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KAZIMIERZ MAKOSA 

Wprowadzanie gatunkow lisciastych 
w drzewostanach sosnowych 

na siedliskach borowych* 

Introduction of Deciduous Species into Pine Stands 
Growing on Poor Coniferous Forest Sites 

pr siedliskoznawcze prowadzone z ramienia IBL oraz BULiGL w gospodarstwie 
leśnym mają na celu specjalistyczne sklasyfikowanie i skartowanie siedlisk leśnych. 

Wyniki tych prac są główną przyrodniczą podstawą właściwego zagospodarowania lasu, 

a szczególnie hodowli i urządzania lasu. Hodowla lasu na podstawach siedliskowych jest 

wyrazem ekologicznego zagospodarowania lasu. Las pojmowany jest obecnie jako 

ekosystem, którego głównymi składnikami są: siedlisko i cała biocenoza leśna, a w niej 

przede wszystkim zespół roślinności leśnej, z której leśnik na pierwszym miejscu stawia 

drzewostan. W ostatnim dziesięcioleciu w klasyfikowaniu siedlisk wyróżnia się powsze- 

chnie siedliska zniekształcone i zdegradowane pod wpływem czynników leśno-gospo- 

darczych, a ostatnio uwzględnia się także degradacje industrialne. 

W naszym leśnictwie silnie wzrastają w ostatnich latach ekologiczne tendencje hodowli 

lasu w kierunku prowadzenia lasu zgodnie z prawami rządzącymi ekosystemem leśnym, 

a więc modelu lasu o charakterze zbliżonym do naturalnego, czy też tzw. lasu półnatu- 

ralnego. 

Za jedno zważnych zadań zsiedliskoznawczego punktu widzenia, uważa się regenerację 

i regradację zniekształconych i zdegradowanych ekosystemów leśnych, zarówno w 

odniesieniu do siedlisk jak i drzewostanów — głównie sztucznych monokultur sosno- 

wych i świerkowych. 

Działając w tym kierunku Komisja Siedliskoznawstwa Leśnego ZG PTL i Oddział 

Gdański PTL wraz z miejscowym OZLP zorganizowały jesienią 1988 r. konferencję 

terenową na temat leśno-gospodarczych degradacji siedlisk w Borach Tucholskich 

  

* Referat wygłoszony na konferencji terenowej PTL 5.11.1990 r. w nadleśnictwie Wejherowo. 
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(nadl. Kościerzyna) oraz sposobów fitomelioracyjnej regeneracji tych siedlisk na przy- 
kładach wprowadzania podszytów liściastych, a szczególnie olszy szarej, buka i czerem- 
chy amerykańskiej. Organizowana obecnie konferencja kontynuuje to zagadnienie 
przez pokaz terenowy w nadl. Wejherowo i omówienie metod wprowadzania gatunków 
liściastych w dolnym piętrze drzewostanów sosnowych na siedliskach borowych, często 
w pewnej mierze zniekształconych i zdegradowanych. 

W nadleśnictwiue Wejherowo, podobnie jak w innych nadleśnictwach, istnieją jedno- 
gatunkowe i jednopiętrowe drzewostany sosnowe, młodszych i starszych klas wieku, 
sztucznie wprowadzone na siedliskach borowych i żyźniejszych. Lite drzewostany sos- 
nowe zakładane przy stosowaniu rębni zupełnej, wywierają, jak wiadomo, niekorzystny 
wpływ na siedliska i na całość ekosystemu leśnego. Powodują one w rozmaitym stopniu 
degradację ekosystemu, a zwłaszcza jego siedliska, redukują też znacznie naturalną 
funkcję środowiskotwórczą lasu. 

W ostatnich dziesiątkach lat zaznacza się ponadto zagrożenie zdrowotności naszych 
lasów przez przemysł, a zwłaszcza energetykę. Na szeroką skalę rozprzestrzeniają się 
emisje pyłów i związków gazowych, a głównie SO2, NOx, i CO. Powodują one nad- 
mierne zakwaszenie wierzchnich poziomów gleby, działają szkodliwie na organy asymi- 
lacyjne drzew, zaburzają biologiczne funkcje zbiorowisk roślinnych. Następstwem tego 
jest zamieranie lasów, przybierające w Sudetach rozmiary klęski ekologicznej, a ok. 80% 
powierzchni naszych lasów wykazuje fizjologiczne i morfologiczne uszkodzenia drze- 
wostanów. Straty na samym tylko przyroście drewna na skutek szkodliwego wpływu 
przemysłu oceniane są na ok. 4 miliony m” roczne. 

