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Abstract: The protection of forest environment is considered an indisputable priority in our times. In the analysis of the
influence of anthropopressure or any other factors on forests, the latter ones should be regarded an element of the natural
environment or, in other words, ecological system. Only from this perspective, the correlation and mutual influence
between individual elements, which also implies the influence of each of the spheres on forests of the Earth or its part, can
be properly investigated. Forests, as a part of geoecosystem, meet the three main criteria distinguishing it. First, they
ensure conditions for the existence of people and animals, second, they provide resources and energy for the processes
of production and consumption and third, they absorb by-products of human activity, such as waste and pollutants.
Furthermore, forests are indispensable for sustaining life on Earth due to their ability to produce atmospheric oxygen in
the process of photosynthesis in the quantity ensuring the existence of organisms using it to breathe.
In this paper, an attempt has been made to construct a comprehensive forest environment condition description as a
tool for forest preservation by indicating areas particularly prone to degradation, on the basis of the analysis of precise
data. Such an attempt should be preceded by an investigation of the existing indices related to forests. By completing
it, it has been concluded that there is a need for constructing an index in which a range of elements influencing forests’
proneness to lower their productivity is considered. Thus, the gathered data contain information concerning tree stand
susceptibility, such as habitat, species structure, habitat condition, the type of soil, humidity, the distance from cities
and roads or the function of a forest. Next, the elements mentioned above have been merged into one complex
description. Apart from that, it has been claimed that the evaluation of the investigated area should be reached by
generalization, because only this approach enables us the most reliable description of the situation. It is proposed that
the index be calculated for the smallest possible areas, in this case, forest divisions in forest districts.
Constructing a way of describing, as best as possible, allowing us to better diagnose the condition of a forest
environment is crucial for the preservation of forest ecosystems which are susceptible to degradation.

Key words: devastating factors, forest environment care, Brzeziny Forest District, Kalisz Forestry
Comission
S³owa kluczowe: czynniki szkodotwórcze, ochrona œrodowiska leœnego, Leœnictwo Brzeziny,
Nadleœnictwo Kalisz

151

Turkowiak A., 2008. Metoda okreœlania podatnoœci lasów na czynniki szkodotwórcze na
przyk³adzie Leœnictwa Brzeziny w Nadleœnictwie Kalisz. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII.
151–163.



Wstêp

Wniniejszym opracowaniu zwrócono uwagê na potrzebê tworzenia nowych narzêdzi oceny wra¿liwoœci
ekosystemów, w tym przypadku terenów leœnych. Jest to wa¿ne zagadnienie, s³u¿¹ce wskazaniu
obszarów szczególnie nara¿onych na degradacjê.
Zawarte w temacie sformu³owanie „czynniki szkodotwórcze” zastosowano zgodnie z nomenklatur¹

leœn¹, w której u¿ywa siê go znacznie czêœciej ni¿ „czynniki niszcz¹ce” czy „czynniki szkodz¹ce”,
zw³aszcza w ró¿nego rodzaju dokumentach Lasów Pañstwowych (Zarz¹dzenie Dyrektora Generalnego
Lasów Pañstwowych nr 31/2008 – PGL LP, nr 22/2004) czy pracach Instytutu Badawczego Leœnictwa
(Partyka 1992, Sierota et al. 1992, Malinowski et al. 2000, Grodzki 2001). W „Poradniku ochrony lasu dla
leœników praktyków” (£êski 2001) mówi siê o „szkodach leœnych”, powodowanych przez czynniki
abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne, które s¹ zatem czynnikami szkodotwórczymi. Autorka
postanowi³a u¿ywaæ tego sformu³owania ze wzglêdu na jednorodnoœæ terminologiczn¹, poniewa¿
prowadzone prace s¹ bardzo bliskie naukom leœniczym.
Wewstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ w niniejszej pracy autorka stosuje zamiennie pojêcia wra¿liwoœæ lasów

i odpornoœæ lasów na czynniki niszcz¹ce, których efektem jest degradacja, przy czym wiêksza odpornoœæ
drzewostanów oznacza mniejsz¹ wra¿liwoœæ i odwrotnie. Natomiast jako degradacjê lasu rozumie siê
„efekt negatywnego oddzia³ywania zespo³u z³o¿onych procesów, wystêpuj¹cych na okreœlonej
powierzchni leœnej, wywo³anych bezpoœrednim lub poœrednim oddzia³ywaniem ró¿nych czynników
fizycznych, chemicznych i biologicznych (chorobotwórczych), w wyniku których dochodzi do obni¿enia lub
zaniku funkcji ¿yciowych drzew, biomasy i walorów lasu” (Jankowski et al. 2005). W toku badañ
sprawdzano, czy analizuj¹c wra¿liwoœæ ekosystemów leœnych na antropopresjê w rozumieniu idei
kompleksowego pojmowania œrodowiska jako systemu sk³adaj¹cego siê z poszczególnych elementów
i powi¹zañ miêdzy nimi, mo¿na w zadowalaj¹cy sposób ukazaæ problem zagro¿eñ lasów.

