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Uzasadnienie wyboru tematu

Ekosystemy leśne pokrywają na świecie około 31% powierzchni lądowej. Nieustanne

przemiany w środowisku leśnym oraz powiązanie leśnictwa z innymi naukami oraz sektorami

gospodarki  powodują,  że  las  jest  niewyczerpanym  źródłem  tematów  badawczych.

Zainteresowanie naukami leśnymi, mające odzwierciedlenie m. in. w liczbie prac naukowych,

jest jednak mocno zróżnicowane. 

Opracowania  naukowe  z  dziedziny  leśnictwa  w  ostatnich  latach  dość rzadko

nawiązują  do  zagadnień  z  zakresu  fitosocjologii.  Badania  dotyczące  struktury  i  składu

florystycznego  zbiorowisk  roślinnych są  najczęściej  realizowane  na  obszarach

najcenniejszych  pod  względem  przyrodniczym,  takich  jak  parki  narodowe  czy  rezerwaty

przyrody,  natomiast  lasy  gospodarcze, a  zwłaszcza  odbiegające  od  układów  naturalnych

monokultury drzew, rzadko są tematem prac geobotanicznych. 

Szczegółowe  badania  florystyczne  i  fitosocjologiczne  na  terenie Pomorza

Zachodniego oraz Ziemi Lubuskiej były intensywnie prowadzone w latach międzywojennych

oraz  po  II  wojnie  światowej.  Wykonywane  w  okresach  późniejszych  inwentaryzacje

przyrodnicze  czy  prace  z  zakresu  taksacji  obszarów  leśnych  dostarczały  jedynie  bardzo

ogólnych  informacji  na  temat  szaty  roślinnej  lasów.  W  okresie  ostatnich  kilkunastu  lat

gromadzono  w Polsce  dokumentacyjne  materiały  przyrodnicze  niezbędne do wyznaczania

obszarów Natura 2000. Niestety,  duży zakres prac, presja czasowa oraz inne niekorzystne

uwarunkowania  nie  pozwoliły  na  dokładne  opisanie  zbiorowisk  leśnych,  zwłaszcza  tych,

które  mają  charakter  wybitnie  antropogeniczny  i  nie  odpowiadają  wzorcom

„podręcznikowym”. 

Niedostateczne rozpoznanie roślinności leśnej dotyczy nie tylko zagadnień z zakresu

fitosocjologii, ale  również  innych  problemów.  Na przykład, niewiele  informacji  na  temat

zapasu martwego drewna czy odnowienia naturalnego drzew, można znaleźć w publikacjach

z dziedziny leśnictwa. Wymienione zagadnienia bezpośrednio łączą się z problematyką stanu

oraz  tendencji  rozwojowych  fitocenoz  leśnych  i  dlatego  wzbogacenie  wiadomości  na  ten

temat powinno stanowić cenne uzupełnienie wiedzy o ich funkcjonowaniu. 

Zasięgi niektórych gatunków drzew w Polsce, w tym świerka pospolitego, budziły od

wielu  lat  dyskusje  wśród  naukowców,  leśników  czy  przedstawicieli  organizacji

pozarządowych. Na ogół przyjmuje się, że północno-zachodnia część naszego kraju znajduje

się poza obszarem jego naturalnego występowania.  Niemieccy leśnicy, którzy gospodarowali

w lasach Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, jeszcze w latach 40. ubiegłego stulecia,
3



często na dużych powierzchniach wprowadzali do uprawy świerka. Polscy następcy również,

niejednokrotnie  na  znacznym  areale,  introdukowali  do  lasu  drzewa  obce  geograficznie,

między innymi  Picea abies. Udział tego gatunku, mimo przebudowy drzewostanów z jego

dominacją,  w  niektórych  nadleśnictwach  wciąż  jest  znaczący  z  gospodarczego

i przyrodniczego punktu widzenia. 

