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Regiel górny w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach 

D olina Chochołowska to piękny zakątek Tatr zachodnich, mało znany i rzadko 
odwiedzany przez turystę. Tatry jakkolwiek zbadane pod względem przy- 

rodniczym przez wielu badaczy, dla leśnika zawierają wiele jeszcze tajemnic. 
Lasy tatrzańskie w myśl założeń planu regionalnego zostały jeszcze w roku 

1939 uznane za ochronne. Utworzono z nich Park Przyrody. Obechie, jako Park 
Narodowy, lasy te-prawie na całej przestrzeni (z wyjątkiem Doliny Chochołow- 
skiej) wyłączone są z normalnej produkcji. W związku z tym powstaje dla leś- 
nika ważne zagadnienie przywrócenia naturalnego składu gatunkowego lasów 
tatrzańskich. 

Tatry mają dla leśnictwa bardzo duże znaczenie naukowe, gdyż wskutek 
różnorodności skały macierzystej pozwalają na małym terenie prześledzić wiele 
stref klimatyczno-roślinnych, w różnych warunkach glebowych. 

Regiel dolny zajmuje w Tatrach strefę o wzniesieniu 800—1200 m npm. 
Drzewostan naturalny regla dolnego tworzy buk, jodła ze Swierkiem i pojedyn- 
czym jaworem. Drzewostan z przewagą buka i jodły występuje raczej na podłożu 
z łupków, a z przewagą świerka na dolomicie. Z drzew brak tutaj lipy, wiązu 
górskiego i jesionu. - 

Zespoly Abieto-Piceeto-Fagetum tatrzanskiego regla dolnego charakteryzuja 
takie rośliny runa, jak: Sanicula Europea, Asarum Europeum, Galium rotundi- 
folium, Pirola uniflora, Luzula silvatica, Dentaria glandulosa, Lactuca muralis, 
Majanthemum bifolium, Cerex digitata, Anemone nemorosa, Actaea spicata, Im- 
patiena noli tangera, Melica_nutans, Cardamine trifoliata. 

Lasy regla dolnego na skutek gospodarki człowieka faworyzującego świerk 
zostały zamienione na lity bór świerkowy. Gospodarka ta wywarła większy 
wpływ na lasy niżej położone niż na górnoreglowe. Z jednej strony metody użyt- 
kowania, z drugiej pasterstwo systematycznie wyrugowały gatunki drzew wystę- 
pujące w dolnym reglu i spowodowały powstanie świerczyn, ulegających łatwo 
szkodom ze strony czynników natury żywej i martwej. 

Regiel górny charakteryzują lasy świerkowe lub świerkowo-limbowe. Na 
skład florystyczny lasów świerkowych wywiera wielki wpływ rodzaj skały, przy 
czym różnica ta dotyczy nie tyle piętra drzew ile roślinności zielnej. 

Naturalne drzewostany górnoreglowe występują zasadniczo w dwóch ze- 
społach roślinnych: 

_ Ш па podłożu krystalicznym, na popiołoziemiach butwinowych z roślinnością 
runa — Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idea, Oxalis adetosella, Luzula 
silvatica, Driopteris dilatata, Gentiana asclepiadea, Listera dordata, Poa nemo- 
ralis, Polytrichum formosum, Hylocomium splendens, Hypnum Schreberi; jest 
to Piceetum excelsae myrtillosum; 

2) na podłożu wapiennym, na buroziemiach z roślinnościa runa — Carda- 
mine flexuosa, Pirola uniflora, Lycopodium Selago, Dryopteris dilatata, Gentiana 
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asclepiadea, Asplenium viride, Pirola secunda, Oxalis acetosella, Vaccinium myT- 
tillus, Deschampsia flexuosa, Vaccinium vitis idaea, Soldanella caipatica, Galeob- 
delon luteum, Carex digitata, Dentaria glandulosa, Mnium spinosum, Polytri- 
chum formosum; jest to Piceetum excelsae oxalidoto-myrtillosum. 

Jeśli zwrócimy uwagę na runo w tych dwóch zespołach, to dno lasu па pod- 
łożu krystalicznym zajmuje gąszcz borówki — czernicy, która tłumiąc inne rośli- 
ny kwiatowe przyczynia się do wielkiego ubóstwa florystycznego w porównaniu 
z podłożem wapiennym. | 

Obu typów nie można uważać za osobne asocjacje. Typ Myrtillus nie posiada 
ani jednego sobie tylko właściwego gatunku, obcego typowi Oxalis-myrtillus, 
którego jest tylko zubożałą odmianą. Różnica polega tu jedynie na różnowar- 
stwowości. Piceetum excelsae myrtillosum wykazuje wyraźną budowę wielowar- 

stwową. Jeśli chodzi o Piceetum excelsae oxalidoto-myrtillosum, to tu nie ma 

tak wyraźnego zróżnicowania na piętrowość, dobrze rozwinięta jest tylko war- 

stwa najniższa (mchy) i najwyższa — inne ledwo są zaznaczone. 

