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Abstract. The paper presents the results of the investigation of health condition on selected Scots 
pine stands in Szczecinek Forest District. Damage degree was assessed using the bioindication 
method. During work the decrease of assimilation apparatus, the number of needle age–groups 
and the type of tree crown attenuation of pine stands growing on forest soils and former farmland 
were observed. The obtained results were used for an analysis of the mean size and variability 
of the whole crown of Scots pine.

WSTĘP

Współczesne leśnictwo opiera się na wielostronnych informacjach 
charakteryzujących strukturę oraz stan zdrowotny drzewostanów. Podstawowym 
sposobem określania zdrowotności są metody opisujące stan koron drzew, 
najczęściej poprzez ubytek aparatu asymilacyjnego [Lesiński i in. 1992; Jaszczak 
1999]. W wielu krajach europejskich metodyka dotycząca monitoringu defoliacji 
drzew jest jednak bardzo zróżnicowana. W Niemczech, Norwegii i na Litwie ocenia 
się stan koron drzew I, II oraz III klasy Krafta, w Austrii i na Słowacji obserwacje 
dotyczą tylko drzew górujących i panujących, natomiast w Szwajcarii uwzględnia 
się wszystkie klasy biosocjalne [Jaszczak 2008]. W Polsce, według zasad 
inwentaryzacji wielkopowierzchniowych z lat 80. i 90. XX wieku, ocenie ubytku 
aparatu asymilacyjnego podlegał cały drzewostan lub zgodnie z metodą 
monitoringu biologicznego – drzewa panujące, włączając w zakres prac ustalenie 
stref uszkodzenia lasu [Wawrzoniak 2002; Jaszczak 2008]. Obecnie, zgodnie 
z Instrukcją wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu [Instrukcja 
2010], na powierzchni próbnej dla każdego z drzew o pierśnicy równej bądź 
większej 70 mm rejestruje się uszkodzenie oraz jego nasilenie. Ubytek 
oraz przebarwienie liści i igieł odnotowuje się przy 10% progu uszkodzenia aparatu 
asymilacyjnego w górnej połowie korony (z odstopniowaniem co 10%). 
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Ponadto określa się względną długość korony, wielkość brakującej korony, gęstość 
korony pozostającej oraz jej szerokość. 

Stan uszkodzenia lasów oceniany jest w Polsce corocznie od 1989 roku 
w zakresie systemu Krajowego Monitoringu Środowiska w ramach programu 
Monitoringu Lasów, który w latach 2006 – 2009 został zintegrowany 
z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu. Według raportu o stanie lasów 
w Polsce [Raport 2014] stan zdrowotności lasów w latach 2009 – 2012 uległ 
pogorszeniu, a w 2013r. nieznacznej poprawie przy średniej defoliacji dla 
wszystkich gatunków wynoszącej 21,6% (poprawa o 1,2% w stosunku do roku 
poprzedzającego). Natomiast w 2013r. lasy zachodnio – północnej Polski 
charakteryzowały się wysoką zdrowotnością (ubytek aparatu asymilacyjnego 
oszacowany na znacznie poniżej 20%). Wśród gatunków iglastych sosna 
odznaczała się najniższym udziałem drzew zdrowych (9,2%), czyli o 0 stopniu 
defoliacji. Z uwagi na szeroką skalę ekologiczną sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris 
L.), pozwalającą na wzrost w skrajnych warunkach siedliskowych, wzrasta również 
zagrożenie ze strony czynników stresujących, zarówno biotycznych, jak i abiotycz-
nych, mogących spowodować zwiększenie niestabilności rozwojowej [Błocka, 
Staszewski 2007].

Celem niniejszej pracy jest ocena stanu zdrowotnego drzewostanów 
sosnowych Nadleśnictwa Szczecinek na podstawie stopnia ubytku aparatu 
asymilacyjnego, udziału roczników igieł oraz typu prześwietlenia korony.

OBIEKT I METODA BADAŃ

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) jest głównym gatunkiem lasotwórczym 
Nadleśnictwa Szczecinek, zajmującym 66% powierzchni gruntów zalesionych. 
Głównym typem siedliskowym lasu jest BMśw, który zajmuje 45% powierzchni, 
LMśw obejmuje swym zasięgiem 9% powierzchni; typy siedliskowe lasu 
za autorem: [Matuszkiewicz 1978]. Drzewostany z panującym udziałem sosny 
obejmują swą powierzchnią 5151,66ha, z czego 74% stanowią drzewostany 
wyrosłe na gruntach porolnych. 