Cele badawcze, metody badañ

G³ównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kompleksowej metody, która okreœla³aby
stan œrodowiska leœnego i odpornoœæ drzewostanów na antropopresjê. Badania mia³y s³u¿yæ wskazaniu
obszarów predysponowanych do szczególnej ochrony zewzglêdu na du¿¹wra¿liwoœæ, a przeprowadzono je
na przyk³adzie Leœnictwa Brzeziny. Cel g³ówny by³ realizowany za pomoc¹ celów szczegó³owych, tj.
przeanalizowania struktury siedliskowej tego terenu, stanu siedlisk, wra¿liwoœci siedlisk, a tak¿e
uwilgotnienia gleb. Parametry te wybrano ze wzglêdu na to, ¿e maj¹ istotne znaczenie dla podatnoœci
lasów na antropopresjê, a tym samym dok³adne ich rozpoznanie pozwala wskazaæ obszary szczególnie
nara¿one na degradacjê, której efektem jest obni¿anie produktywnoœci lasów. W pocz¹tkowej czêœci
niniejszej pracy autorka zaproponowa³a siedem elementów, na które planuje zwróciæ uwagê w badaniach
nad podatnoœci¹ lasów na antropopresjê. Wybrano cztery z nich, poniewa¿ jest to próbna analiza, która
s³u¿y przetestowaniu obranej metody badawczej, póŸniej zostanie rozszerzona o kolejne elementy.
Cele badawcze zosta³y zrealizowane przy wykorzystaniu metod analizy kartograficznej, metodGIS oraz

analizy szczegó³owych danych za rok 2007, pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
(RDLP) w Poznaniu. W koñcowym etapie opracowania zastosowano równie¿ metodê nak³adania
poszczególnych komponentów w jednym opracowaniu kartograficznym. Wszystkie badania, analizy,
wnioski, dotycz¹ podstawowych jednostek administracji Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego, dla
których zbierane s¹ dane, jednolitych pod wzglêdem wielu parametrów, czyli pododdzia³ów. Jako teren
badañ wybrano Leœnictwo Brzeziny w Nadleœnictwie Kalisz, poniewa¿ jest to niewielkie leœnictwo, o du¿ej
lesistoœci i zró¿nicowanych warunkach, le¿¹ce w pobli¿u du¿ego miasta.
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Proponowany sposób oceny wra¿liwoœci lasów

Zdaniem autorki jedn¹ z podstawowych informacji o lasach danego obszaru stanowi jednoznaczne
okreœlenie kondycji drzewostanów i stopnia ich zagro¿enia. Uzyskaæ j¹ mo¿na poprzez analizê
poszczególnych danych, a najlepiej skonstruowaæ dobr¹, syntetyczn¹ metodê obejmuj¹c¹ elementy
oddzia³uj¹ce negatywnie na œrodowisko (g³ównie antropopresja), jak równie¿ ilustruj¹c¹ jego stan.
Na potrzeby ewaluacji stopnia zagro¿enia lasu zebrano wiele danych, miêdzy innymi z RDLP

w Poznaniu, dostêpne mapy i na tej podstawie skonstruowano schemat badawczy (schemat 1).

Do analizy powinny byæ wykorzystywane takie informacje, które pozwol¹ oceniæ wra¿liwoœæ lasów, czyli
ich podatnoœæ na niszcz¹ce oddzia³ywanie ró¿nych czynników, przede wszystkim cz³owieka jako czynnika
wiod¹cego.
Czynniki degraduj¹ce podzielono za „Wytycznymi technicznymi GIS-4” (Jankowski et al. 2005) na:

– abiotyczne – do których zalicza siê niezgodnoœæ sk³adu gatunkowego z siedliskiem, zbyt ma³e lub zbyt
du¿e uwilgotnienie, po¿ary, wiatro³omy, jak równie¿ erozjê;

– biotyczne – owady szkodniki i grzyby paso¿ytnicze;
– antropogeniczne – zanieczyszczenia chemiczne zawarte w wodzie, powietrzu i glebie, sztuczne zmiany
hydrologiczne, a tak¿e mechaniczne zniszczenia drzew i runa.
Czynniki te mog¹ mieæ ró¿ny wp³yw na lasy, zale¿nie od ich odpornoœci. Na przyk³ad infiltracja

