenie procesu regeneracji tej fauny wraz ze wzrostem wieku 
drzewostanów. Szczegółowe dane opublikowano w pracy Szujeckiego i innych (5), co 
schematycznie przedstawiono na ryc. 1. 
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RYC. 1. Liczba odłowionych gatunków (A) oraz średnia liczba osobników odłowionych w próbie 

pułapkowej (B) w drzewostanach sosnowych o różnym wieku rosnących na siedlisku boru świeżego w nadl. 

Niedźwiady. I — Amara quenseli Schonh., 2 — Harpalus rufitarsis Duft., 3 — Broscus cephalotes L., 4 — 

Pterostichus virens Mill., 5 — Calathus erratus Sahlb., 6 — Leistus ferrugineus L.., 7 — Calathus microp- 

terus Duft., 8 — Carabus arcensis Herbst., 9 — C. violaceus L., 10 — C. glabratus Payk., 11 — C. cortaceus 

L. [Z pracy Szyszki (7)] 
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Zrąb zupełny prawie całkowicie wyeliminował gatunki występujące w drzewostanach 
rębnych, a zalesienie powierzchni (założenie upraw) stworzyło dogodne warunki do 
licznego występowania gatunków terenów otwartych i eurytopowych (5). Uprawy oka- 
zały się najbogatszym pod względem liczby gatunków środowiskiem (ryc. 1). Rozwój 
drzewostanów (wzrost wieku) nie spowodował szybkiego powrotu fauny leśnej. Sugeru- 
jąc się liczbą wykazanych gatunków, malejącą wraz ze wzrostem wieku drzewostanów, 
można stwierdzić, że odbudowa typowego składu gatunkowego Carabidae po zrębie 
trwała tam do końca cyklu produkcyjnego drzewostanu. Wniosek ten jest uzasadniony, 
gdyż zaobserwowany spadek liczby gatunków był wypadkową dwóch procesów, a 
mianowicie zmniejszaniem się liczby gatunków charakterystycznych dla terenów otwar- 
tych i wzrostem liczby gatunków typowych dla terenów leśnych (5). 

Każdy z liczniejszych gatunków charakteryzował się największym występowaniem iloś- 
ciowym w określonym wieku drzewostanów (ryc. 1). Harpalus rufitarsis, Amara quenseli 
1 Broscus cephałotes najliczniej występowały w uprawach 2-3-letnich, Calathus erratus 
— wó-letnich, Pterostichus virens i Leistus ferrugineus — w drzewostanach ok. 15-letnich, 
Calathus micropterus — w 40-letnim, podczas gdy Carabus arcensis, C. violaceus, C. 
glabratus i C. coriaceus — w drzewostanach jeszcze starszych. Świadczy to o tym, że na 
terenie nadl. Niedźwiady wraz z rozwojem drzewostanów rozwija się także fauna, a 
polega to na tworzeniu się określonego składu gatunkowego 1 określonej struktury 
występowania ilościowego poszczególnych gatunków. Wykazano, że syntetyczną miarą 
tego rozwoju może być średnia biomasa osobnicza (SBO) Carabidae wyliczana jako 
iloraz biomasy odłowionych osobników wszystkich gatunków i ich liczebności (10). Im 
wyższy wiek drzewostanu, a więc im wyższy stan rozwoju fauny, tym większa wartość 
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RYC. 2. Rysunek poprzedni przedstawiony w postaci zależności między wiekiem drzewostanu (x) a 
średnią biomasą osobniczą Carabidae (SBO) w mg (y). [Z. pracy Szyszki (10)] 
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SBO. Spowodowane jest to tym, że wraz ze wzrostem wieku drzewostanów pojawiają 
się gatunki biegaczowatych o dużych rozmiarach ciała, a więc i dużej biomasie, do 
których należą głównie chrząszcze z rodzaju Carabus. 