Badaniami objęte zostały lite drzewostany sosnowe od II do VI klasy wieku, 
wyrosłe na gruntach porolnych oraz leśnych na dwóch typach siedliskowych lasu 
(BMśw oraz LMśw), zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Szczecinek. 
Głównymi cechami branymi pod uwagę w trakcie wyboru drzewostanów były: 
wiek, rodzaj gruntu, siedliskowy typ lasu (typ siedl.) oraz czynnik zadrzewienia 
(zd), którego wartość wynosi 1,0 i więcej (tab.1).

Obszar, na którym zlokalizowane są powierzchnie badawcze, zaliczony został 
do makroregionu Pojezierza Pomorskiego z klimatem umiarkowanym. Średnia 
temperatura w roku wynosi 7,4°C, średnia suma opadów w roku ok. 600mm, 
natomiast w okresie wegetacyjnym ok. 400mm. Nadleśnictwo Szczecinek 

39



położone jest w dwóch krainach przyrodniczo – leśnych: I – Bałtyckiej oraz III – 
Wielkopolsko – Pomorskiej.

Ocena uszkodzenia drzewostanów sosnowych zlokalizowanych na terenie 
Nadleśnictwa  Szczecinek została przeprowadzona na przełomie lipca oraz sierpnia 
2014r. na podstawie defoliacji 281 drzew I oraz II klasy Krafta na 15 stałych 
powierzchniach badawczych. Ubytek aparatu asymilacyjnego został określony 
przy pomocy „Atlasu ubytku aparatu asymilacyjnego drzew leśnych” [Borecki, 
Keczyński 1992] w trakcie obserwacji stopnia uszkodzenia korony za pomocą 
lornetki z dwóch stron świata. Przy określeniu stopnia defoliacji wykorzystano 
metodę bioindykacyjną [Beker 1993, 1994a], klasyfikującą drzewa według trzech 
kryteriów: 
1) stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego:
• 0 – bez uszkodzeń (0 – 10% defoliacji), 
• 1 – słaby (11% – 25% defoliacji), 
• 2a – umiarkowany (26% – 40% defoliacji), 
• 2b – średni (41% – 60% defoliacji)
• 3 – silny (>60% defoliacji), 
• 4 – całkowity (100% defoliacji),

Tab. 1. Charakterystyka badanych drzewostanów

Źródło: Baza Danych SILP Nadleśnictwa Szczecinek.

nr adres leśny wiek
rodzaj 

gruntu

typ 

siedl.

wielkość

pow.bad. 

[ha]

 

zd
d 1,3 

[cm]

h 

[m]

boni-

tacja

zasobność 
3

[m ·ha-1  ]

01 11-18-3-10-52-b-00

 

33

 

p

 

BMśw

 

0,10

 

1,3

 

14

 

14

 

IA

 

300

02 11-18-1-03-93-l-00

 

35

 

l

 

BMśw

 

0,10

 

1,8

 

13

 

14

 

I

 

358

05 11-18-1-02-51-j-00

 

51

 

p

 

BMśw

 

0,25

 

1,1

 

24

 

21

 

IA

 

404

06 11-18-1-03-94-k-00

 

53

 

l

 

BMśw

 

0,25

 

1,0

 

20

 

20

 

I

 

329

07 11-18-2-08-288-a-00
 

53
 

p
 

LMśw
 

0,25
 

1,4
 

26
 

22
 

IA
 

531

08 11-18-2-06-99-j-00
 

56
 

l
 

LMśw
 

0,25
 

1,3
 

19
 

18
 

II
 

355

09 11-18-2-07-243-c-00 73 p BMśw 0,25  1,1  27  24  I  422

10 11-18-2-07-240-d-00 75 l BMśw 0,25  1,0  29  26  I  395

11 11-18-2-07-222-f-00
 

72
 

p
 

LMśw
 

0,25
 

1,2
 

28
 

25
 

I
 

478

12 11-18-2-07-258-c-00

 

75

 

l

 

LMśw

 

0,25

 