zanieczyszczeñ do wód gruntowych jest potêgowana w przypadku siedlisk na pod³o¿u przepuszczalnym,
takich jak bory, gdzie wystêpuj¹ przewa¿nie gleby bielicowe, wykszta³cone na piaskach i ¿wirach. Z³y
wp³yw na produktywnoœæ lasów ma tak¿e kumulowanie zanieczyszczeñ na terenach podmok³ych,
w obni¿eniach, zw³aszcza w przypadku torfów. Typ siedliskowy lasu ma równie¿ znaczenie dla
kszta³towania siê odpornoœci drzewostanów na niszczenie i mniejsz¹ produktywnoœæ, poniewa¿ ró¿ne
typy siedliskowe maj¹ ró¿n¹ wra¿liwoœæ na czynniki niszcz¹ce. Na obni¿anie jakoœci lasu negatywny
wp³yw ma tak¿e taki stan siedliska, który wynika z niezgodnoœci sk³adu gatunkowego z siedliskiem,
poniewa¿ wywo³uje to zwiêkszon¹ erozjê, niekorzystne zmiany pH i tym samym gorsz¹ produktywnoœæ.
Poza tym bardziej nara¿one na niszczenie s¹ lasy po³o¿one w miejscach, które stwarzaj¹ wiêksze
zagro¿enie zanieczyszczeniami i penetracj¹, czyli w s¹siedztwie szlaków komunikacyjnych i osiedli
ludzkich.
Istnieje metoda oceny stanu lasów i prognozowania zmian opracowana przez pracowników Instytutu

Badawczego Leœnictwa (Kowalkowska, Grzyb, Hildebrandt 1995). Polega ona na kompilacji ró¿nych
czynników szkodotwórczych i bierze pod uwagê tzw. czynniki predyspozycyjne – czyli niekorzystn¹
strukturê drzewostanów, niekorzystne warunki glebowe i fizjograficzne, czynniki inicjuj¹ce – niekorzystne
warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia powietrza, po¿ary lasu, nadmiern¹ penetracjê i industrializacjê
oraz czynniki wspó³uczestnicz¹ce, czyli szkodliwe owady i grzyby. Zbierane dane maj¹ ró¿ny charakter –
na przyk³ad izolinii dla ca³ego kraju b¹dŸ informacji dla nadleœnictw. S¹ one nak³adane na siebie w jednym
opracowaniu kartograficznym, co mo¿e dawaæ bardzo niedok³adn¹ wizjê stanu lasów i nie wskazywaæ
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Schemat 1. Schemat badawczy pracy
Chart 1. Research chart



na tereny rzeczywiœcie wra¿liwe. Wed³ug autorki metoda IBL jest przede wszystkim trudna do
przeprowadzenia ze wzglêdu na ró¿ny charakter i pochodzenie danych, ponadto bardzo niedok³adna,
poniewa¿ dane odnosz¹ siê do nadleœnictw, a poza tym niewystarczaj¹ca do szczegó³owej diagnozy
stanu lasów i ich podatnoœci na antropopresjê, gdy¿ nie bierze siê w niej pod uwagê czynników maj¹cych
znacz¹cy wp³yw na antropopresjê.
W œwietle przedstawionych argumentów autorka proponuje stworzenie nowej metody oceny

wra¿liwoœci lasów, wykorzystuj¹c nastêpuj¹ce elementy:
– typ siedliska – i jego wra¿liwoœæ na niszczenie,
– stan siedliska leœnego (okreœlany procedurami zawartymi w Instrukcji Urz¹dzania Lasu cz. 2), w
rozumieniu stopnia niezgodnoœci siedliska z jego postaci¹ naturaln¹, nienaruszon¹ szkodliw¹
dzia³alnoœci¹ cz³owieka,

– rodzaj gleby – czy jest podatna na infiltracjê szkodliwych substancji,
– wariant uwilgotnienia siedliska, który jest jednostk¹ ni¿szego rzêdu w ramach siedliska i jest zale¿ny od
rodzaju wody glebowej (Standard Leœnej Mapy Numerycznej 2005),

– klasa spadku terenu,
– odleg³oœæ od du¿ych miast (Miler 2003),
– odleg³oœæ od uci¹¿liwych szlaków komunikacyjnych (Miler 2003),
– funkcja lasu wed³ug GDLP (Instrukcja Urz¹dzania Lasu cz. 1) – rezerwatowa, ochronna czy
gospodarcza.
Bior¹c pod uwagê wymienione parametry okreœlaj¹ce lasy, istnieje szansa na stworzenie takiej ich

kompilacji, która pozwoli³aby na uzyskanie obrazu podatnoœci drzewostanu na negatywny wp³yw presji
cz³owieka w obrêbie wybranego terenu badañ. Du¿e znaczenie mia³aby analiza przestrzenna
pozyskanych wyników, zebranie danych punktowych i stworzenie opracowania kartograficznego.
Informacja o wra¿liwoœci lasów by³aby niezwykle istotna z praktycznego punktu widzenia na przyk³ad przy
opracowywaniu planów dla istniej¹cych form ochrony przyrody, dawa³aby przes³anki do tworzenia
nowych, a tak¿e wskazywa³aby na obszary ma³o odporne, gdzie powinno siê zwróciæ uwagê na racjonaln¹
gospodarkê leœn¹ i ograniczenie wp³ywu cz³owieka.
Na potrzeby niniejszej pracy stworzona zosta³a wstêpna metoda badania odpornoœci lasów, w której