Stan rozwoju biegaczowatych w drzewostanach rębnych, 
ich destrukcja po zrębie i regeneracja po zalesieniu 

w różnych obiektach leśnych Polski 

W latach 1976-1977, korzystając z pomocy pracowników alp, dokonano odłowu biega- 
czowatych w kilkudziesięciu obiektach leśnych Polski (6). W każdym z obiektów starano 
się poddać obserwacjom sosnowe uprawy, drzewostany ok. 40-letnie i drzewostany 
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RYC. 3. Obraz zależności między wiekiem drzewostanu (x) a średnią biomasą osobniczą (SBO) w mg (y) 

dla różnych obiektów leśnych Polski. [Z pracy Szyszki (9)] 

18



rębne (ok. 100-letnie) rosnące na siedlisku boru świeżego. W tak ułożonym schemacie 
doświadczalnym reprezentatywne materiały zebrano w 17 nadleśnictwach (ryc. 3). W 
każdym z analizowanych drzewostanów stan rozwoju biegaczowatych oszacowano na 
podstawie SBO. Okazało się, że w każdym z obiektów leśnych w uprawach zaobserwo- 
wano znacznie mniejszą wartość SBO niż w drzewostanach rębnych. SBO w drzewosta- 
nach ok. 40-letnich miała z zasady wartość pośrednią między biomasą z upraw abiomasą 
z drzewostanów rębnych. Świadczy to z jednej strony o tym, że na terenie całego kraju 
następuje destrukcja fauny po zrębie, a z drugiej, że następuje jej rozwój wraz ze 
wzrostem wieku drzewostanów. Dobrym obrazem tego jest ryc. 3 wskazująca również 
na to, że tempo regeneracji (wzrost SBO wraz ze wzrostem wieku drzewostanów) 
okazało się różne w różnych obiektach leśnych. W części nadleśnictw wzrost ten 
następował znacznie szybciej w porównaniu z pozostałymi (ryc. 3). Uzyskane materiały 
poddano szczegółowej analizie (10) polegającej na porównaniu stopnia destrukcji, za 
który przyjęto w każdym z obiektów leśnych różnice w SBO między uprawami i drze- 
wostanami rębnymi i tempa regeneracji, za które z kolei przyjęto różnice w SBO między 
uprawami a drzewostanami ok. 40-letnimi. Porównanie stopnia destrukcji i tempa 
regeneracji doprowadziło do wykrycia interesującej zależności (ryc. 4) wskazującej, że 
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RYC. 4. Zależność między stopniem destrukcji (x) a tempem regeneracji (y) dla 17 obiektów leśnych 
Polski. [Z pracy Szyszki (10); pełne wyjaśnienie w tekście] 

im większy stopień destrukcji w faunie po zrębie, tym szybsze tempo regeneracji po 
zalesieniu. Mówiąc inaczej, im bardziej zaawansowana w rozwoju fauna w drzewosta- 
nach rębnych, tym zręby powodują głębsze zmiany destrukcyjne, ale z kolei tempo 
regeneracji jes stusankowo szybkie. Natomiast, im mniej zaawansowana w rozwoju 
iauna, tym raniejszy stopień destrukcji, ale z kolei tempo regeneracji jest również 
znacznie mniejsze. 
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Dyskusja 