1,0

 

26

 

23

 

I

 

391

13 11-18-1-03-88-k-99

 

95

 

p

 

BMśw

 

0,50

 

1,2

 

32

 

25

 

II

 

425

14 11-18-2-07-241-g-00

 

90

 

l

 

BMśw

 

0,50

 

1,0

 

33

 

27

 

I

 

421

15 11-18-1-01-8-b-00

 

95

 

p

 

LMśw

 

0,50

 

1,0

 

36

 

28

 

I

 

454

17 11-18-1-01-37-h-98

 

110

 

p

 

BMśw

 

0,50

 

1,0

 

37

 

25

 

II

 

379

18 11-18-2-07-223-g-00 110 l BMśw 0,50 1,0 36 28 I 469

19 11-18-1-01-37-a-00 110 p LMśw 0,50 1,0 43 27 II 378
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2) liczby roczników igieł w wierzchołkowej części korony,
3) stopnia prześwietlenia korony (korona pełna, słabo prześwietlona, umiarkowanie 
prześwietlona, silnie prześwietlona oraz bardzo silnie prześwietlona) na podstawie 
obserwacji całej korony.

Uzyskane wyniki zaokrąglano do 5%, a następnie zaliczono drzewo 
do jednego ze stopni uszkodzeń. W celu objęcia badaniami możliwie dużej liczby 
drzew równomiernie rozmieszczonej na każdej z powierzchni, oprócz osobników 
górujących (I klasa Krafta), obserwacje rozszerzono także na część sosen II klasy 
Krafta. Na każdej z powierzchni badawczych określono defoliację od 12 do 22 
drzew, czyli od 8,33% do 16,81% wszystkich sosen zlokalizowanych 
na powierzchniach. W trakcie szacowania defoliacji dokonano także pomiaru 
długości żywej korony.

WYNIKI BADAŃ

Statystykę opisową materiału badawczego zawiera tabela 2, natomiast średni 
ubytek aparatu asymilacyjnego na powierzchniach badawczych prezentuje rycina 
1. Średnia defoliacja koron drzew ukształtowała się na poziomie 19,56%, natomiast 
liczba roczników igieł 2,13. Odchylenie standardowe oraz wariancja wskazują, 
że rozproszenie defoliacji jest znaczne, natomiast w przypadku liczby roczników 
igieł jest niewielkie i bardzo zbliżone na każdej z powierzchni. 

Najwyższy ubytek aparatu asymilacyjnego wykazały drzewa z powierzchni 
badawczej nr 07 zlokalizowanej na gruncie porolnym, na siedlisku LMśw 
o zadrzewieniu 1,4. Stan sanitarny zaobserwowany na powierzchni (liczne 
występowanie posuszu, obecność złomów i wywrotów, deformacja koron) ma 
również odzwierciedlenie w liczbie roczników igieł (1,73), która kształtuje się 
poniżej średniej wartości uzyskanej dla wszystkich powierzchni badawczych. 
Sosny z powierzchni badawczej nr 09, o typie siedliskowym lasu BMśw, wykazują 
najniższą defoliację na poziomie 12,5%.

Tab. 2. Statystyka opisowa ubytku aparatu asymilacyjnego oraz liczby roczników igieł

Statystyka opisowa

 
Badana cecha

defoliacja [%]
 

liczba roczników igieł

Średnia arytmetyczna
 

19,56
 

2,13
 

Odchylenie standardowe
 

9,57  1,16  

Współczynnik zmienności 0,49  0,54  

Minimum 2,50
 

1,00
 

Maksimum
 

47,50
 

20,00
 

Liczba drzew
 

281,00
 

281,00

 Źródło: Opracowanie własne.
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Drzewostany młodszych klas wieku (II, III) charakteryzują się wyższą 
defoliacją (20,91%) w stosunku do drzewostanów starszych klas wieku (IV – VI), 
która wynosi 18,79%. Średni ubytek aparatu asymilacyjnego dla drzew wyrosłych 
na gruntach leśnych wynosi 18,19% i jest niższy od średniej defoliacji 
drzewostanów zlokalizowanych na gruntach porolnych wynoszącej 20,82%. 
Drzewostany V klasy wieku wyrosłe na gruntach typowo leśnych charakteryzują się 
najwyższą defoliacją, która wynosi 22,95%, najniższą natomiast VI klasy wieku 
kształtującą się na poziomie 12,63%. W przypadku gruntów uprzednio 
użytkowanych rolniczo największy ubytek aparatu asymilacyjnego zaobserwo-
wano w drzewostanach III klasy wieku (26,16%), natomiast najniższy 
w przypadku V klasy wieku (15,88%). Ujemny współczynnik korelacji (o wartości 
r = - 0,51275) wskazuje, iż wraz ze wzrostem średniej defoliacji maleje średnia 
liczba roczników igieł w przypadku gruntów leśnych i porolnych.