wziêto pod uwagê cztery spoœród oœmiu wybranych parametrów. Przeanalizowano teren Leœnictwa
Brzeziny pod wzglêdem typu siedliskowego, wra¿liwoœci siedlisk, stanu siedlisk oraz wilgotnoœci gleb.
Wyboru tych elementów autorka dokona³a ze wzglêdu na fakt, ¿e ich znaczenie dla odpornoœci lasów jest
bardzo znacz¹ce. Dodatkowo wszystkie odnosz¹ siê do pododdzia³ów leœnych, a wiêc ich zestawienie
stanowi punkt wyjœcia dla sprawdzenia planowanej metody. W nastêpnym etapie prac planowane jest
do³¹czenie danych o innym charakterze, czyli klas spadku, odleg³oœci od miast i szlaków
komunikacyjnych, które na podstawie w³asnych analiz autorka przyporz¹dkuje ka¿demu pododdzia³owi.
Metoda proponowana w niniejszej pracy przyczyni³aby siê do uzyskania najlepszego obrazu, poniewa¿

bierze siê w niej pod uwagê parametry, które relatywnie odnosz¹ siê do kszta³towania wra¿liwoœci lasów,
zw³aszcza na dzia³alnoœæ cz³owieka, a ponadto metoda ta daje wyniki dla najmniejszych jednostek
administracji leœnej.
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Charakterystyka Leœnictwa Brzeziny

Leœnictwo Brzeziny le¿y w po³udniowej czêœci Nadleœnictwa Kalisz znajduj¹cego siê w administracji
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu. Obejmuje obszar o powierzchni 4297,35 ha,
znajduj¹cy siê w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w wiêkszoœci na terenie gminy
Brzeziny, a czêœciowo gminy Grodziszcze Wielkie (ryc. 1).
Je¿eli chodzi o zagospodarowanie terenu, to Leœnictwo Brzeziny znajduje siê w ca³oœci na obszarze

wiejskim, w centralnym punkcie le¿y wieœ Brzeziny, przez któr¹ przechodzi jedyny wiêkszy szlak
komunikacyjny, to jest droga krajowa numer 449, bêd¹ca ³¹cznikiem miêdzy arteriami wychodz¹cymi
z Kalisza na po³udnie i po³udniowy zachód. Odleg³oœæ od granic analizowanego leœnictwa do centrum
miasta Kalisza wynosi oko³o 15 km. Jest to teren o ma³o urozmaiconej rzeŸbie i wysokoœciach
bezwzglêdnych wahaj¹cych siê od 120 m n.p.m. we wschodniej i centralnej czêœci leœnictwa do 170 m
n.p.m. na jego zachodnim krañcu. WskaŸnik zalesienia dla analizowanego obszaru jest stosunkowo du¿y,
bo wynosi 30,6%. Na podstawie tabeli 1 mo¿na stwierdziæ, ¿e ponad 63% lasów Nadleœnictwa Kalisz
nale¿y do zagro¿onych b¹dŸ wymagaj¹cych szczególnej ochrony.
Dodatkowo w obrêbie Leœnictwa Brzeziny po³o¿ony jest rezerwat przyrody, co wymaga

intensywniejszych dzia³añ zapobiegawczych i ochronnych. Wspomniany obiekt to rezerwat czêœciowy
Brzeziny, który utworzony zosta³ w 1958 r. ze wzglêdu na wystêpowanie tam rzadkiej w Polsce, reliktowej
i bêd¹cej pod ochron¹ gatunkow¹ paproci d³ugosz królewski (Osmunda regalis). Oprócz wymienionej
paproci w rezerwacie wystêpuje bagno zwyczajne (Ledum palustre), które tak¿e jest gatunkiem
chronionym. Utrzymanie w dobrym stanie siedliska, z jego odpowiednim nawodnieniem w³¹cznie, jest
niezbêdne do zachowania równowagi ekologicznej rezerwatu. Nale¿y jeszcze zauwa¿yæ, ¿e lasy
ochronne stanowi¹ a¿ 63,4% powierzchni Leœnictwa Brzeziny, a lasy gospodarcze tylko 34,4%.
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Ryc. 1. Po³o¿enie Leœnictwa Brzeziny w Nadleœnictwie Kalisz
Fig. 1. Location of the Brzeziny forest district in the Kalisz Forest Comission



Struktura siedliskowa drzewostanów na terenie Leœnictwa Brzeziny

Dokonuj¹c kompleksowego opisu stanu obszarów zadrzewionych, wziêto pod uwagê kilka czynników,
które istotnie wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê wra¿liwoœci danego pododdzia³u leœnego na degradacjê.
Pierwszym z nich jest typ siedliskowy lasu.
Na podstawie szczegó³owych danych za rok 2007 ustalono strukturê siedliskow¹ lasów Leœnictwa

