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Czynnikiem inicjującym klęskę ekologiczną w Górach Izerskich pod koniec lat 70. 
XX wieku było długotrwałe oddziaływanie emisji przemysłowych, które spowodowa-
ły załamanie odporności drzew i zaatakowanie ich przez szkodniki owadzie i grzyby 
patogeniczne. Z kolei powodem wielkoobszarowych wylesień w Beskidzie Śląskim, 
zapoczątkowanych w końcu lat 90. XX wieku, była gradacja kornikowatych, która wy-
stąpiła po dłuższych okresach posusznych. 

Wieloletnie (1982-2012) badania hydrologiczne w Górach Izerskich w zlewniach poto-
ków Czerniawka, Płóczka i Ciekoń (zmniejszenie lesistości wynosiło odpowiednio w pro-
centach: 4, 9 i ponad 40) wykazały, że wylesienia spowodowały zwiększenie odpływu wody 
ze zlewni, skrócenie czasu formowania się i trwania wezbrań, a także ich zwiększenie. 
Wskutek usunięcia pokrywy roślinnej, spływy wody powodowały erozję powierzchniową 
i żłobinową, miejscami przechodzącą w wąwozową. W okresie restytucji lasu zmieniały się 
parametry hydrologiczne (współczynnik odpływu w zlewni Ciekoń równy 0,79 w latach 
1993-2000, zmniejszył się do 0,7 w latach 2001-2008), jak i  jakość wód odpływających.

Badania hydrologiczne w Beskidzie Śląskim są realizowane od roku 2000 w zlewni 
potoku Bystra w profilu Gałchówka oraz w jego dwóch zlewniach cząstkowych Złot-
nica A i Złotnica B. Zamieranie drzewostanu świerkowego, który początkowo pora-
stał 90% powierzchni zlewni potoku Bystra, najpierw pojawiło się w zlewni Złotnica 
B o południowej wystawie. Już na początku rozpoznania hydrologicznego zlewnia ta 
była pozbawiona około 30% drzewostanu. Znaczne przyspieszenie obumierania drzew 
nastąpiło po najsuchszym w tym okresie roku 2003, zwłaszcza w zlewni Złotnica B 
(50% powierzchni) i zapoczątkowany został proces zamierania drzew w zlewni Złotni-
ca A o wystawie południowo-wschodniej. W roku 2007 na początku sezonu wegetacyj-
nego wystąpiła dotkliwa susza, poprzedzona suchą jesienią 2006 r. W efekcie usuwania 
martwych drzew lesistość w zlewni osiągnęła 10%. Badania wykazały, że zamieranie 
drzew postępowało przy zmniejszaniu się opadów w półroczach letnich i zwiększe-



niu odpływu wody w półroczach zimowych. Równocześnie następował systematyczny 
wzrost współczynnika odpływów oraz objętości fal wezbraniowych. O dużym znacze-
niu stanu lasu dla formowania się odpływu świadczy wzrost wartości współczynnika 
odpływu w zlewniach cząstkowych potoku Bystra – z 0,68 do 0,83. Istotne zmiany 
odnotowano także w składzie chemicznym wód odpływających ze zlewni w różnych 
okresach deforestacji.