Reprezentowane materiały potwierdzają destrukcyjny wpływ zrębów zupełnych na 
Carabidae. Zaobserwowana zależność między stopniem destrukcji a tempem regene- 
racji była podstawą do wyciągnięcia przypuszczenia (9), że stosowanie zrębów zupe- 
łnych w drzewostanach rębnych o niskim stanie rozwoju może zmierzać do stopniowego 
obniżania rozwoju fauny przy następnych kolejach rębu. Ponieważ każdy z gatunków 
Carabidae wydaje się występować w określonym przedziale rozwoju fauny (8), w efekcie 
może doprowadzić do trwałej eliminacji tych gatunków, które są charakterystyczne dla 
zaawansowanych stanów rozwoju (9). Przypuszczenie, że odbudowa leśnej fauny po 
zalesieniu następuje szybko w drzewostanach powstałych na miejscu drzewostanów 
rębnych o wysokim stanie rozwoju biegaczowatych, sugeruje, że jedną z metod ochrony 
leśnych Carabidae jest stosowanie zrębów tylko w takich drzewostanach i uznano, że są 
nimi drzewostany rębne o wielkości SBO powyżej 300 mg (10). Zręby powodować tam 
mogą wprawdzie głębokie zmiany destrukcyjne, ale z kolei tempo regeneracji po 
zalesieniu winno być stosunkowo duże i gwarantować szybki powrót gatunków wiernych 
środowiskom leśnym i charakterystycznych dla wysokich stanów rozwoju fauny. Nasuwa 
się tu uwaga, że stosowanie zrębów musi być wykonane tak, aby gatunki wyeliminowane 
przez zrąb miały szansę do ponownego zasiedlenia tych powierzchni. Związane jest to 
z wielkością powierzchni i odległością zrębu od środowisk, z których interesujące nas 
gatunki mogą imigrować. Wykazano bowiem, co wydaje się oczywiste, że ponowne 
zasiedlenie terenu przez dany gatunek możliwe jest tylko wtedy, gdy istnieje szansa 
imigracji ze środowisk sąsiednich, co uwarunkowane jest między innymi dystansem, jaki 
osobniki mogą pokonać w ciągu swego życia (2). 

Zaproponowanie stosowania zrębów zupełnych tylko w drzewostanach o wysokim 
stanie rozwoju Carabidae zakłada, że zależy nam na tym, aby w drzewostanach występo- 
wały leśne gatunki biegaczowatych, szczególnie te o dużych rozmiarach ciała. Musimy 
jednak zdawać sobie sprawę, że działania takie mogą prowadzić do ograniczenia 
występowania wielu gatunków biegaczowatych charakterystycznych dla niskich stanów 
rozwoju fauny, bardzo często obcych środowiskom leśnym i charakterystycznych dla 
terenów otwartych, przez co ogólne bogactwo gatunkowe całych kompleksów leśnych 
może ulegać nawet obniżeniu. 

Przedstawione dane są stwierdzeniem faktu, który niezwykle trudno zinterpretować. 
Bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań, między innymi próba wyjaśnienia dlaczego 
zaobserwowano różne tempo regeneracji biegaczowatych w różnych obiektach leśnych. 
Pomijając problemy dyspersji, które mogły odegrać w niektórych wypadkach istotną 
rolę, na uwagę wydaje się zasługiwać fakt, iz Carabidae jako zwierzęta glebowe winny 
odczuwać i reagować na procesy zachodzące w tym środowisku. Poparciem tego wydają 
się być dane Leśniaka (4) wskazujące na zależność występowania Carabidae od klasy 
bonitacji drzewostanów sosnowych, czy też dane Griima (3) udawadniające, że wyższa 
produkcja biomasy przez zgrupowania Carabidae związana jest z większym dopływem 
azotu do ściółki, który z kolei różny jest w różnych środowiskach leśnych. Można więc 
przypuszczać, że biegaczowate są wskaźnikami procesów zachodzących w glebach lub 
też inaczej wskaźnikami trudnego do zdefiniowania potencjału biologicznego gleb, 
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który często nie sposób opisać za pomocą tradycyjnych analiz glebowych. Wskazywało- 
by to, że gleby drzewostanów rębnych rosnących na siedlisku boru świeżego charakte- 
ryzują się różnym potencjałem biologicznym, a im wyższa jego wartość, tym większe 
możliwości szybkiej regeneracji po zadziałaniu czynnika niszczącego, za jaki należy 
uznać zręby zupełne w biocenozach borów sosnowych. 
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_ Summary 

Clear cutting causes destructive changes among carabid beetles occurring in stands 
mature for felling. The process of regeneration of the carabid populations after the 
regeneration of the forest is of long duration and depends on the state of development 
of the fauna in mature stands. The higher is the state of development of the fauna in 
mature stands, the higher is the degree of destruction, but also quicker the regeneration. 
The author suggests that in case of necessity of clear cutting, one of methods of 
protection of carabid beetles most firm with regard to forest environments, it is the 
application of clear cutting only in these pine stands, in which the carabid beetles show 
a hight state of development. 
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