Brzeziny. Omawiane siedlisko leœne to zespó³ czynników klimatycznych i glebowych danej biocenozy,
które kszta³tuj¹ sk³ad gatunkowy drzewostanu (Sikorska 2006). Po zestawieniu i analizie wszystkich
wydzieleñ otrzymane wyniki zamieszczono w tabeli 2, a tak¿e przedstawiono na rycinie 2.
Z analizy tabeli 2 wynika, ¿e na badanym terenie przewa¿aj¹c¹ powierzchniê zajmuje siedlisko boru

œwie¿ego (45,63%). Siedlisko to charakteryzuje siê tym, ¿e rosn¹ tam g³ównie jednogatunkowe lasy
sosnowe, bez podszytu liœciastego, a sporadycznie wystêpuje brzoza. W runie spotykane s¹ tylko
chrobotki, brusznica, czernica, nie ma zwartej pokrywy traw i roœlin innych ni¿ borowe. Na drogach
przecinaj¹cych bór œwie¿y spotykamy mszyste wrzosowiska (Sikorska 2006).
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Tabela 1. Kategorie ochronnoœci lasów w Leœnictwie Brzeziny
Table 1. Forest protection categories in Brzeziny Forest District

Kategorie ochronnoœci Powierzchnia [ha] Udzia³ procentowy [%]

I. Lasy chronione (rezerwaty) 28,5 2,2

II. Lasy ochronne 817,35 63,4

III. Lasy gospodarcze 443,35 34,4

Źród³o: Materia³y statystyczne RDLP Poznañ.
Source: Statistical materials RDLP Poznañ.

Tabela 2. Struktura siedliskowa lasów Leœnictwa Brzeziny w Nadleœnictwie Kalisz
Table 2. Forest types structure in Brzeziny forest district

Typ siedliskowy lasu Powierzchnia Udzia³ procentowy w powierzchni leœnictwa

Bs 5,82 0,45

BMœw 301,85 22,94

BMw 156,03 11,86

Bœw 600,27 45,63

Bw 20,51 1,56

LMœw 93,74 7,12

LMw 125,45 9,54

Lœw 0,54 0,04

Lw 6,42 0,49

Ol 5,02 0,38

Suma 1315,65 100,00

Źród³o: Obliczenia w³asne na podstawie materia³ów RDLP Poznañ.
Source: Own calculations based on material RDLP Poznañ.



Drugi co do wa¿noœci typ siedliska leœnego to bór mieszany œwie¿y (22,94%). W klasycznej swojej
postaci jest to zbiorowisko leœne, najczêœciej o dwupiêtrowym, sosnowo-dêbowym ewentualnie
sosnowo-dêbowo-bukowym drzewostanie i o runie stanowi¹cym mieszankê gatunków borowych
i lasowych (Sikorska 2006).
Kolejnym siedliskiem o doœæ du¿ym znaczeniu na analizowanym obszarze jest bór mieszany wilgotny,

zajmuj¹cy prawie 12% jego powierzchni. Wystêpuj¹ tam zbiorowiska sosnowe z runem zdominowanym
przez trzêœlicê, a tak¿e m³odniki œwierkowe lub brzozowe z udzia³em kruszyny w podszycie (Sikorska
2006).
Na czwartej pozycji pod wzglêdem zajmowanej powierzchni lasu w Leœnictwie Brzeziny plasuje siê las

mieszany wilgotny (9,54%). S¹ to lasy dêbowe z udzia³emwi¹zu i graba, sporadycznie lipy, jaworu i innych
gatunków liœciastych, spotykane najczêœciej w obni¿eniach przy ciekach, a tak¿e lasy brzozowe i osikowe
z takimi gatunkami, jak grab czy leszczyna, stanowi¹ce czasami ekoton olsów i ³êgów (Sikorska 2006).
Ostatnie z siedlisk, które wystêpuje na znacznej powierzchni w analizowanym leœnictwie, to las

mieszany œwie¿y, którego udzia³ w powierzchni tego obszaru wynosi ponad 7%. Wystêpuj¹ tam
przewa¿nie buczyny z mchami lub prawie pozbawione roœlinnoœci w dnie lasu, dwupiêtrowe drzewostany
sosnowo-bukowe albo zbiorowiska dêbowo-bukowe. Spotykamy te¿ drzewostany o podszycie
zdominowanym przez czeremchê amerykañsk¹, z zaznaczonym udzia³em buka. Dno lasu zwykle pokryte
œció³k¹ bukow¹, runo ubogie (Sikorska 2006).
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Ryc. 2. Struktura siedliskowa Leœnictwa Brzeziny
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów RDLP Poznañ
Fig. 2. Habitat structure in the Brzeziny forest district
Source: Prepared on the basis of materials RDLP Poznañ.



