
 

 

 

BADANIA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Rycina 1. Liczebność odnowienia naturalnego na powierzchniach uszkodzonych przez 

pożar 1992 r. w Rudach Raciborskich 

Figure 1. Quantity of natural regeneration following forest fire in 1992 in Rudy Raciborskie 
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Wstęp 

Introduction 

Zaburzenia to procesy, które mogą występować natural-

nie (pożary, powodzie czy wiatrołomy) lub być wywoła-

ne działalnością człowieka (wylesiania, zręby zupełne, 

budowa dróg). Zaburzenia w lasach i regeneracja są 

kluczowymi procesami w dynamice ekosystemów  

leśnych. 

Badania regeneracji ekosystemów leśnych w następ-

stwie wielkopowierzchniowych zaburzeń prowadzono w 

Rudach Raciborskich (2007), na Dolnym Śląsku (2005-

2008) oraz w Puszczy Piskiej (2005-2015). W wybra-

nych drzewostanach zakładano kołowe powierzchnie 

badawcze (Dolny Śląsk, Pisz) lub powierzchnie prosto-

kątne (Rudy Raciborskie), na których mierzono drzewo-

stan oraz odnowienie naturalne. 

Regeneracja ekosystemów leśnych po pożarze 

Forest ecosystem regeneration following forest fire 

Nie trzeba ponosić kosztów sztucznego odnowienia la-

su, a samosiewy sosny i brzozy wypełniają przestrzeń 

po zaburzeniu, kształtując nowy, stabilny ekosystem  

leśny (Rudy Raciborskie). 
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Regeneracja ekosystemów leśnych po powodzi 

Forest ecosystem regeneration following flood 

Następuje regeneracja koron dębów znacznie uszko-

dzonych w wyniku wieloletniej suszy na terenie Dolnego 

Śląska. 

Tabela 1. Udział (%) dębów w poszczególnych klasach witalności w zależności od zwar-

cia drzewostanu 

Table 1. Share (%) of oaks in particular vitality classes according to stand density 

Nadleśnictwo 

Forest district 

Zwarcie 

Density 

Średnia 

Mean 

Klasy witalności /  Vitality classes 

0 1 2 3 

Wołów 

pełne 0,99 4 80 16 0 

przerywane 1,35 0 43 57 0 

luźne 1,13 5 67 26 2 

Miękinia 

pełne 1,03 8 56 36 0 

przerywane 1,00 1 76 23 0 

luźne 0,77 8 83 9 0 

Legnica 
przerywane 0,96 9 73 11 7 

gniazda 1,48 0 25 71 4 

Regeneracja ekosystemów leśnych po wiatrołomie 

Forest ecosystem regeneration following blowdown 

Zamiast jednogatunkowych drzewostanów powstają 

ekosystemy o zróżnicowanej strukturze wiekowej, pię-

trowej i gatunkowej (Puszcza Piska). 

Rycina 2. Liczebność odnowienia naturalnego w fazie nalotu i podrostu w drzewosta-

nach uszkodzonych przez wiatr w Lesie Ochronnym Szast w 2013 r. 

Figure 2. Quantity of natural regeneration in the phase of seedlings and saplings in blowdown 

stands in Szast Protected Forest in 2013 

Wnioski 

Conclusions 

1. Zaburzenia wielkopowierzchniowe pozytywnie wpływają 

na ekosystemy leśne. 

2. Rośnie różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych 

po zaburzeniach wielkopowierzchniowych. 

3. Poprawia się stan zdrowotny dębów po powodzi, które 

wskutek obniżenia poziomu wód gruntowych, odznaczały 

się obniżoną żywotnością. 

4. Powódź stymuluje proces odnowienia drzewostanów 

dębowych rosnących na siedliskach lasu łęgowego. 

5. Zanim ogłosimy klęskę ekologiczną i przystąpimy do na-

tychmiastowego usuwania skutków zaburzenia, dajmy 

szansę, a przede wszystkim czas przyrodzie i pozwólmy 

jej na spontaniczną regenerację. 

* Se - drzewostany w niewielkim stopniu zaburzone; Mo - umiarkowanie zaburzone; Sr - silnie 

zaburzone z usuniętym drewnem; Sl - silnie zaburzone z pozostawionym martwym drewnem 

Tabela 2. Liczebność odnowienia naturalnego dębu w drzewostanach uszkodzonych 

przez powódź w 1997 r. na Dolnym Śląsku 

Table 2. Quantity of natural oak regeneration in stands damaged by flood in 1997 in Lower  

Silesia 

Nadleśnictwo 

Forest district 

Zwarcie 

Density 

Klasy wysokości / Height classes         

h ≤ 10 cm h: 11-50 cm h: 51-130 cm h > 130 cm 

Wołów 

pełne 1214
bc

 90428
ac

 214
c
 0

a
 

przerywane 1823
bc

 125588
ac

 0
c
 0

a
 

luźne 1429
bc

 168857
ad

 125429
a
 0

a
 

Miękinia 

pełne 5364
ac

 175636
ab

 273
c
 0

a
 

przerywane 9045
bc

 140954
abce

 2727
bcd

 0
a
 

luźne 4067
bc

 135667
ae

 2767
bc

 0
a
 

Legnica 
przerywane 115214

a
 306286

bd
 13000

abd
 14500

b
 

gniazda 160
bc

 11920
ce

 57840
abd

 3760
ab

 
* Wspólna litera oznacza brak różnic statystycznie istotnych 

Ponadto pojawia się odnowienie naturalne dębu. 