Zasygnalizowane  wątpliwości  i  fakty  stanowiły  przesłankę  do  podjęcia  badań

ukierunkowanych na poznanie składu gatunkowego i struktury antropogenicznych świerczyn

północno-zachodniej  części  kraju.  W celu lepszego zbadania  leśnych monokultur  z  Picea

abies,  badania  fitosocjologiczne  uzupełniono  o  pomiary:  drzewostanów,  odnowienia

naturalnego  i  zapasu  martwego  drewna.  Dodatkowo,  poprzez  porównanie  zdjęć

fitosocjologicznych  wykonanych  na  powierzchniach  podstawowych  (świerczyny  Polski

północno-zachodniej)  z  materiałami  pochodzącymi  z  obiektów  porównawczych  (lasy

zbliżone do naturalnych),  starano się ocenić wpływ uprawy  Picea abies  na zróżnicowanie

gatunkowe  zbiorowisk  zastępczych.  Analogiczne  porównanie  przeprowadzono  również

w odniesieniu  do  borów  świerkowych  północno-wschodniej  części  kraju  i  leśnych

monokultur ze świerkiem w Polsce Zachodniej. 

Wyniki zawarte w pracy mogą znaleźć również praktyczne zastosowanie w leśnictwie.

Stanowią one także podstawę do oceny dynamiki zbiorowisk roślinnych w aspekcie badań

długoterminowych.  W  pracy  wskazano  na  tematy  badań,  jakie  mogą  być  prowadzone

w świerczynach  antropogenicznych  Polski  północno-zachodniej.  Szeroki  zakres

zgromadzonych danych, własnych i innych autorów, może również być wykorzystany przez

badaczy, w przyszłości.   

Cel pracy i hipotezy badawcze

Praca leśnika na terenie, gdzie drzewostany świerkowe mają znaczenie gospodarcze

jest źródłem wielu pytań dotyczących hodowli świerka i zależności, jakie występują w lasach,

w których gatunek ten dominuje w drzewostanie. Analiza literatury przedmiotu, materiałów

kartograficznych  oraz  chęć  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  leśnych  monokultur

świerkowych  pozwoliły na  skonkretyzowanie  celu  badań  i  sformułowanie  hipotez

badawczych.  Prowadzone  na  potrzeby  pracy  badania  koncentrowały  się  na  powiązanych

z nim następujących celach szczegółowych.
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Pierwszym,  podstawowym  celem było  scharakteryzowanie  leśnych  monokultur

świerkowych  Polski  północno-zachodniej  pod  względem  struktury  i  zróżnicowania

florystyczno-fitosocjologicznego fitocenoz.

Drugim celem, jaki autor zamierzał osiągnąć, miało być wykazanie różnic w składzie

gatunkowym świerczyn z północno-wschodniej i północno-zachodniej Polski.

Jako kolejny szczegółowy cel potraktowano porównanie świerczyn antropogenicznych

Pomorza Zachodniego i lasów zbliżonych do naturalnych, na tych samych siedliskach. 

Ostatnim  szczegółowym  celem  była  analiza  wybranych  cech  dendrometrycznych

i możliwości odnowienia naturalnego Picea abies w Polsce północno-zachodniej. 

Informacje  zawarte  w  literaturze  botanicznej,  konsultacje  z  doświadczonymi

fitosocjologami  oraz  obserwacje  autora  były  pomocne  w  sformułowaniu  następujących

hipotez badawczych:

➢ zbiorowiska  zastępcze,  z  dominującym  świerkiem  w  drzewostanie,  w  Polsce

północno-zachodniej  nie  różnią się  istotnie  pod względem składu gatunkowego od

naturalnych świerczyn z obszaru północno-wschodniej części kraju;

➢ świerczyny w północno-zachodniej Polsce wykazują mniejsze bogactwo florystyczne

i odmienną strukturę niż zbiorowiska leśne zbliżone do naturalnych, występujące na

Pomorzu Zachodnim;

➢ uprawa  świerka  wpływa  na  rozwój  ściśle  określonej  grupy  gatunków  roślin

naczyniowych w runie. 

Struktura pracy

W celu  opisu  realizacji  wyznaczonych  celów i  sprawdzenia  postawionych  hipotez

został przyjęty podział rozprawy na następujące części. W pierwszym rozdziale autor dokonał

przeglądu literatury, który obejmuje: charakterystykę leśnych zbiorowisk zastępczych, zasięg

świerka  w  Polsce  i  Europie,  zagadnienia  związane  z  drzewostanami  świerkowymi

występującymi na Pomorzu Zachodnim oraz analizę dotyczącą stanu rozpoznania świerczyn

w Polsce. 