Pozosta³e typy siedlisk – bór, bór wilgotny, las
œwie¿y, las wilgotny i ols – nie maj¹ wiêkszego
znaczenia w strukturze siedliskowej lasów
Leœnictwa Brzeziny.
Na podstawie analizy siedlisk mo¿na wstêpnie

okreœliæ podatnoœæ lasu na wp³yw czynników
szkodotwórczych. Poszczególne warunki
siedliskowe predysponuj¹ drzewostany do ró¿nej
odpornoœci.
Bardzo wra¿liwe na antropopresjê s¹ przede

wszystkim siedliska boru suchego, ze wzglêdu
na s³abe gleby, g³êboko zalegaj¹cy poziom wód
gruntowych, ma³¹ ró¿norodnoœæ gatunków,
ubogie runo i podszyt, co sprawia, ¿e lasy na
takich siedliskach s¹ nara¿one na szybkie
rozprzestrzenianie siê po¿arów, na masowe
niszczenie przez szkodniki, a tak¿e uszkodzenia
mechaniczne spowodowane penetracj¹ piesz¹
i zbieractwem grzybów. Nisk¹ odpornoœci¹ bêd¹
wyró¿nia³y siê równie¿ bory bagienne, olsy czy
lasy ³êgowe, znajduj¹ce siê na terenach
podmok³ych, po³o¿onych w obni¿eniach,
stwarzaj¹cych warunki do akumulacji
zanieczyszczeñ. Szczególnie du¿¹ podatnoœci¹
na kumulacjê metali ciê¿kich wyró¿niaj¹ siê
zw³aszcza torfy, które czêsto wystêpuj¹ na tego
typu obszarach (Macias 1996, Chrzanowska et
al. 1997).

Œrednio wra¿liwe na degradacjê s¹ takie siedliska, jak: bór wilgotny, las mieszany bagienny, bór œwie¿y,
bór mieszany wilgotny oraz las mieszany wilgotny; s¹ to siedliska doœæ bogate, o znacznej ró¿norodnoœci,
jednak nara¿one b¹dŸ na kumulacjê zanieczyszczeñ w miejscach bardzo wilgotnych, b¹dŸ na inne
czynniki szkodotwórcze (Macias 1996).
Niskim stopniem wra¿liwoœci na antropopresjê charakteryzuj¹ siê bogate i ró¿norodne siedliska boru

mieszanego œwie¿ego, lasu mieszanego œwie¿ego oraz lasu œwie¿ego, gdzie warunki wilgotnoœciowe s¹
optymalne, a wystêpuj¹ce gatunki cechuj¹ siê znaczn¹ odpornoœci¹. Siedliska te mo¿na zaliczyæ do ma³o
podatnych na degradacjê (Macias 1996).
Dla wszystkich siedlisk ustalono wartoœci wspó³czynnika od 0 do 1, kieruj¹c siê g³ównie wystêpuj¹c¹

tam roœlinnoœci¹ (przede wszystkim potencjaln¹), obecnoœci¹ runa i podszytu, przepuszczalnoœci¹ gleb
i wilgotnoœci¹. Zdaniem autorki przyznanie ka¿demu typowi siedliskowemu wspó³czynnika jest
wymiernym sposobem na przedstawienie otrzymanych wyników w formie odpowiedniej do dalszych
transformacji. Wartoœci wspó³czynnika okreœlono na podstawie analizy odpornoœci warunków
siedliskowych na zaburzenia równowagi przyrodniczej, obni¿anie produktywnoœci poprzez przenikanie
i kumulowanie zanieczyszczeñ oraz ró¿nego rodzaju erozjê. W tabeli 3 poszczególnym typom
siedliskowym lasu zosta³y nadane wartoœci liczbowe w zale¿noœci od wra¿liwoœci wystêpuj¹cych na nich
zbiorowisk roœlinnych i ich podatnoœci na uszkodzenia.
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Tabela 3. Wspó³czynniki wra¿liwoœci dla poszczególnych
typów lasu

Table 3. Susceptibility factors for different forest types

Typ siedliska Wspó³czynnik wra¿liwoœci

Lœw 0

LMœw 0

BMœw 0

LMw 0,1

Lw 0,1

BMw 0,2

BŒw 0,3

LMB 0,5

Bw 0,5

L³ 0,7

OlJ 0,8

Ol 0,8

BB 0,9

Bs 1

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Source: Own work.



