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Charakterystyka Nadleœnictwa Ustroñ

Lasy Nadeœnictwa Ustroñ po³o¿one s¹ w
Krainie Karpackiej – dzielnicy Beskidu
Œl¹skiego i Ma³ego oraz Krainie Œl¹skiej –
dzielnicy Kêdzierzyñsko-Rybnickiej w obrêbie
dwóch mezoregionów: Wodzis³awsko-
Wilamowickiego i Pogórza Cieszyñskiego.
Pod wzglêdem geograficznym lasy znajduj¹
siê na obszarze Beskidu Œl¹skiego, Pogórza
Cieszyñskiego i Kotliny Oœwiêcimskiej.
Historycznie Nadleœnictwo Ustroñ le¿y w
granicach dawnego Ksiêstwa Cieszyñskiego
za³o¿onego przez ksiêcia Mieszka I z rodu
Piastów.

Nadleœnictwo Ustroñ zarz¹dza powierz-
chni¹ 11493,45 ha, z tego 11251,64 ha to
powierzchnia leœna (wg planu urz¹dzenia
lasu na lata 1998–2007). Podzielone jest na
trzy obrêby: Brenna, Ha¿lach i Ustroñ.
Œredni wiek drzewostanów Nadleœnictwa
wynosi 66 lat, œrednia zasobnoœæ – 296
m3/ha, œredni przyrost – 4,48 m3/ha.

Powierzchnia drzewostanów w poszcze-
gólnych klasach wieku jest nastêpuj¹ca: I –
1543,66 ha, II – 1572,24 ha, III – 1506,08
ha, IV – 1891,51 ha, V – 1978,75 ha, VI –

1150,93 ha, VII – 210,18 ha, VIII klasa
wieku i starsze- 59,32 ha, KO – 872,24 ha.

Dominuj¹ siedliska lasowe: LMG –
41%, LG –15 %, Lwy¿ –15 %, LMw – 10 %,
Lœw – 9%, LMœw – 5%.

Dla siedlisk górskich ustalone zosta³y, w
planie urz¹dzenia lasu, gospodarcze typy
drzewostanów ze œwierkiem, jod³¹ i bukiem
w nastêpuj¹cych proporcjach: Bk 40%, Œw
10–30%, Jd 20%, Jw, Js, Md, inne 10–30%.
Dla gospodarczych typów drzewostanów na
siedliskach ni¿owych przewiduje siê na-
stêpuj¹cy udzia³ gatunków: Db 20–30%, Bk
– 20 %, So – 10–30 %, Md 10–20%, Jw, Js,
inne 10%.

Udzia³ œwierka

W obrêbach górskich œwierk, wg inwen-
taryzacji do planu urz¹dzenia lasu obo-
wi¹zuj¹cego od 1.01.1998 r., jest gatunkiem
dominuj¹cym i jego udzia³ powierzchniowy
(mi¹¿szoœciowy) wynosi: w obrêbie Brenna
– 72,1 (74,1) %, Ha¿lach – 31 (43) %, Us-
troñ – 54,5 (66,3) %. Udzia³ œwierka syste-
matycznie siê zmniejsza, co obrazuje
zastawienie 1.
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Zestawienie 1 (dane wg planów urz¹dzenia lasu)

Obrêb 1.01.1974 1.01.1987 1.01.1998

powierzchnia, ha
masa, m3

% powierzchnia, ha
masa, m3 %

powierzchnia, ha
masa, m3 %

Brenna 3163,71
1258819

75,7
84,2

3138,35
1093937

75,1
80,4

3035,65
1081945

72,1
74,0

Ha¿lach 2375,90
632176

68,0
75,7

1827,52
473244

51,9
64,0

1097,79
320908

31,0
43,0

Ustroñ 1879,59
685401

62,0
76,1

1774,02
614552

58,4
72,0

1681,15
675833

54,5
66,3

Razem 7419,20
2576396

69,0
79,8

6739,89
2181733

62,7
73,8

5814,59
2078686

53,7
64,7



Choroby drzewostanów œwierkowych

Przyczyn¹ zmniejszania siê udzia³u
œwierka s¹ dzia³ania celowe – przebudowa
drzewostanów oraz wymuszone – rozpad
drzewostanów.

Od po³owy XIX wieku œwierk by³
wprowadzony w postaci litych drzewostanów
w miejsce wyr¹banych drzewostanów jo-
d³owo-bukowych. Du¿e zapotrzebowanie na
drewno œwierkowe w regionie Ostrawy i Kar-
winy by³o zwi¹zane z przemys³em wêglowym
i budownictwem. Wprowadzany przez dzi-
esi¹tki lat œwierk zdominowa³ lasy górskie,
zajmuj¹c w niektórych obrêbach przesz³o
90% powierzchni. Uprawy œwierkowe
zak³adane by³y w sporej czêœci z nasion ob-
cego pochodzenia.