Do pewnego stopnia cechą rózpoznawczą do połowy pionowego zasięgu regla 

górnego może być wzrost i ukształtowanie strzał. Na podłożu krystalicznym 

wzrost drzew jest gonmnszy; a drzewostany wykazują bonitację III/IV. Strzały są 

żle oczyszczone, sekate, zbieżyste, dużo czarnych sęków. 

Na wapieniu bonitacja jest lepsza, waha się w granicach II/III i III, wzrost 

wyższy, strzały gonniejsze i lepiej czyszczące się. 

Na podłożu krystalicznym system korzeniowy bardziej powierzchniowy, głę- 

bokość, do jakiej dochodzą korzenie świerka, waha się w granicach 50—70 cm, 

natomiast powierzchnia, jaką zajmuje system korzeniowy, dochodzi do 8 m śŚred- 

nicy. Na wapieniu korzenie świerka sięgają głębokości do 110 cm. 

Gleba — poza runem — jest jedynym czynnikiem pozwalającym na dokładne 

rozpoznanie Swierczyn regla górnego. Ludi w „Planzengesellschaften in 

Lauterbrunentales und ihre Sukzession', Zurich, 1921 — tłumaczy nadmierny 

rozwój Vaccinium myrtillus tworzeniem się kwaśnej próchnicy. Tam gdzie zale- 

gają najstarsze formacje geologiczne, występują gleby typu popiołoziemów, bądź 

o cechach zbliżonych do nich (Ac0—3 am — ściółka; A1 — 17 oem — storfiała „su- 

rowa' próchnica, poprzerastana przez mycella i korzonki. V. myrtillus, barwy 

czarnosżarej; A2—19 em— glinka żwirkowata barwy jasnożółtej; B—127 cm — 

glinka żwirkowata z domieszką okruchów skalnych granitowych barwy czeko- 

ladowożółtej, skała macierzysta — granit), Kwasowość tych gleb waha się około 

5 pH lub niżej 5, burzenie z HCL nie zachodzi. Popiołoziemy są glebami mało- 

czynnymi, przeważnie butwinowymi. s : 

Gleby na podłożu wapiennym wykształcają profile w kierunku buroziemów 

' (Ao- 2 cm — ściółka, Aq - 10 cm — glinkowaty próchniczny piasek barwy brunat- 

no-szarej, słabo spoisty o niewyraźnym przejściu do warstwy następnej; A2 — B 

130 cm — glina świeża barwy szarożółtej z domieszką numoszu wapiennego, skała 

macierzysta — wapień). Gleby te są stosunkowo żyzne i wykazują kwasowość 

pH — 5—6. 

Gleba jest czynnikiem zezwalajacym na sprawdzenie watpliwosci wyniktych 

na podstawie runa, a więc istnieje związek między kwasotą gleby a zespołami 

leśnymi. Siedliskiem zmian odczynu gleby leśnej jest warstwa próchniczna, 

pozostająca pod wpływem klimatu glebowego, uwarunkowanego między innymi 

rosnącym na danej glebie drzewostanem. Do pewnego stopnia wskaźnikiem roz- 

poznawczym mogą być warunki odnowienia naturalnego. Odnowienie na pod- 
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łożu wapiennnym w przerwach drzewostanu dokonuje się szybciej i łatwiej niż 
na podłożu krystalicznym, gdzie na przeszkodzie stoi gąszcz borówiki — czernicy. 
Stąd też przeprowadzić drzewostany jednowiekowe regla górnego w różnowie- 
kowe jest na wapieniu łatwiej niż na podłożu krystalicznym. 

Poza wymienionymi czynnikami należałoby wziąć pod uwagę jeszcze struk- 
turę drzewostanów górnoreglowych. Strukturalnie las jest tam tworem skom- 
plikowanym, zróżnicowanym w kierunku pionowym na mniej lub więcej wyraźne 
warstwy. Jeśli weźmiemy pod uwagę wykresy struktury drzewostanów górno- 
reglowych, to zauważymy, że wykresy te cechuje krzywa dwuramienna, co by- 
łoby dowcdem, że drzewostany są jednowiekowe. Tak jednak nie jeśt, czego 
znów dowodem jest duża rozpiętość średnic, wahająca się w granicach od naj- 
cieńszych do najgrubszych. Krzywa dwuramienna w tym wypadku jest dowo- 
dem, że jakiś czynnik zewnętrzny zakłócił życie zespołu. Czynnikiem tym jest 
wiatr halny, a ponadto człowiek, który przez wynąb i wypas uniemożliwia odno- 
wienie naturalne. 