Stan siedliska wed³ug Instrukcji Urz¹dzenia Lasu (2003)

Typ siedliskowy lasu to zestaw czynników klimatycznych i glebowych danej biocenozy, które kszta³tuj¹
sk³ad gatunkowy drzewostanu. Jednak zdarza siê, ¿e sk³ad gatunkowy drzewostanu wystêpuj¹cego na
danym terenie nie odpowiada siedlisku, na przyk³ad z powodu wprowadzania monokultur sosnowych
przez cz³owieka na ¿yzne siedliska odpowiadaj¹ce lasom liœciastym. Taka niezgodnoœæ jest bardzo
niekorzystna, mo¿e prowadziæ do wyja³awiania i zakwaszenia siedliska oraz znacznie przyœpieszaæ jego
degradacjê. Poza tym stan siedliska jest oceniany dla ka¿dego z pododdzia³ów w czasie inwentaryzacji
lasów na podstawie produktywnoœci, równowagi biocenotycznej i wystêpuj¹cych gatunków, tak¿e w runie
i podszycie, a nastêpnie umieszczany w bazie danych leœnych w Regionalnych Dyrekcjach Lasów
Pañstwowych. Na potrzeby tych opracowañ stan siedliska okreœla siê wed³ug Standardu Leœnej Mapy
Numerycznej jako dobry (wysoka produktywnoœæ, stan zbli¿ony do naturalnego), zdewastowany
(o obni¿onej produktywnoœci i mo¿liwoœciach samoregulacji) lub zdegradowany (znacznie zmieniony
przez cz³owieka). Ten parametr mo¿e byæ wykorzystany przy okreœlaniu podatnoœci drzewostanu na
antropopresjê ze wzglêdu na to, ¿e z³y stan siedliska implikuje dalsze pog³êbianie siê szkodliwych zmian.
Na rycinie 4 przedstawiono przestrzenny rozk³ad siedlisk, których stan jest odpowiednio – dobry,
zdewastowany i zdegradowany.
Z graficznego opracowania przestrzennego rozk³adu stanu siedlisk (ryc. 4) wynika, ¿e najwiêksz¹

powierzchniê w obrêbie Leœnictwa Brzeziny zajmuj¹ siedliska w dobrym stanie (86%). Obszary
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Ryc. 3. Wra¿liwoœæ siedlisk na terenie Leœnictwa Brzeziny
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów RDLP Poznañ.
Fig. 3. Habitat susceptibility in the Brzeziny forest district
Source: Prepared on the basis of materials RDLP Poznañ.



zdewastowane znajduj¹ siê g³ównie w centrum analizowanej jednostki administracji leœnej i stanowi¹
13,6% powierzchni, natomiast miejsc, gdzie siedliska s¹ znacznie przekszta³cone, o bardzo obni¿onej
produktywnoœci jest niewiele (0,4%) – tylko trzy pododdzia³y leœne oznaczono jako zdegradowane.
Znajduj¹ siê one w œrodkowej czêœci leœnictwa i s¹ umiejscowione przy g³ównej trasie komunikacyjnej,
w niedalekim s¹siedztwie wsi Brzeziny.

Analiza uwilgotnienia gleb na terenie Leœnictwa Brzeziny

Du¿e uwilgotnienie gleb jest równie¿ wa¿nym czynnikiem oddzia³uj¹cym na odpornoœæ obszarów
leœnych na antropopresjê, poniewa¿ wp³ywa na zwiêkszon¹ kumulacjê i migracjê zanieczyszczeñ oraz
powoduje, ¿e ekosystemy s¹ wra¿liwsze. W takim œrodowisku istniej¹ korzystne warunki dla rozwoju
torfów, które s¹ szczególnie podatne na kumulacjê metali ciê¿kich (Macias 1996, Chrzanowska et al.
1997). Siedliska wilgotne s¹ podatne na zmiany poziomu wody gruntowej i mog¹ ³atwo ulegaæ niszczeniu
na skutek antropogenicznego odwodnienia. Na rycinie 5 przedstawiono uwilgotnienie gleb na terenie
Leœnictwa Brzeziny.
Wyodrêbniono cztery typy uwilgotnienia gleb – gleby skrajnie suche, suche, o œrednim uwilgotnieniu

i o du¿ym stopniu uwilgotnienia (wed³ug Standardu Leœnej Mapy Numerycznej). Terenów skrajnie
suchych w obrêbie analizowanego leœnictwa w ogóle nie zaobserwowano, natomiast 0,4% powierzchni to
obszary suche. Najwiêcej jest obszarów o optymalnym stopniu uwilgotnienia, czyli œrednim i du¿ym, które
s¹ ma³o podatne na wp³yw czynników szkodotwórczych. Pododdzia³y, w których wystêpuj¹ takie gleby s¹
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Ryc. 4. Stan siedlisk leœnych na terenie Leœnictwa Brzeziny
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów RDLP Poznañ.
Fig. 4. Habitat condition in the Brzeziny forest district
Source: Prepared on the basis of materials RDLP Poznañ.



rozmieszczone na ca³ej powierzchni analizowanej jednostki i stanowi¹ odpowiednio – obszary o du¿ym
stopniu uwilgotnienia (34,7%) oraz obszary o œrednim stopniu uwilgotnienia (64,9%).

