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Wstêp

Lasy Sudetów Zachodnich to bardzo specyficzny obszar - zarówno pod 

wzglêdem przyrodniczym, historyczno-kulturowym jak i czêstoœci wystêpowania 

klêsk naturalnych. Wystêpowanie bogatych z³ó¿ kwarcu, wykorzystywanego               

w przemyœle hutniczym, spowodowa³o (od koñca XIII do XIX wieku) rozwój 

osadnictwa, pocz¹tkowo wzd³u¿ cieków wodnych, a nastêpnie we wszystkich 

wiêkszych dolinach. Wi¹za³o siê to oczywiœcie z koniecznoœci¹ pozyskiwania 

najtañszego w tych okolicach surowca niezbêdnego do opalania hut - drewna 

bukowego. Efektem by³o wylesienie wielu obszarów i zmiana sk³adu gatunkowego 

lasów - na korzyœæ drzewostanów œwierkowych. Te z kolei wprowadzano w formie 

monolitów na niew³aœciwych siedliskach i po³o¿eniach wysokoœciowych, 

korzystaj¹c czêsto z nasion obcego pochodzenia. Druga p³owa XX wieku 

przynios³a dodatkowo katastrofalne ska¿enie Sudetów Zachodnich py³ami i gazami 

pochodzenia przemys³owego. Os³abienie ekosystemów spowodowa³o masowe 

pojawianie siê szkodników owadzich, zw³aszcza wskaŸnicy modrzewianeczki 

(Zeiraphera griseana Hbn.), która w latach 1977-1983 zaatakowa³a ok. 80% 

drzewostanów w nadleœnictwach Szklarska Porêba i Œwieradów, a tak¿e korników 

(Ips sp.). 

Klêski nêkaj¹ce lasy Sudetów Zachodnich zmobilizowa³y leœników do szeroko 

zakrojonych dzia³añ prewencyjnych. Najpilniejsz¹ potrzeb¹ okaza³o siê stworzenie 

precyzyjnych modeli przestrzennych, zasilanych rozbudowanymi bazami danych.

W ci¹gu dwóch ostatnich lat (2007-2008), dziêki wsparciu finansowemu 

Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych i programu Unii Europejskiej InterReg 

IIIA, dla obszaru Leœnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie" powsta³a 

199



niezwykle precyzyjna mapa. Zosta³a ona zbudowana na podstawie lotniczego 

skaningu laserowego i cyfrowych zdjêæ lotniczych (Ba³azy i in. 2008) oraz 

szczegó³owej ewidencji sieci dróg, z wykorzystaniem technologii Mobile Mapping 

System (Choromañski, 2008). Da³o to mo¿liwoœæ utworzenia numerycznego 

modelu terenu (NMT) oraz numerycznego modelu powierzchni pokrycia terenu 

(NMPT) oraz ortofotomapy. Zdjêcia lotnicze w podczerwieni pozwoli³y ponadto na 

ocenê zdrowotnoœci drzewostanów. 

Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim jednego z najcenniejszych 

przyrodniczo obszarów LKP Sudety Zachodnie - doliny Izery (fot. 1). 

Przedstawione przyk³ady obrazuj¹, jak cennym Ÿród³em informacji w symulacji 

zjawisk stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla zasobów przyrodniczych s¹ 

systemy informacji przestrzennej i tworzone w nich modele przestrzenne. 

Fot. 1. Dolina Izery na zdjêciu lotniczym z 2007 roku. 
•ród³o: Archiwum Nadleœnictwa Œwieradów.

Natura 2000

Obszar doliny Izery, zajmuj¹cy œrodkow¹ czêœæ Gór Izerskich, stanowi ich 
2najwiêksz¹ (15 km ) p³askodenn¹ dolinê, z dnem le¿¹cym na wysokoœci 800 - 880 m 

n.p.m (fot. 2). Jest jednoczeœnie czêœci¹ najwiêkszego w Polsce kompleksu górskich 
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torfowisk wysokich i przejœciowych, zakwalifikowanego do Natura 2000 jako 

Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047) (ryc. 1). Czêœæ tego obszaru podlega 

ochronie rezerwatowej: Torfowisko Izerskie (45 ha, utworzony w 1969 r.) oraz 

Torfowiska Doliny Izery (485 ha, utworzony w 2000 r.). 

Fot. 2. Fragment doliny Izery (fot. P. Strzeliñski).

Ryc. 1. Mapa ostoi Natura 2000 - Torfowiska Gór Izerskich. 