Ryc. 1. Średni procent defoliacji na powierzchniach badawczych
Źródło: Opracowanie własne.

Ubytek aparatu asymilacyjnego drzewostanów sosnowych o współczynniku 
zadrzewienia 1,0 wynosi 19,02%, natomiast w drzewostanach na powierzchniach 
badawczych o najwyższym zadrzewieniu (1,8) defoliacja wynosi 20,53%. Wyniki 
te oscylują w pobliżu wartości średniej, tj. 19,56%. Największym odstępstwem 
od tej wartości charakteryzują się drzewostany o współczynniku zadrzewienia 1,4 
przekraczając średnią o 9,07%. Wartości nieznacznie poniżej średniej wykazują 
drzewostany o zadrzewieniu 1,0; 1,1; 1,2 oraz 1,3.

Stopień prześwietlenia korony oszacowano na podstawie obserwacji całej 
korony, czyli od jej wierzchołka do ostatniej żywej gałęzi, która stanowi wciąż część 
korony. Pełnością korony charakteryzuje się 13,52% sosen na powierzchniach 
badawczych, słabe prześwietlenie wykazuje 56,94% drzew, prześwietlenie korony 
w stopniu umiarkowanym dotyczy 25,62% osobników, natomiast 3,91% sosen 
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posiada koronę silnie prześwietloną. Sosny wyrosłe na gruntach leśnych 
charakteryzują się większym udziałem o 4,11% osobników z koroną pełną 
w stosunku do drzew pochodzących z gruntów porolnych (11,56%). Podobna 
zależność występuje w przypadku sosen z koroną słabo prześwietloną (drzewa 
wyrosłe na gruntach leśnych stanowią 58,21%, natomiast na gruntach uprzednio 
użytkowanych rolniczo 55,78%). Korony umiarkowanie i silnie prześwietlone 
częściej występują u sosen wyrosłych na gruntach porolnych.

Stan zdrowotności korony sosen, oszacowany na powierzchniach 
badawczych, ujęty został w sześciostopniowej skali charakteryzującej 
przynależność do poszczególnych stopni uszkodzenia. Brak uszkodzeń korony 
(0 stopień) wykazuje 13,52% osobników i pokrywa się z charakterystyką koron 
pod względem pełności. Pierwszy stopień uszkodzeń korony dotyczy 58,72% 
drzew. Umiarkowane uszkodzenie korony (stopień 2a) wykazuje 24,20% sosen 
na powierzchniach badawczych, średnie uszkodzenie (stopień 2b) określono 
dla 3,56% drzew. Trzeci stopień uszkodzeń – silny oraz czwarty stopień – całkowity 
nie zostały wykazane. Charakterystykę stopni uszkodzeń dla sosen wyrosłych 
na gruntach leśnych i porolnych zawiera rycina 2. 

Ryc. 2. Procentowy udział drzew w stopniach uszkodzeń
Źródło: Opracowanie własne.
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DYSKUSJA

Analiza stanu zdrowotnego wybranych drzewostanów sosnowych 
Nadleśnictwa Szczecinek, przeprowadzona na podstawie defoliacji, liczby 
roczników igieł oraz typu prześwietlenia korony, wykazała iż 72,2% z nich należy 
do 0 i I stopnia uszkodzeń, tym samym są one uszkodzone w stopniu słabym. 
Silnego oraz całkowitego stopnia uszkodzeń nie wykazano. Średni ubytek aparatu 
asymilacyjnego wynosi 19,56%, co w porównaniu z defoliacją oszacowaną 
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dla wszystkich drzewostanów w Polsce wynoszącą 21,6% [Raport 2014], wskazuje 
na wynik poniżej średniej krajowej. 