Obszary o najmniejszej odpornoœci na antropopresjê

Na podstawie analiz przeprowadzonych w poprzednich podrozdzia³ach zrealizowano cele szczegó³owe
niniejszego opracowania, czyli zbadano rozmieszczenie obszarów ma³o odpornych na antropopresjê ze
wzglêdu na typ siedliskowy, wra¿liwoœæ siedliska, stan siedliska czy uwilgotnienie gleb. Celem zaœ
g³ównym jest wskazanie pododdzia³ów, które charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹ wra¿liwoœci¹. By³o to mo¿liwe
dziêki zastosowaniu metod analizy kartograficznej i wskazaniu na jednym opracowaniu graficznym
miejsc, które s¹ jednoczeœnie nara¿one z wiêcej ni¿ jednej przyczyny. Dla uzyskania po¿¹danych
wyników u¿yto metody nak³adania.
Rycina 6 daje podstawy do wskazania obszarów szczególnie wra¿liwych na wp³yw czynników

szkodotwórczych. Ciemniejszym kolorem oznaczono oddzia³y, które spe³niaj¹ jednoczeœnie warunki
najmniejszej odpornoœci – czyli wystêpowanie warunków siedliskowych o niskim wspó³czynniku
wra¿liwoœci (ryc. 3) i z³y stan siedliska (ryc. 4). Ma to miejsce w przypadku trzech pododdzia³ów
po³o¿onych w centrum analizowanego terenu, które zaliczono do tej kategorii, mimo i¿ wspó³czynnik
wra¿liwoœci siedliska nie jest najmniejszy. Dwa kolejne oddzia³y znajduj¹ce siê przy zachodniej granicy
Leœnictwa Brzeziny oznaczono ciemnym kolorem czerwonym ze wzglêdu na to, ¿e ich warunki
siedliskowe s¹ bardzo wra¿liwe na kumulacjê zanieczyszczeñ (s¹ to olsy), co znajduje odzwierciedlenie
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Ryc. 5. Uwilgotnienie gleby na terenie Leœnictwa Brzeziny
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów RDLP Poznañ.
Fig. 5. Soil humidity in the Brzeziny forest district
Source: Prepared on the basis of materials RDLP Poznañ.



w tym, ¿e s¹ to siedliska zdewastowane, a uwilgotnienie gleby jest du¿e. Takich najbardziej zagro¿onych
lasów jest w analizowanym leœnictwie zaledwie 0,38%. Jaœniejszym kolorem natomiast oznaczono
wszystkie obszary, które s¹ zdewastowane, a jednoczeœnie charakteryzuj¹ siê du¿ym uwilgotnieniem
gleby. Tereny te s¹ szczególnie predysponowane do ochrony, poniewa¿ s¹ wra¿liwe na wp³yw czynników
szkodotwórczych i ju¿ uleg³y w pewnym stopniu degradacji. W sumie powierzchnia przez nie zajmowana
to 7,7% Leœnictwa Brzeziny. Pozosta³e pododdzia³y, które nie s¹ tak wra¿liwe na niszczenie,
pozostawiono niewype³nione kolorem, aby nie powodowaæ zaciemnienia opracowania kartograficznego.
Optymizmem napawa fakt, ¿e ponad 90% obszarów leœnych w obrêbie analizowanego leœnictwa
zaklasyfikowano jako odporne na czynniki szkodotwórcze, a zw³aszcza antropopresjê.

Wnioski

W drodze przyjêtego postêpowania badawczego na okreœlonym terenie przy wykorzystaniu przyjêtych
metod i dok³adnych danych ustalono, które obszary wybranego leœnictwa s¹ szczególnie podatne na
antropopresjê. Wyodrêbnione powierzchnie leœne zosta³y wskazane ze wzglêdu na rodzaj siedliska,
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Ryc. 6. Obszary najbardziej nara¿one na wp³yw czynników szkodotwórczych na ternie Leœnictwa Brzeziny
Źród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 6. Areas most exposed on antropopressure in the Brzeziny forest district
Source: Own work.



wra¿liwoœæ siedliska, stan, w jakim siê ono znajduje, a tak¿e wilgotnoœæ gleby. Okazuje siê, i¿ obszarów
najbardziej zagro¿onych jest niewiele, zaledwie nieco ponad 8%, i s¹ one rozmieszczone g³ównie
w centralnej czêœci badanej jednostki. Taka sytuacja œwiadczy o tym, i¿ Leœnictwo Brzeziny
charakteryzuje siê dobr¹ odpornoœci¹ na czynniki szkodotwórcze. Niniejsze opracowanie jest wstêpem do
dalszych badañ nad wskaŸnikiem stanu lasów, które zostan¹ przeprowadzone w najbli¿szej przysz³oœci.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e za³o¿enia badawcze zosta³y spe³nione, dlatego w kolejnym etapie
pracy nad zaproponowan¹ metod¹ zostan¹ wziête pod uwagê pozosta³e czynniki, wymienione na
pocz¹tku pracy, co pozwoli na bardziej kompleksowe spojrzenie na analizowany problem.
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