Objawy chorobowe, szczególnie do-
tkliwe w Beskidzie Œl¹skim, pojawi³y siê w
latach 70. XX w. i spowodowane by³y
wyj¹tkowo wysokimi imisjami zwi¹zków
siarki i azotu. W os³abionych drzewostanach

œwierkowych rozwija³y siê choroby grzy-
bowe i rozmno¿y³y siê szkodniki owadzie.
W lasach pojawi³y siê szkodniki pierwotne
– zasnuje i zawodnica œwierkowa. Nast¹pi³a
koniecznoœæ zwalczania foliofagów na
du¿ych powierzchniach, dochodz¹cych do
kilkuset hektarów, choæ do zabiegów kwali-
fikowano wy³¹cznie drzewostany œwier-
kowe o du¿ym stopniu zagro¿enia. Pow-
ierzchnia drzewostanów, w których obser-
wowano ¿ery os³abiaj¹ce drzewa by³a du¿o
wiêksza. Systematycznie zwiêksza³a siê
powierzchnia œwierczyn zagro¿onych przez
opieñki. W roku 1987 zainwentaryzowano
2000 ha drzewostanów opieñkowych, a w
roku 2001 ok. 2500 ha. Os³abienie drzew
przez foliofagi i opieñkê spowodowa³o brak
odpornoœci na pojaw owadów z zespo³u kor-
nika, szczególnie kornika drukarza, czte-
rooczaka œwierkowca i rytownika pospo-
litego. Na³o¿y³y siê na szkody od wiatru i
œniegu, tak ¿e w latach osiemdziesi¹tych i
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Zestawienie 2

Rok
Ciêcia sanitarne (m3)

Pozyskanie
ogó³em

m3

Udzia³ ciêæ
sanitarnych

w pozyskaniu (%)
Wiatro³omy
i œniego³omy

Posusz (w tym opieñka
od 2001r.)

Razem

1987 3452 35938 39390 67660 58,2

1988 3239 31211 34450 68096 50,6

1989 19591 12086 31677 55242 57,3

1990 19136 12408 31544 49728 63,4

1991 7688 15308 22996 31395 73,2

1992 4341 19395 23736 32774 72,4

1993 7853 28674 36527 43016 84,9

1994 5072 33710 38782 47728 81,3

1995 2097 36128 38225 46961 81,4

1996 1536 34401 35937 47215 76,1

1997 7757 30194 37951 49993 75,9

1998 10808 33620 44428 54229 81,9

1999 7495 34538 42033 54415 77,2

2000 10910 26930 37840 56545 66,9

2001 3735 31244 (19346) 34979 54511 64,2

2002 10580 33042 (22571) 43622 60069 72,6

do 30 IX 2003 10738 48746 (36476) 59484 70821 84,0



dziewiêædziesi¹tych XX w. z przyczyn sani-
tarnych usuwano rocznie od 23 tys. m3

(1992) do 44 tys. m3 drewna (1998). Ciêcia
sanitarne w tym okresie stanowi³y 51–85%
ca³ego rozmiaru u¿ytkowania.

Rozmiar ciêæ sanitarnych w latach
1987–2002 przedstawia zesawienie 2.

W terenach nizinnych pojawi³a siê za-
wodnica œwierkowa, która wespó³ z kor-
nikiem drukarzem, czterooczakiem œwier-
kowcem i rytownikiem pospolitym spowo-
dowa³a rozpad wielu m³odników i ¿erdzio-
win œwierkowych oraz os³abienie starszych
drzewostanów.

W latach 80. i 90. XX w. zabiegi ra-
townicze stosowano na powierzchniach do
kilkuset hektarów rocznie.

Jak wynika z analizy pozyskania i ciêæ

sanitarnych procesy chorobowe w latach 80.
i 90. postêpowa³y w podobnym tempie. Ka-
tastrofalny dla œwierczyn okaza³ siê rok
2003. Bezœnie¿na i mroŸna zima oraz susza
w miesi¹cach od lipca do wrzeœnia, spowo-
dowa³y prawie podwojenie iloœci wydzie-

laj¹cego siê posuszu œwierkowego i
wielkoœci ciêæ sanitarnych. W ramach ciêæ
sanitarnych pozyskano wówczas 59 484 m3

drewna, z tego 10738 m3 z wiatro³omów.

Dzia³ania zapobiegawcze – szczepienia
pniaków, zabiegi ratownicze z wykorzystaniem

insektycydów, korowanie drzew
zasiedlonych

Pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹tych dla
poprawy kondycji drzewostanów œwier-
kowych najwa¿niejszym zadaniem by³o
utrzymanie dobrego stany sanitarnego lasu.
Ochrona lasu przed szkodnikami pierwot-
nymi zasnujami i zawodnic¹ polega³a na
ci¹g³ym monitorowaniu szkodników i w ra-
zie potrzeby ich zwalczaniu. Prowadzone
by³o zwalczanie szkodników wtórnych ze-
spo³u kornika poprzez wykonywanie czyn-
noœci przewidzianych w instrukcji ochrony
lasu. Najwiêksze spiêtrzenie prac nastêpo-
wa³o w okresie sezonu wegetacyjnego przy
wyznaczaniu drzew trocinowych, ich usu-
waniu i niszczeniu korników, g³ównie przez
korowanie. Rocznie korowano 9–18 tys. m3