Szewczyk i in. [2013] dokonali oceny defoliacji drzewostanów sosnowych 
Nadleśnictwa Czarnobór, które w swej północnej części graniczy z Nadleśnictwem 
Szczecinek i wykazuje zbliżoną specyfikę warunków siedliskowych 
i klimatycznych. Analizie podlegały drzewostany III i IV klasy wieku 
zlokalizowane na gruntach leśnych i porolnych, z których wybrano po 50 drzew. 
Wyniki wykazały, iż 58% drzew wyrosłych na gruntach leśnych oraz 56% sosen 
wyrosłych na gruntach porolnych wykazuje 2. stopień uszkodzenia (według autora 
zakres 26–60% ubytku aparatu asymilacyjnego) z przeciętną defoliacją 54,6%, 
co w znacznej mierze przekracza średnią krajową defoliację dla sosny w roku 2013 
określoną przez Główny Urząd Statystyczny [Leśnictwo 2014], na poziomie 
21,57%. Przyczyną dużych rozbieżności między monitoringiem krajowym, 
badaniami przeprowadzonymi na powierzchniach badawczych zlokalizowanych 
w Nadleśnictwie Szczecinek, a rezultatem badań w drzewostanach Nadleśnictwa 
Czarnobór, może być wybór różnych drzew służących do oceny defoliacji. Według 
Bekera [1994a, b] ocena ubytku aparatu asymilacyjnego nie powinna uwzględniać 
drzew III klasy Krafta z uwagi na znaczące zróżnicowanie korony, szczególnie 
w nienasłonecznionej części. Jaszczak [2005b, 2008] potwierdza to w swych 
badaniach, stwierdzając, że pozycja biosocjalna drzew ma istotny statystycznie 
wpływ na wielkość średniego ubytku aparatu asymilacyjnego, przy czym 
najwyższą średnią defoliacją charakteryzują się drzewa III klasy Krafta. Tym 
samym przy ocenie defoliacji należy uwzględniać tylko drzewa I i II klasy Krafta, 
a zdaniem Bekera [1994b, 1996, 2002], w miejscach oddziaływania immisji 
przemysłowych, drzewa I klasy Krafta w najlepszym stopniu umożliwiają ocenę 
stanu aparatu asymilacyjnego. 

Średni ubytek aparatu asymilacyjnego na powierzchniach badawczych 
zlokalizowanych na BMśw wynosi 17,72%, natomiast dla LMśw 22,77%. Według 
Jaszczaka [2005b] wzrost żyzności siedliska wpływa na obniżenie defoliacji, 
co w swoich badaniach potwierdził Szewczyk i in. [2013]. Natomiast Jaszczak 
[2008] w badaniach nad wpływem typu siedliskowego lasu na defoliację koron 
drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wybranych klas biosocjalnych 
wykazał, iż ze wzrostem żyzności siedliska średni ubytek aparatu asymilacyjnego 
koron drzew wzrasta w poszczególnych klasach biosocjalnych. Różnice te jednak 
nie były statystycznie istotne. Wyniki uzyskane podczas obserwacji 
na powierzchniach badawczych w Nadleśnictwie Szczecinek potwierdzają badania 
przeprowadzone przez Jaszczaka [2008].

