
 

Większość obszarów poklęskowych w Beskidach obejmują żyzne siedliska lasowe. Siedliska takie 
sprzyjają powstawaniu zróżnicowanych biocenoz. Przyczyniają się również do spowolnienia proce-
sów rozpadu pozostałych sztucznych świerczyn, co pozwala na prowadzenie bardziej kontrolowanej 
gospodarki i działań wyprzedzających.  

Aby wyhodować w warunkach obszarów poklęskowych drzewostany zgodne z warunkami siedli-
skowymi konieczne jest postępowanie etapowe. Początkowym etapem może być wprowadzanie 
przedplonów, względnie wykorzystanie przedplonów powstałych spontanicznie. Długotrwałym  
etapem jest stopniowa przebudowa pojawiających się odnowień naturalnych. W dalszym etapie 
następuje kształtowanie struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów. 

Brak odnowień naturalnych i trudności z odnowieniem sztucznym pojawiają się w Beskidach tylko 
przy silnym zachwaszczeniu pokrywy. Generalnie są to powierzchnie położone w partiach  
przygrzbietowych wysokich pasm górskich, po niedawno obumarłych lub zniszczonych przez wiatr 
drzewostanach świerkowych. Głównymi sprawcami zachwaszczenia są: borówka czarna Vaccinium 
myrtillus L., trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea (L.) Roth i śmiałek pogięty Deschampsia 
flexuosa (L.) Trin. 

Nie są do uniknięcia straty w zakresie funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych,  
jakie wynikną w kolejnych dziesięcioleciach na obszarach poklęskowych Beskidów.  
Dla ich zmniejszenia konieczne jest m.in. bieżące dostosowywanie metod zagospodarowania  
do aktualnego stanu upraw i młodników, a także do bieżących potrzeb społecznych  
w ramach funkcji pozaprodukcyjnych. 
Konieczny jest zintegrowany monitoring obszarów poklęskowych w Beskidach, 
w którym systematyczne obserwacje i badania naziemne będą połączone  
z monitoringiem geomatycznym, obejmującym również ochronę 
krajobrazu. 
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Wstęp 

Introduction 
W wyniku działalności człowieka zwiększa się częstotliwość występowania a także zasięg  
zjawisk klęskowych w lasach górskich. Przykładem są lasy sudeckie, gdzie w Górach Izerskich, 
w latach siedemdziesiątych, w krótkim czasie całkowitemu wylesieniu uległo prawie 15000 ha 
(Krzewina, Bałazy, 2010). Zagospodarowanie tych obszarów poklęskowych było nowym wyzwa-
niem dla gospodarki leśnej. Wymienieni autorzy piszą, że „Przez wiele lat powstało mniej wię-
cej tyle koncepcji przeciwdziałania skutkom tej katastrofy, ilu ludzi zajmowało się tą tematyką. 
Wszystkie pomysły człowieka do dzisiaj weryfikuje przyroda, drwiąc sobie ze współczesnej wie-
dzy leśnej. Ważne, by z tej lekcji pokory wyciągnąć odpowiednie wnioski, które będą mogły 
służyć kolejnym pokoleniom”. 
 

      
Rycina 1. Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w 2000 roku         Rycina 2. Obszary poklęskowe z lat 2000 – 2012 

Figure 1. Forests of Silesian and Żywiec Beskid at 2000        Figure 2. Post-disaster areas from years 2000-2012 
 

Złożone przyczyny klęski ekologicznej w Sudetach uwidoczniły się w Beskidach z prawie dwu-
dziestoletnim opóźnieniem. Na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego (ang. 
ALS) z terenu Beskidów w roku 2012 powierzchnia upraw poklęskowych wynosiła ponad  
12 000 ha, a młodników ponad 2 000 ha (Bałazy 2014). Jest to więc porównywalna wielkość 
powierzchni z obszarami poklęskowymi w Sudetach. 
Na podstawie obserwacji w lasach nadleśnictw Beskidu Śląskiego i Żywieckiego wyróżniono 
obszary poklęskowe w zależności od dominujących problemów związanych z odnowieniem 
i pielęgnacją upraw i młodników, dla których opracowywane są odpowiednio dostosowane 
metody pielęgnacji. Są to następujące obszary: 
 

1. Brak odnowień naturalnych przy silnym zachwaszczeniu runa 
 

 

 

 

 

 
 

Są to najczęściej powierzchnie położone w partiach przygrzbietowych wysokich pasm górskich, 
po niedawno obumarłych, przerzedzonych lub zniszczonych przez wiatr drzewostanach 
świerkowych. 