Najbardziej dotknięte procesem zamierania są drzewa gatunków iglastych — jodła, 
świerk, sosna, a z gatunków liściastych choruje głównie buk i dąb. Szczególnie są 
zagrożone ubogie ekosystemy siedlisk borowych. Zanieczyszczone powietrze uszkadza 
nie tylko las. Niszczy ono całe nasze środowisko przyrednicze, łącznie z wodami 
gruntowymi, człowiekiem i jego budowlami. Powoduje też zmianę kierunku naturalnej 
sukcesji ekosystemów leśnych, a powrót ich do naturalnego stanu wymaga długiego 
czasu. W lasach wejherowskich zaznacza się ponadto zapylenie związkami wapnia z 
miejscowej cementowni i przez to alkalizacja środowiska leśnego. 

W leśnictwie podejmowane są zabiegi mające na celu przeciwdziałanie szkodliwym 
następstwom wpływu przemysłu na las. Przeprowadzone próby znalezienia gatunków 
odpornych na zanieczyszczenie powietrza wykazały, że wszystkie gatunki drzew naszych 
lasów są mniej lub więcej podatne na emisje przemysłowe i nie ma gatunków całkowicie 
odpornych pod tym względem. Ograniczenia źródeł emisji przemysłowych nie rokują 
istotnego zmniejszania szkodliwego ich wpływu w najbliższej przyszłości. Przy tym 
Polska leży w strefie największych zagrożeń emisjami przemysłowymi w Europie. Nasze 

lasy w nadchodzących latach będą nadal narażone na zatruwające wyziewy przemysłu. 

W tej sytuacji przed leśnictwem stanęło ważne, a nawet naczelne zadanie utrzymania 

zdrowotności i trwałości naszych lasów oraz podniesienia ich odporności biologicznej 

na wpływy przemysłu i inne zagrożenia zarówno antropogeniczne jak i ze strony 

przyrody ożywionej i nieożywionej. Tylko bowiem las zdrowy może spełniać swe wielo- 

rakie funkcje przyrodnicze, społeczne i produkcyjne. Wiadomo jest, ze w miarę prze- 
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chodzenia od lasu naturalnego do sztucznych monokultur i plantacji drzew obniża się 
zdrowotność i odporność biologiczna lasu, a także wzrasta zakłócenie równowagi 
ekologicznej ekosystemu. Zatem najwłaściwszą drogą do utrzymania i podniesienia 
zdrowotności lasu jest jego unaturalnienie w sensie odpowiedniego do siedliska składu 
gatunkowego i struktury drzewostanów oraz całego ekosystemu leśnego, w tym również 
przywrócenie siedlisk zniekształconych i zdegradowanych do stanu zbliżonego do na- 
turalnego przez ich regenerację drogą fitomelioracji lub zabiegów melioracji regrada- 
cyjnych. Tylko bowiem ekosystem leśny w stanie zbliżonym do naturalnego, lub też las 
półnaturalny ma homeostatyczne zdolności samoregulacyjne równowagi biologicznej 1 
ekologicznej jego składowych elementów biotycznych i abiotycznych oraz pełnienia 
wielostronnych funkcji życiowych lasu. Problem ten stawia przed leśnictwem, a szcze- 
gólnie przed hodowlą lasu, jako najważniejsze zadania stosowania racjonalnych działań 
w kierunku opartego na wzorcach przyrody unaturalnienia składów gatunkowych nas- 
zych lasów. Dotyczy to zwłaszcza licznie występujących litych drzewostanów sosnowych, 
stosownie do jakości oraz aktualnego i potencjalnego naturalnego stanu siedliska. 