Ocena defoliacji drzew poszczególnych klas wieku wydaje się być szczególnie 
istotna ze względu na silne zróżnicowanie struktury drzewostanów 
różnowiekowych. W wyniku przemieszczania się drzew między klasami 
biosocjalnymi zmianie ulega zwarcie koron. W starszych drzewostanach, w wieku 
71–80 lat, następuje trwałe przerwanie zwarcia koron, co wpływa na zwiększenie 
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dostępu światła do aparatu asymilacyjnego [Jaszczak, Miotke 2009]. Według 
Jaszczaka i Miotke [2009] różnica między średnimi wartościami ubytku aparatu 
asymilacyjnego całej korony między klasami wieku jest statystycznie istotna, 
a wartość defoliacji wyższa dla drzew III klasy wieku w stosunku do IV klasy. 
W przypadku górnej części korony zależność jest podobna, natomiast różnica 
w wielkości defoliacji nie jest istotna statystycznie. Jaszczak [2007] w badaniach 
nad wpływem wieku na ubytek aparatu asymilacyjnego drzew sosny zwyczajnej 
(Pinus sylvestris L.) wykazał, iż wraz ze wzrostem wieku drzewostanów wzrasta 
defoliacja koron drzew każdej klasy Krafta, przy czym średnie wartości defoliacji 
są niższe w przypadku sosen III klasy wieku niż klasy IV. Wiek wpływa 
statystycznie istotnie na defoliację koron drzew występujących w tych samych 
klasach biosocjalnych zlokalizowanych w różnych klasach i podklasach wieku. 
Badania prowadzone przez Szewczyka i in. [2013] wykazały, iż średni ubytek 
aparatu asymilacyjnego w drzewostanach do 60. roku życia jest wyższy w stosunku 
do drzewostanów starszych. Wyniki obserwacji na powierzchniach badawczych 
w Nadleśnictwie Szczecinek potwierdzają, iż drzewostany sosnowe w II – III klasie 
wieku charakteryzują się wyższą defoliacją, wynoszącą 20,91%, niż drzewostany 
klas wieku IV – VI (18,79%).

Analiza stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych o różnych 
współczynnikach zadrzewienia (od 1,0 do 1,8) wykazała trend wzrostowy 
defoliacji wraz ze zwiększaniem się stopnia zadrzewienia. Najmniejszym ubytkiem 
aparatu asymilacyjnego koron drzew charakteryzują się drzewostany 
o zadrzewieniu 1,2 (17,14%), natomiast najwyższym o zadrzewieniu 1,4 (28,63%). 
Średnia wartość defoliacji sosen na powierzchniach badawczych w drzewostanach 
o zadrzewieniu 1,0 wynosi 19,02%, natomiast w drzewostanach o zadrzewieniu 
wyższym średni ubytek aparatu asymilacyjnego wynosi 20,56%. Podobną 
zależność wykazał w badaniach Szewczyk i in. [2013]. Beker [2009] natomiast, 
charakteryzując stan zdrowotny niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych 
na 14 stałych powierzchniach badawczych na terenie Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego Murowana Goślina, zauważył istotny statystycznie spadek 
średniej defoliacji w latach 1999 – 2004 w stosunku do lat 1993 – 1998. Średnia 
defoliacja obniżyła się z 29,1% do 13,4%. Beker [2014] kontynuując obserwacje na 
stałych powierzchniach badawczych w LZD Murowana Goślina wykazał dalsze 
obniżanie średniego poziomu defoliacji aż do 10,9% w roku 2012. 

Wielofunkcyjna gospodarka leśna oraz złożoność ekosystemów leśnych 
zwracają uwagę na konieczność dokładnego poznania struktury drzewostanów 
oraz czynników kształtujących dynamikę ich rozwoju. Stopień defoliacji drzew 
warunkowany jest wieloma czynnikami, zarówno biotycznymi, abiotycznymi, 
jak i antropogenicznymi. Największym zagrożeniem wydaje się być rozwój 
przemysłu, który negatywnie oddziałuje na zdrowotność drzewostanów, 
szczególnie położonych w okolicach aglomeracji. Imisje przemysłowe zawierające 
związki siarki w istotny sposób wpływają na ubytek aparatu asymilacyjnego drzew, 
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co ma silny związek z obniżeniem możliwości produkcyjnych drzewostanów 
[Beker 2014]. Długotrwałe oddziaływanie czynników stresowych, takich jak 
gradacje owadów, przymrozki późne, podtopienia czy susze, mogą doprowadzić 
do przebarwień aparatu asymilacyjnego, defoliacji lub zamierania drzewostanów. 
Szewczyk, [2010] oceniając zdrowotność dębu na podstawie stopnia ubytku 
aparatu asymilacyjnego wybranych drzewostanów dębowych Nadleśnictwa 
Wołów zauważył, iż główną przyczyną zamierania tego gatunku jest obniżenie wód 
gruntowych spowodowane suszami oraz obniżeniem koryta Odry i w konsekwencji 
wzmożone żerowanie foliofagów osłabiające kondycję zdrowotną. Znaczący 
udział sosny zwyczajnej w drzewostanach całego kraju uwarunkowany jest 
charakterem siedlisk, szerokim zasięgiem geograficznym oraz plastycznością 
gatunku. Drzewostany zakładane na nietypowych dla lasu gruntach porolnych 
narażone są na niszczące działanie grzybów pasożytniczych [Puchniarski 2008]. 
Jednym z nich jest huba korzeniowa (Heterobasidion annosum). Szewczyk [2013] 
stwierdził występowanie owocników korzeniowca na każdej powierzchni 
badawczej, co powoduje grupowe zamieranie drzew oraz może w znacznym 
stopniu przyczyniać się do zwiększania średniej defoliacji drzewostanów 
sosnowych.