•ród³o: http://natura2000.mos.gov.pl/
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W podziale administracyjnym LP ostoja ³¹cznie obejmuje powierzchniê 

1424,06 ha, z czego 70% (999,42 ha) znajduje siê na terenie Nadleœnictwa 

Œwieradów a pozosta³a czêœæ (424,64 ha) obejmuje grunty Nadleœnictwa Szklarska 

Porêba (Program ochrony przyrody, 2008).

 Fot. 3. Podmywanie skarpy torfowiska na skutek powodzi (fot. P. Strzeliñski).

Fot. 4. Rzeka Izera (fot. P. Strzeliñski).
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Wed³ug dokumentów "naturowych" najbardziej cenne elementy ostoi stanowi¹ 

bory bagienne (siedlisko 91D0) i torfowiska wysokie pokryte kosówk¹ (fot. 3) oraz 

naturalny charakter rzeki Izery (fot. 4). 

Do walorów przyrodniczych zaliczyæ nale¿y równie¿ ostojê cietrzewia (Tetrao 

tetrix L.), który na izerskich torfowiskach odbywa regularne toki.

W charakterystyce zagro¿eñ dla ostoi Torfowiska Gór Izerskich zapisano: 

osuszanie i odwadnianie torfowisk, zamieranie lasów wskutek zanieczyszczeñ 

powietrza oraz eksploatacjê granitu (Szklarska Porêba) i kwarcu (Izerskie Garby)            

a tak¿e pozyskiwanie borowiny. Jednak bardzo powa¿nym zagro¿eniem dla 

stabilnoœci niektórych ekosystemów tego obszaru mog¹ byæ powodzie. Przyk³adem 

s¹ zniszczenia, jakie powsta³y wskutek powodzi, która mia³a miejsce 7 sierpnia 

2006 roku.

Jednoczeœnie powa¿nym czynnikiem zagra¿aj¹cym trwa³oœci ekosystemów 

torfowiskowych w dolinie Izery jest zachwianie stosunków wodnych. Szacuje siê, 

¿e w ci¹gu ubieg³ych stu lat powierzchnia torfowisk Gór Izerskich uleg³a 

zmniejszeniu o po³owê. Wiele powierzchni uleg³o g³êbokim przemianom lub wrêcz 

nieodwracalnej degradacji, zwi¹zanym ze zmian¹ stosunków wodno-

powietrznych. Obni¿enie zwierciad³a wody, spowodowa³o przesuszenie 

przyleg³ych torfów i zachwianie naturalnego stosunku faz sta³ej, ciek³ej i gazowej 

torfowiska.

Sposobem na renaturyzacjê i ponowne zabagnianie przesuszonych terenów 

mo¿e byæ tworzenie zastawek i zamykanie rowów melioracyjnych. Zalecenia 

zapisane w programie ochrony przyrody sporz¹dzonym w 2008 roku dla 

Nadleœnictwa Œwieradów podaj¹ koniecznoœæ unikania prac zwi¹zanych ze zrywk¹ 

Ryc. 2. Wybrane parametry koryta strumienia w miejscu planowanej budowy zastawki.
•ród³o: Opracowanie w³asne.
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drewna, w trakcie której powstaj¹ce bruzdy pe³ni¹ rolê odwadniaj¹cych rynien 

(Program ochrony przyrody, 2008).

Ryc. 3. Pomiar objêtoœci wirtualnej zastawki.
•ród³o: Opracowanie w³asne.

Przydatnym narzêdziem w podejmowaniu dzia³añ wodno-melioracyjnych jest 

numeryczny model terenu, sprzê¿ony z cyfrow¹ ortofotomap¹, co przy 

zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania umo¿liwia projektowanie budowli 

oraz symulowanie zjawisk na fotorealistycznym modelu 3D. Próby takie zosta³y 

przeprowadzone na "wirtualnej zastawce", zaprojektowanej dla fragmentu 

rezerwatu Torfowiska Doliny Izery (Ba³azy i in. 2008a i 2008b).

Ryc. 4. Symulacja potencjalnego spiêtrzenia wody na analizowanym fragmencie strumienia.
•ród³o: Opracowanie w³asne.
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Dok³adnoœæ modeli zbudowanych na podstawie lotniczego skaningu 

laserowego, umo¿liwi³a precyzyjn¹ analizê przekroju koryta potoku (ryc. 2).

Kolejnym etapem prac projektowych by³a symulacja wybudowania zastawki. 