W ekosystemie lasu żyzność siedliska i kierunek jego sukcesji ekologicznej wykazuje 
Ścisłe związki z jakością tworzenia się próchnicy glebowej. W litych drzewostanach 
sosnowych, z borową roślinnością runa, na siedliskach borowych i zdegradowanych 
siedliskach lasowych tworzy się gruba warstwa ściółki i próchnicy nakładowej, trudno 

rozkładającej się, poprzerastanej grzybnią i silnie kwaśną (pH w KCI ok. 3) typu butwiny 

(mor). 

Wytwarzające się z tej butwiny fulwowe kwasy próchnicowe są silnie agresywne 1 

powodują bielicowanie gleby. Powstająca z takiej ściółki sosnowej próchnica glebowa 

jest również silnie kwaśna, o bardzo niskim stopniu nasycenia zasadami (V ok. 5—10%), 

uboga w składniki pokarmowe, a zwłaszcza w azot (C:N ok. 30-35). W dodatku 

' zawartość tej próchnicy w mineralnym poziomie próchnicznym gleby jest na ogół niska 

(ok. 1-1,5%), a poziom próchniczny cienki lub nawet brak go prawie zupełnie. Próchni- 

ca leśna jest bardzo ważnym składnikiem gleby, jakość jej decyduje o kierunku procesów 

glebowych, stanowi też w dużej mierze o żyzności siedliska. Należy ona jednak do 

zmiennych elementów gleby. Przy zaznaczającym się ogólnie w naszych lasach postępu- 

jącym zakwaszaniu wierzchnich poziomów gleby przez kwaśne deszcze, próchnica leśna 

ulega nadmiernemu zakwaszeniu, co zmienia jej jakość i funkcje glebotwórcze, ograni- 

cza życie mikroflory i mikrofauny glebowej, powoduje uszkodzenia włośnikowych kor- 

zeni drzew. Niekorzystne te zmiany próchnicy powodują jej degradację, a w ślad za tym 

następuje degradacja gleby, zbiorowiska roślinnego, siedliska, słowem — całego eko- 

systemu lasu. Zakłócona zostaje jego równowaga ekologiczna, zmienia się tez z reguły 

jego naturalna sukcesja ekologiczna w kierunku ubożenia siedliska i zbiorowiska roślin- 

nego, maleje odporność biologiczna i zdrowotność lasu. 

W naszych lasach przeważają drzewostany z sosną jako gatunkiem panującym; występu- 

ją one na ok. 71% powierzchni w lasach państwowych. Zajmują one głównie siedliska 

borowe i borów mieszanych, występują także na większości siedlisk lasów mieszanych, 

a nierzadko też jeszzcze lasu świeżego. Monokultury sosnowe i duży udział sosny na 

siedliskach żyźniejszych spowodowany jest koncepcją niemiecko-austriackiej gospodar- 

ki leśnej preferującej monokultury iglaste. A lite drzewostany sosnowe i świerkowe, jak 
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ju zaznaczono, wpływają degradująco na siedlisko i ograniczają funkcje przyrodnicze 
asu. 

Nowoczesna, ekologiczna hodowla lasu odstąpiła już od koncepcji monokultur na rzecz 
modelu lasu wielogatunkowego i wielofunkcyjnego. Zachodzi zatem potrzeba wzboga- 
cania składu gatunkowego zakładanych i istniejących drzewostanów sosnowych. Nowe 
"Zasady hodowli lasu" (1988) zalecają już znaczny udział domieszkowych i pomocni- 
czych gatunków liściastych w uprawach sosnowych, ogólnie w ilości ok. 20-30% na 
siedliskach borowych, 30-40%w boirach mieszanych, a do 50% w lasach mieszanych. 
Właściwy skład gatunkowy drzewostanu i jego form zmieszania stosownie do siedliska 
jest najważniejszą decyzją zarówno hodowlaną jak i w aspekcie ochrony lasu: zwiększa 
bowiem szanse zdrowotnościowe i możliwości produkcyjne lasu, a zmniejsza ryzyko 
zagrożenia lasu przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Wzbogacenia składu gatunkowe- 
go wymagają również istniejące już starsze jednogatunkowe i jednopiętrowe drzewosta- 
ny sosnowe. Działania w tym kierunku dokonuje się zazwyczaj przez przebudowę 
drzewostanu, albo, co jest częściej i powszechniej stosowane, przez wprowadzanie 
gatunków liściastych do dolnego piętra drzewostanu w roli podszytu lub drugiego piętra 
w drzewostanach sosnowych średniach klas wieku. 