 

 

 

2. Dominacja gatunków pionierskich z naturalnego odnowienia (Brz, Jrzb) 

Odnowienia jarzębiny pojawiają się w wyższych położeniach (pow. 800 m n.p.m.), 

brzoza przeważnie poniżej tej wysokości. 

3. Dominacja naturalnych odnowień świerka 

Odnowienia świerka występują pojedynczo lub częściej grupowo w dużym zagęszczeniu. 

4. Odnowienia sztuczne 

Odnowienia z udziałem jodły, buka, modrzewia i innych gatunków drzew. 
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Rycina 3. Schemat pojedynczej powierzchni badawczej w wybranych wydzieleniach  
oraz na smugach powierzchni eksperymentalnych 

Figure 3. Diagram of single research plot in selected compartments and on streaks of experimental plots 

 

                   

 

Rycina 4. Schematy powierzchni doświadczalnych założonych w młodnikach brzozowych 
z różnymi wariantami cięć w Nadleśnictwie Węgierska Górka 

Figure 4. Diagrams of research plots established in birch saplings with different variants of cuts  
in the Forest District Węgierska Górka 

Instytut Badawczy Leśnictwa 
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Rozmieszczenie przestrzenne runa i charakterystyka roślinności na pow. nr 3. 
Gatunek Warstwa Skala   

 

 

   Calamagrostis 
arundinacea c 3.3 

Carex ovalis c +2; 

Chamaenerion 
angustifolium c +2; 

Deschampsia flexuosa c 2.2 

Dicranella heteromalla d +2; 

Fagus sylvatica c +; 

Luzula sylvatica c +2; 

Picea abies c +; 

Rubus idaeus  c +; 

Rumex acetosella c +2; 

Salix caprea c +; 

Sorbus aucuparia b, c +; +; 

Tussilago farfara c +; 

Vaccinium myrtillus c 2.2 
 

Rycina 6. Schemat powierzchni doświadczalnych w młodnikach z dominują-
cą brzozą (pow. nr 17/1 – 17/3) oraz w uprawie z sosną wdziarową  

(nr 16),Nadleśnictwo Wisła, Leśnictwo Czarne,  
Figure 6. Diagram of research plots in saplings with  dominant birch (plots  
no 17/1-17/3) and in platation with mountain form of Scots pine (no 16)  
in Forest District Wisła. 

Rycina 8. Schemat położenia i przygotowanie  placówek 
z wysianą brzozą i jarzębiną na powierzchni 
doświadczalnej nr 3 
Figure 8. Diagram of location and preparation 
of spots with seeded birch and rowan 
on research plot no 3 

Rycina 5. Schemat powierzchni badawczych (nr 13/1 – 13/6), 
Nadleśnictwo Węgierska Górka, Leśnictwo Skrzyczne 

Figure 5. Diagram of research plots (no 13/1-13/6), 
Forest District Węgierska Górka, Forestry Skrzyczne 

Rycina 7. Powierzchnie eksperymentalne 
(nr 13/1 – 13/6) w Nadleśnictwie Węgierska Górka, 
Leśnictwie Skrzyczne 
Figure 7. Experimental plots (no 13/1-13/6) 
in Forest District Węgierska Górka, Forestry Skrzyczne 

Cel badań 

The aim of the study 

Głównym celem jest wskazanie metod zmniejszania zachwaszczenia gleby i stworzenia warunków 
do rozwoju gatunków docelowych w ramach wstępnego etapu zagospodarowania obszarów poklę-
skowych. Kolejne etapy, wymagające w warunkach poklęskowych specjalnych metod, to kształto-
wanie właściwych składów gatunkowych oraz struktury przestrzennej, istniejących upraw i młodni-
ków poprzez odpowiednią pielęgnację.  

Rycina 10. Oznakowana powierzchnia (nr 1/3)  
podsadzona jodłą w smudze po usunięciu brzozy 
Figure 10. Signed plot (no 1/3)  
planted by silver fir in streak after removal of birch 

 

Rycina 9. Pokrywa roślinna na powierzchni nr 3  
Figure 9. Ground vegetation cover on plot no 3  

B/ Prace laboratoryjne 

Z wybranych 22 powierzchni badawczych pobrane zostały próbki gleby i materiału roślinnego 

do analiz laboratoryjnych. Przy zbiorze materiału do oznaczenia zawartości makro i mikroelemen-

tów uwzględniane są następujące gatunki drzew: świerk pospolity, jodła pospolita, sosna pospolita, 

kosodrzewina, jedlica zielona, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, jarząb zwyczajny,  

klon jawor. 