drewna (w 2003 r. do 30.09. okorowano 26
tys. m3). Korê niszczono najczêœciej
poprzez spalanie, podobnie jak i ga³êzie po-
zostaj¹ce po wyróbce drewna. Stosowano
ca³y wachlarz pu³apek feromonowych,
wyk³adano drzewa pu³apkowe, drewno za-
siedlone wywo¿ono poza teren leœny. Przez
kilka lat podejmowano próby szczepienia
pni preparatem PG-IBL, niestety bez istot-
nych efektów. Prowadzone by³y równie¿
prace maj¹ce na celu ochronê po¿ytecznej
fauny (wywieszanie skrzynek lêgowych i
dokarmianie ptaków). Dzia³anie powy¿sze
pozwala³y na utrzymanie przy ¿yciu drze-
wostanów œwierkowych i istotne spowolni-
enie procesu ich obumierania.

Przebudowa drzewostanów

Podejmowane dzia³ania ratownicze da³y
czas na prowadzenie procesu przebudowy
œwierczyn na lasy mieszane z bukiem, jod³¹,
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Powierzchnia zwalczania szkodników pierwot-
nych (w ha)

Rok Zawodnica
œwierkowa

Zasnuja Miernikowce

1985 434

1986 315

1987 142

1988 136

1989 389 70

1990 170 415

1992 164

1993 180 99

1994 193

1995 420 215

1996 173 138

1997 33 266

1998 27

1999 28

2000 14



modrzewiem, jesionem i jaworem, które
wprowadzano sztucznie, jak równie¿ wyko-
rzystywano pojawiaj¹ce siê odnowienie
naturalne. Rozmiar przebudowy dokony-
wanej w ramach odnowieñ sztucznych obra-
zuje zestawienie 4.

Przebudowa drzewostanów z wykorzysta-
niem odnowienia naturalnego obejmowa³a
rocznie oko³o 30 ha.

Utrzymanie przy ¿yciu drzewostanów
œwierkowych jest niezwykle wa¿ne z uwagi
na to, ¿e gatunki, które s¹ wprowadzane w
ramach przebudowy, wymagaj¹ ocienienia
w fazie uprawy i m³odnika. Ponadto nie

nale¿y dopuœciæ do powstania du¿ych ot-
wartych powierzchni z uwagi na ogromne
problemy z ich odnowieniem oraz utrat¹
przez lasy funkcji krajobrazowych niezmier-
nie istotnych w regionie Beskidu Œl¹skiego.
Przebieg i tempo zamierania œwierczyn w
ci¹gu ostatnich kilkunastu lat pozwala³o na
wyprzedzaj¹ce zastosowanie dzia³añ zmier-
zaj¹cych do ich przebudowy. Zdecydo-
wanie niekorzystne zjawisko wyst¹pi³o w
roku 2003 w zwi¹zku z gwa³townym nasile-
niem siê procesów chorobowych spowo-
dowanych g³ównie susz¹ w okresie wegeta-
cyjnym oraz upalnym latem. Je¿eli sytuacja
powtórzy siê w latach nastêpnych, rozpad
drzewostanów œwierkowych mo¿e nabraæ
charakteru klêski ekologicznej.

***

Tutejsze lasy s¹ nie tylko noœnikiem
znanych powszechnie funkcji spo³ecznych i
gospodarczych. To równie¿ podstawowa
sk³adowa czêœæ gór, jak pisze w swych
wspomnieniach pochodz¹cy z Ustronia pro-
fesor Jana Szczepañski („Korzeniami
wros³em w ziemiê”, Katowice, 1984):
„Góry i las stanowi³y jedno. Las na równi-
nie (zobaczony póŸniej) nie by³ prawdziwy.
Las to smreki i jedle rosn¹ce na kamien-
istych zboczach. To wytwór gór i ich podsta-
wowa czêœæ sk³adowa. Potem okaza³o siê, ¿e
w górach s¹ tak¿e ³¹ki i sza³asy z owcami,
ale las by³ ¿yw¹ emanacj¹ górskich si³. Góry
wynosi³y las wysoko i sta³y tak albo w s³od-
kim œwietle s³oñca, albo hucz¹ce wichrem i
zamieci¹ œnie¿n¹, zakryte gêst¹ mg³¹ –
zawsze wynios³e i obojêtne, ale ci¹gn¹ce z
nieodpart¹ si³¹”.

Gwa³towny, na du¿ych powierzchniach,
rozpad drzewostanów œwierkowych by³by
zatem tragiczny dla ca³ego tego regionu.
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Zestawienie 4. Przebudowa drzewostanów
œwierkowych w latach 1987–2003 na tle rozmia-
ru odnowieñ sztucznych

Rok Odnowienia sztuczne

razem przebudowa

ha ha %

1987 116 29 25

1988 118 23 19

1989 117 32 27

1990 147 17 12

1991 128 78 61

1992 127 87 68

1993 138 83 60

1994 144 89 62

1995 150 90 60

1996 158 65 41

1997 120 70 58

1998 114 78 68

1999 107 75 70

2000 89 61 68

2001 113 79 70

2002 83 50 60

2003 86 73 85