Wprowadzanie gatunków liściastych do litych drzewostanów sosnowych na słabszych 
siedliskach jest korzystne głównie ze względów biocenotycznych. Na siedliskach boro- 
wych wprowadzane gatunki liściaste przybierają formę podszytów, rzadziej mogą do- 
chodzić do drugiego piętra, w borach mieszanych mogą stanowić warstwę podszytu oraz 
drugiego piętra drzewostanu, a w lesie mieszanym dochodzić nawet do piętra górnego. 
Rola biocenotyczna i ekologiczna wprowadzonych gatunków liściastych do drzewosta- 
nów sosnowych jest bardzo wielostronna. Zmieniają one obraz fizjonomiczny lasu i 
przyczyniają się do unaturalnienia litych borów sosnowych. Oprócz znanej roli pielęg- 
nacyjnej dla drzewostanu głównego, wpływają one również pielęgnująco i fitomeliora- 
cyjnie i regenerująco na glebę i siedlisko. Przyczyniają się dodatnio na wytworzenie 
właściwego fitoklimatu leśnego (hyloklimatu) oraz zasiedlenie ptactwa i rozwój fauny 
leśnej. Dolne piętra liściaste wzbogacają skład ściółki leśnej, która korzystniej się 
rozkłada i daje zasobniejszą próchnicę i w większej ilości niż sama ściółka sosnowa. A 
zwiększenie zasobności gleby w próchnicę nie tylko polepsza właściwości edaficzne 
gleby, lecz także podnosi jej właściwości buforowe np. na zakwaszanie przez kwaśne 
deszcze. Przez wzbogacanie ściółki leśnej i jej humifikację następują z czasem zmiany 

w składzie gatunkowym towarzyszącego drzewostanom sosnowym runa leśnego na 

korzyść traw i ziół, co z kolei wywiera dodatni wpływ na tworzenie się próchnicy 

glebowej. Zaznaczone przemiany w następstwie wprowadzania gatunków liściastych 

wpływają stopniowo na poprawienie stanu siedlisk zniekształconych i degradowanych 

przez monokultury sosnowe. Nabiera też właściwego kierunku naturalna sukcesja eko- 

systemu leśnego, stabilizuje się jego równowaga ekologiczna, a z czasem przywrócone 

zostaje prawidłowe funkcjonowanie przyrodnicze lasu. 

Sztuczny las sosnowy przez wprowadzanie gatunków liściastych staje się bardziej zbli- 

żony składem i strukturą do lasu naturalnego czy półnaturalnego, a tym samym zdrowszy 

i bardziej odporny na zagrożenia industrialne oraz ze strony przyrody żywej i martwej. 

A trzeba mieć na uwadze, że przy obecnym zagrożeniu przemysłowym środowiska 

64



przyrodniczego tylko las zbliżony do naturalnego ma szanse być zdrowym i móc pełnić 
przyrodnicze funkcje środowiskotwórcze oraz produkcyjne, ochronne i społeczne. 

Liczne próby w tym kierunku podejmowane są z rozmaitym powodzeniem od wielu lat 
w naszym gospodarstwie leśnym. Udane próby wprowadzania na szerszą skalę gatun- 
ków liściastych w dolnych piętrach litych drzewostanów sosnowych przeprowadzane są 
m.in. w nadleśnictwie Wejherowo. Dobre rezultaty hodowlane wykazuje tam wprowa- 
dzany buk i dąb jako podszyt do drzewostanów sosnowych III-IV klasy wieku, na 
zniekształconych w pewnej mierze siedliskach boru świeżego o glebie bielicowej wy- 
tworzonej z sandrowego piasku luźnego. 