Zaprojektowany wa³ ziemny pomierzono, obliczaj¹c jego objêtoœæ i naniesiono na 

pierwotny model terenu (ryc. 3). 

Koñcowym elementem przeprowadzonej analizy by³a symulacja zalania 

wybranego fragmentu wod¹ w taki sposób, by sprawdziæ obszar potencjalnego 

spiêtrzenia i oceniæ powierzchniê zalanych drzewostanów, czy nawet zagro¿enia 

dla pojedynczych drzew (ryc. 4).

Zagro¿enia powodziowe

Góry Izerskie posiadaj¹ specyficzny klimat, charakteryzuj¹cy siê wyj¹tkow¹ 

intensywnoœci¹ opadów i mgie³ oraz d³ugim zaleganiem pokrywy œnie¿nej. Œnieg 

le¿y tu grub¹ 1,5 metrow¹ warstw¹ czêsto ponad siedem miesiêcy w roku,                   

co powoduje, ¿e góry te utrzymuj¹ swoisty rekord opadów. Miêdzy paŸdziernikiem 

a marcem spada tu a¿ 800 mm opadów. Wy¿sze o 500 m Karkonosze i o 1500 m 

Wysokie Tatry maj¹ w tym czasie 700 mm zimowych opadów. Bywa, ¿e œnieg spada 

tu niekiedy w czerwcu. Miêdzy kwietniem a wrzeœniem spada tu dalsze 800 mm 

opadów. Tak wiêc przeciêtna roczna opadów w Górach Izerskich wynosi 1600 mm. 

Fot. 5. Zniszczony 7 sierpnia 2006 roku mostek na Jagniêcym Potoku. 
•ród³o: Archiwum Nadleœnictwa Œwieradów.
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Utrzymuj¹ one równie¿ swoisty europejski rekord opadów deszczowych w ci¹gu 

jednej doby: 29 lipca 1897 roku spad³o 345 mm wody. Opady dobowe powy¿ej            

50 mm, wystêpowa³y w latach 1967-1997 a¿ 36 razy. Najwiêcej, bo po cztery takie 

dni mia³y lata 1984 i 1997. Najczêœciej tak wysokie sumy opadów wystêpuj¹               

w lipcu i sierpniu. W latach 1977 i 1997 (lipiec) wyst¹pi³y dwa kolejne dni z sum¹ 

dobow¹ przekraczaj¹c¹ 50 mm; w obu przypadkach skoñczy³o siê to powodzi¹. 

Najwiêksze szkody w ostatnich kilkudziesiêciu latach poczyni³a krótkotrwa³a, ale 

bardzo intensywna powódŸ z 7 sierpnia 2006 r. Pad³ wówczas rekord opadów, które 

trwa³y ju¿ od czterech dni. Wówczas na Polanê Jakuszyck¹ w górach Izerskich 
2

spad³o a¿ 205 l/m .

Powsta³e wówczas szkody (fot. 5) oszacowano:

- w Nadleœnictwie Szklarska Porêba na 9 mln z³,

-  w Nadleœnictwie Œwieradów na 4,5 mln z³.

Ostoje cietrzewia

Sudety Zachodnie to jeden z niewielu w Polsce obszarów, gdzie egzystuje 

stabilna populacja cietrzewia (Tetrao tetrix L.) (fot. 6). Liczebnoœæ tego gatunku            

w kraju jest szacowana obecnie na 2000 - 2500 osobników, z czego ponad 50%, 

wystêpuje w pó³nocno-wschodniej Polsce. Na tym tle Nadleœnictwo Œwieradów,      

Fot. 6. Cietrzewie w dolinie Izery (fot. R. Ba³azy).
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Tab. 1. Zasiêg stref ochronnych wokó³ miejsc rozrodu cietrzewia w Nadleœnictwie
Œwieradów.

•ród³o: Opracowano na podstawie Planu urz¹dzania lasu Nadleœnictwa Szklarska Porêba 
na okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r. Tom I. Czêœæ ogólna planu. BULiGL Oddzia³                
w Brzegu, maszynopis. Brzeg, 1999.

•ród³o: Program ochrony przyrody, 2008.