Świerczyny regla górnego padają często pastwą wiatrów halnych. Każdora- 
zowo wiejący „halniak* wyrządza mniejszą lub większą szkodę. Czynnikiem, 
który. by nadał odporność świerczynom regla górnego będzie struktura zbliżona 
do lasu przerębowego, a wyrażająca sie krzywą jednoramienną lub dwura- 
mienną, ale o dużej rozpiętości średnie. Struktura biologiczna ma jednak zna- 
czenie dla odporności lasu jeszcze i z innego względu, a mianowicie — w zależ- 
ności od charakteru wpływa również na kształt strzał ij koron. Struktura nie ро- 
zostaje również bez wpływu na kształtowanie się systemu korzeniowego. Struk- 
tura świerczyn odpornych powinna być różnowiekowa. Dodatni wpływ tego ro- 
dzaju struktury polega na przewadze ilości odporniejszych osobników klas cień- 
szych w stosunku do ilości mniej odpornych osobników klas grubszych. 

Lasy górskie powinny być zagospodarowane sposobem jednostkowo — prze- 
rębowym lub gniazdowo - przerębowym. Las musi być do tego przygotowany. 
Przede wszystkim powinien on być podzielony na jednostki ewidencyjne. Gra- 
nice tych jednostek należy prowadzić zgodnie z rzeźbą terenu. Sieć tych jedno- 
stek musi być uzgodniona z siecią dróg (należy ustalić kierunek i granice tran- 
sportu drzewa). 

Odnowienie naturalne drzewostanów górnoreglowych, jak już wspomniano, 
jest dość skąpe z powodu rzadszych lat nasiennych, słabszej zdolności kiełkowa- 
nia i wzrostu nalotu. Na siedliskach silnie narażonych na wiatry odnowienie 
naturalne jest słabsze, stąd też należy tam wprowadzić odnowienie sztuczne i to 
sadzeniem, a nie siewem, stosując więźbę zwiezlejsza. Otrzymamy wówczas 
szybszą osłonę gleby, a także będziemy mieli możność wyboru większej ilości 
osobników (drzew przyszłościowych). W takich przypadkach należy szybciej przy” 
stępować do czyszczeń i trzebieży. 

W lasach górnoreglowych należy dążyć do podniesienia ich odporności przez 
przebudowę drzewostanów i nadanie im struktury wielopiętrowej. Tu należy 
oprzeć się na znajomości siedliska i zespołów naturalnych. W litych uprawach 
świerkowych należy luki uzupełniać gatunkami docelowymi: limbą, modrzewiem, 
jarżębiną, jaworem. W litych młodnikach 10—15 lat trzeba przystąpić do kę- 
powego podsadzenia ich gatunkami brakującymi. W drągowinach należy redu- 
kować warstwę górującą i panującą, aby otrzymać pożądaną strukturę. Świerk 
należy wyjmować jednostkowo z 2—3-letnim nawrotem. W starszych drzewo- 
stanach, zwłaszcza narażonych na wiatry, postępowanie takie nie jest dozwolone; 
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tu należy ograniczyć się tylko do podsadzań luk powstałych wskutek wiatrów 
i śniegów. Wszelkie zabiegi hodowlane powinny zdążać do przywmócenia natu- 
ralnego składu lasom regla górnego i śledzić przebieg przebudowy przez ewiden- 
cję struktury drzewostanów. 

Lasy Doliny Chochołowskiej, jak już poprzednio wspomniano, zostały cał- 
kowicie zamienione na lity bór świerkowy. W krainie dolnego regla istnieją 
drzewostany, gdzie nie ma śladu po jodle czy buku. Spowodowane to jest gos- 
podarką człowieka, który protegując świerk wprowadza go wszędzie, uważając 
jodłę za drzewo mniej wartościowe. Niemniejsze szkody wyrządzało i wyrządza 
pasterstwo. Szkody powodowane przez pasterstwo osiągają corocznie poważne 
rozmiary. Stan pogarsza jeszcze służebność paszy, powodując, że w wydzielo- 
nych „cyrklach* pastwiskowych trudno mówić o jakimkolwiek odnowieniu natu- 
ralnym. Stąd też jedną z poważnych konieczności jest uregulowanie spraw 
pasterskich w tej części Tatr. Sprawa ta wymaga oddzielenia pastwiska od lasu 
lub zharmonizowania ich. Ze względów społeczno-gospodarczych nie można 

wstrzymać wypasu, ale należałoby: 

1) zwiększyć wydajność pastwisk do maksimum; 

2) założyć lasy pastwiskowe (jest to jeden ze środków zdążających do nie- 
zmniejszenia produkcji drewna, a równocześnie do uodpornienia przeciw wia- 
trom ścian lasów górnoreglowych); 

3) zakładać pastwiska zadrzewione na pograniczu hal i lasu tj. luźne zadrze- 
wienie (św, md, limba), złożone z kępowo rozmieszczonych drzew. 
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