Przykładem tego są w obrębie Wejherowo dość gęste 20-letnie podszyty bukowe z 
podsadzania o wysokości ok. 3-5 m w 85-letnim drzewostanie sosnowym z czernicowo- 
mszystym runem w oddz. 72f, a także podsadzony 17 letni buk, miejscami z dębem i 
świerkiem, w 65-letnim drzewostanie sosnowym w oddz. 40a. Również podsadzony 8 
letni dąb miejscami z bukiem ok. 1—1,5 m wysokości w 55-letnim drzewostanie sosnowym 

w oddz. 39d dobrze zapowiada się jako podszyt. W 110-letnich drzewostanach sosno- 
wych w oddz. 104f i 105j na siedlisku boru mieszanego świeżego ok. 35-letni buk z 
podsiewu tworzy podszyt, a miejscami wyraźnie drugie piętro ok. 8—10 m wysokości. 
Tam gdzie to drugie piętro buka jest zwarte, obfity opad ściółki liściastej spowodował 
zanik w runie czernicy i mchów, a forma próchnicy polepszyła się i nabrała cech mo"*ru 
butwicznego. Natomiast w miejscach gdzie buk występuje w silnym rozrze dzeniu i opad 
Ściółki jest mniejszy, to wpływ jego na skład runa i glebę jest mało wyraźny. 

W runie nadal panuje czernica, wrzos i mchy, a próchnica leśna utrzymuje się w formie 
butwiny typowej. W innym miejscu na siedlisku lasu mieszanego świeżego wprowadzony 

buk ok. 30-40-letni w drzewostanie sosnowym tworzy już zwarte drugie piętro i rokuje 

nawet na przyszłość przy przebudowie drzewostanu pełnienie roli docelowego gatunku 

głównego. Wprowadzane wwielu miejscach ostatnio gatunki podszytowe jak czeremcha 

amerykańska, jarzębina i in. z udziałem buka z reguły wypadły, a pozostał tylko buk. 

Przykłady te świadczą o właściwym podejściu gospodarzy tego obiektu leśnego do 

sprawy wprowadzania gatunków liściastych do monokultur sosnowych oraz o umiejęt- 

nym sposobie realizowania tego zadania, zapoczątkowanego już w latach sześćdziesią- 

tych. Unaoczniają one też przekonywująco, że nawet na siedliskach borowych daje się 

z powodzeniem wprowadzać buk i dąb w roli podszytu w drzewostanach sosnowych. 

Rzeczowe dyskusje na prezentowanych powierzchniach prowadzą do następujących 

wniosków: 

M w drzewostanach sosnowych konieczne jest wprowadzenie gatunków liścias- 

tych w celu wzbogacenia składu gatunkowego czyli unaturalnienia lasów sos- 

nowych, a przez to podniesienia stanu ich zdrowotności i odporności biolo- 

gicznej na zagrożenia środowiska leśnego oraz regenerację siedlisk zdegra- 

dowanych; 

m _wBałtyckiej krainie przyrodniczoleśnej, według udanych prób w nadleśnictwie 

Wejherowo, najlepiej do tego celu nadaje się buk i dąb, które na siedliskach 

borowych zdolne są wytworzyć warstwę podszytu, a w borze mieszanym również 

drugie piętro drzewostanu; 
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warstwa podszytowa 1 drugiego piętra powinna być wprowadzana w niezbyt 
luźnej więźbie i osiągać dobre zwarcie, co warunkuje skuteczne pełnienie roli 
biocenotycznej i regeneracyjnej dla gleby; 
wielkoobszarowe monokultury sosnowe powstały z reguły przy stosowaniu 
rębni zupełnej wielkopowierzchniowej (I a), co prowadzi do degradacji ekosys-_ 
temów leśnych; w celu unaturalnienie składu gatunkowego lasów sosnowych 
należałoby przy odnowieniu lasu nawet na siedliskach borowych ograniczać 
stosowanie tej rębni na rzecz rębni zupełnej gniazdowej (Ic) z wprowadzaniem 
kępowym dębu i buka; 
wprowadzanie gatunków liściastych do drzewostanów sosnowych, występują- 
cych zwłaszcza na dużych obszarach, uniemożliwia lub stanowi powszechnie 
duże zagrożenie nadmierna ilość zwierzyny zgryzającej nasadzenia; nieod- 
zowne zatem jest zredukowanie jej liczby do rozsądnego stanu nie zagra- 
zającego odnowianiu lasu.