Tab. 2. Zasiêg stref ochronnych wokó³ miejsc rozrodu cietrzewia w Nadleœnictwie
Szklarska Porêba.

a zw³aszcza dolina Izery osi¹ga ca³kiem niez³y wynik, bowiem szacuje siê, ¿e na 

tym obszarze spotkaæ mo¿na oko³o 80 cietrzewi. Niestety stabilnoœæ polskich 

populacji jest zagro¿ona  szacuje siê, ¿e  w ci¹gu ostatnich 30 lat wymar³o a¿ 95% 

osobników. W obliczu takich strat koniecznoœci¹ sta³a siê zdecydowana ochrona 

czynna zasiedlonych ostoi tego gatunku.

Skuteczna ochrona cietrzewia to przede wszystkim ochrona jego biotopu, czyli 

zapewnienie optymalnych warunków œrodowiska, na powierzchni nie mniejszej ni¿ 

500 ha. Przyjmuje siê, ¿e w celu zachowania populacji cietrzewi licz¹cej 

kilkanaœcie samców, nale¿y zapewniæ jej odpowiednie warunki œrodowiska na 

powierzchni oko³o 1500 ha.

W przypadku populacji zasiedlaj¹cej dolinê Izery powy¿sze warunki s¹ 

spe³nione (podobnie zreszt¹, jak wiele innych wskazañ dotycz¹cych sposobu 

prowadzenia gospodarki leœnej czy ogólnie - fizjonomii obszaru). Jednak                  

w przypadku innych form zwi¹zanych z ochron¹ gatunkow¹ zwierz¹t, jak¹ s¹ strefy 

ochronne wokó³ gniazd wymogi ekologiczne nie s¹ spe³nione. £¹czne po-

wierzchnie obszarów, na których wystêpuje cietrzew w Nadleœnictwie Œwieradów 

to ok. 340 - 390 ha (tabela 1).

Nieco lepiej sytuacja przedstawia siê na terenie Nadleœnictwa Szklarska Porêba, 

gdzie w Leœnictwie NiedŸwiedzia Góra ³¹czna powierzchnia stref ochronnych 

wynosi blisko 650 ha (tabela 2). Natomiast ponad 420 ha to obszar wspólny obu 
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nadleœnictw, znajduj¹cy siê na terenie leœnictw Czerniawa i Œwieradów (w obu 

nadleœnictwach funkcjonuj¹ te same nazwy).

Pal¹cym problemem sta³a siê te¿ kwestia budowy centrum narciarskiego               

i kolejki gondolowej na Stogu Izerskim. Nawet je¿eli nartostrada zostanie 

odgrodzona p³otem od otaczaj¹cego j¹ terenu (co potencjalnie ograniczy penetracjê 

przyleg³ych obszarów, bêd¹cych miejscem wystêpowania cietrzewia), to równie¿ 

on mo¿e stanowiæ potencjalne zagro¿enie (siatki druciane stosowane zazwyczaj do 

grodzenia upraw leœnych s¹ niewidoczne dla cietrzewi w locie i przyczyniaj¹ siê do 

zwiêkszenia œmiertelnoœci ptaków). Jednak najwiêkszym zagro¿eniem jest nasilona 

penetracja ludzka (szacuje siê, ¿e na Stóg Izerski gondol¹ ma wje¿d¿aæ dziennie do 

2,5 tys. osób) w ostojach cietrzewi, zw³aszcza w okresie toków, wysiadywania jaj            

i wodzenia piskl¹t (kwiecieñ - lipiec).

Podsumowanie

Powy¿sze przyk³ady wykorzystania systemu informacji przestrzennej 

pokazuj¹, ¿e rozwój i dostêpnoœæ wyrafinowanych technik geomatycznych, jak¹ 

jest m.in. Numeryczny Model Terenu bazuj¹cy na lotniczym skaningu laserowym 

oraz mo¿liwoœæ wizualizacji fotorealistycznych modeli trójwymiarowych znacznie 

poprawia trafnoœæ i czas podejmowania decyzji. Jest to szczególnie istotne                  

w procesach zarz¹dzania na poziomie nadleœnictwa, gdzie wielow¹tkowoœæ zadañ 

gospodarczych i ochronnych wymaga szybkiego dostêpu do du¿ych baz danych. 

Dobrym przyk³adem jest ci¹gle rozbudowywany System Informacji Przestrzennej 

tworzony dla Leœnego Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie. W samym 

tylko Nadleœnictwie Œwieradów baza SIP wykorzystuje ok. 7 Tb danych!

Oczywiœcie przetwarzanie takich iloœci informacji wymaga odpowiednio 

wydajnych stacji roboczych, oprogramowania i wysokiej klasy specjalistów 

obs³uguj¹cych system i analizuj¹cych dane. 
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