WNIOSKI

• Drzewostany sosnowe Nadleśnictwa Szczecinek charakteryzują się słabym 
stopniem uszkodzenia, pomimo 74% udziału powierzchniowego na gruntach 
porolnych zagrożonych nasilonym występowaniem huby korzeniowej 
(Heterobasidion annosum).

• Wzrost stopnia zadrzewienia w drzewostanach sosnowych powoduje nieznaczne 
zwiększenie ubytku aparatu asymilacyjnego koron drzew, nie wpływając 
na przekroczenie ostrzegawczego poziomu defoliacji (25%).

• Średni ubytek aparatu asymilacyjnego drzewostanów sosnowych wyrosłych 
na gruntach leśnych wynosi 18,19% i wykazuje niższe wartości od średniej 
defoliacji drzewostanów zlokalizowanych na gruntach porolnych (20,82%).

• Sosny posiadające koronę bez oznak uszkodzeń wyrosłe na gruntach typowo 
leśnych stanowią 15,67%; charakteryzują się większym udziałem w strukturze 
badanych drzewostanów w stosunku do drzew pochodzących z gruntów 
uprzednio użytkowanych rolniczo (11,56%).

• Drzewostany sosnowe II klasy wieku wykazują najwyższy średni ubytek aparatu 
asymilacyjnego koron (21,36%), natomiast drzewostany IV klasy wieku 
najniższy. Średnia defoliacja koron badanych drzewostanów obniża się wraz 
ze wzrostem wieku.
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STRESZCZENIE

Celem pracy było określenie zdrowotności wybranych drzewostanów sosnowych 
Nadleśnictwa Szczecinek. Obserwacje zostały przeprowadzone w 2014r. na 15 stałych 
powierzchniach badawczych, zlokalizowanych na dwóch typach siedliskowych lasu (BMśw 
oraz LMśw) na gruntach leśnych oraz porolnych, reprezentujących klasy wieku od II do VI. 
Ocena stopnia uszkodzenia koron drzew została przeprowadzona na podstawie metody 
bioindykacyjnej opierającej się na trzech kryteriach: defoliacji, liczby roczników igieł oraz 
stopniu prześwietlenia korony. Analiza stanu zdrowotnego wykazała, iż 72,2% drzewostanów 
objętych badaniami było uszkodzonych w stopniu słabym, gdyż zostały zakwalifikowane do 0 
i I stopnia uszkodzeń. Silnego oraz całkowitego stopnia uszkodzeń nie wykazano. Średni ubytek 
aparatu asymilacyjnego wyniósł 19,56%. Drzewostany wyrosłe na gruntach leśnych 
charakteryzowały się niższą średnią defoliacją korony drzew (18,19%), natomiast ubytek aparatu 
asymilacyjnego na gruntach uprzednio użytkowanych rolniczo wyniósł 20,82%.

SUMMARY

The aim of the study was to determine the health condition of selected Scots pine stands 
in Szczecinek forest district. Observations were carried out in 2014 on 15 permanent research 
plots, located on two types of forest habitat (BMśw and LMśw) on forest land and former 
farmlands, representing the age class II to VI. The evaluation of the damage to the crowns has 
been carried out on the basis of the bioindication method, which is based on three criteria: 
defoliation, the number of needle age–groups and type of tree crown attenuation. The analysis 
of health condition showed that 72.2% of the researched stands were damaged to the lesser extent, 
as they were qualified to the 0 and I degree of damage. The strong and total degree of damage has 
not been found. The average loss of assimilation apparatus was 19.56%. The stands growing 
on the forest land are characterized by a lower average defoliation of tree crowns (18.19%), while 
the loss of assimilation apparatus on land previously used for agriculture amounted to 20.82%.
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