W drugim rozdziale  scharakteryzowano teren badań. Uwzględniono jego położenie

względem  jednostek  (nadleśnictw)  Lasów  Państwowych  oraz  pozycję  w  podziale

fizycznogeograficznym i geobotanicznym kraju. W tej części autor przedstawił podstawowe

informacje  dotyczące  warunków  klimatycznych,  glebowych  i  hydrograficznych  oraz

najważniejsze wiadomości o zróżnicowaniu szaty roślinnej. 
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W  następnym  rozdziale  przedstawiono  metody  badań  oraz  opis  zgromadzonych

materiałów.  Podano sposób zbioru danych  fitosocjologicznych  oraz  procedury ich  analizy

i klasyfikacji. Wymieniono także publikacje, z których  zaczerpnięto nazewnictwo gatunków

i syntaksonów oraz  wykorzystane  źródła  kartograficzne,  systemy informacji  przestrzennej,

źródła danych o terenie badań i występujących na nim formach ochrony przyrody. Opisano

również  zasady  pomiaru  zapasu  martwego  drewna  i odnowienia  naturalnego  oraz

zastosowane metody statystyczne. 

W  dalszej  części  pracy  omówiono  wyniki  badań  z  powołaniem  na  liczne  tabele,

wykresy i ryciny. Przedstawiono opis zbiorowisk wyróżnionych, w grupie antropogenicznych

świerczyn Polski północno-zachodniej. Materiałem analitycznym i dokumentacyjnym do tego

opisu  jest  dendrogram  oraz  tabela  fitosocjologiczna,  zawierająca  charakterystykę  leśnych

monokultur  świerkowych  Pomorza  Zachodniego  i  Ziemi  Lubuskiej.  Zamieszczono  także

wyniki  porównania  świerczyn  Polski  północno-wschodniej  i  północno-zachodniej  oraz

świerczyn  antropogenicznych  i  lasów  naturalnych  Pomorza  Zachodniego.  Kolejne

podrozdziały  poświęcono  rezultatom  analiz  statystycznych  oraz  ocenie  stopnia

synantropizacji  badanych  fitocenoz.  Całość  rozdziału  zamykają  wyniki  badań  zapasu

martwego  drewna  i odnowienia  naturalnego  świerka.  Ponadto  znajdują  się  w  nim

uzupełniające informacje na temat cech taksacyjnych drzewostanów oraz gatunków starych

lasów. 

Podsumowanie  dysertacji  stanowią  dwa  rozdziały:  „Dyskusja”  i  „Wnioski”.

W dyskusji autor poruszył zagadnienia związane z klasyfikacją borów świerkowych Pomorza

Zachodniego  oraz  określaniem  ich  gatunków  diagnostycznych.  W  dalszej  części  tego

rozdziału  zostały  omówione  problemy dotyczące  różnic  i  podobieństw,  jakie  stwierdzono

między  świerczynami  antropogenicznymi  północno-zachodniej  części  kraju  a  lasami

zbliżonymi  do  naturalnych  i  borami  świerkowymi  Polski  północno-wschodniej.  Dyskusja

obejmuje również odniesienia  do analizy gradientowej,  stopnia synantropizacji  zbiorowisk

i problematyki  gatunków  starych  lasów.  Wyniki  badań  własnych,  skonfrontowano

z rezultatami  prac  innych  autorów,  zwłaszcza  na  temat  zapasu  martwego  drewna  oraz

odnowienia naturalnego drzew. 

Autor  pracy  sformułował  5  wniosków,  które  są  przedstawione  w  dalszej  części

autoreferatu.

Po  części  opisowej  znajduje  się  wykaz  literatury  wykorzystanej  w  pracy  oraz

fotografie i załączniki, m. in. dendrogram i tabela fitosocjologiczna. 
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Źródła i metody badawcze

Przed  rozpoczęciem  prac  terenowych  wytypowano  3  rodzaje  powierzchni:

powierzchnie  podstawowe  –  płaty  leśnych  monokultur  świerkowych  północno-zachodniej

części kraju, powierzchnie porównawcze – leśne fitocenozy zbliżone składem gatunkowym

i strukturą  do  lasów  naturalnych,  fitocenozy  borów  świerkowych  Polski  północno-

wschodniej.

Podstawowym  materiałem  badawczym  były  zdjęcia  fitosocjologiczne  własne  oraz

wykonane  przez  innych  autorów  w  świerczynach północno-wschodniej  Polski.  Źródłem

danych o terenie badań były mapy topograficzne, opisy taksacyjne nadleśnictw oraz systemy

informacji przestrzennej, szczególnie Bank Danych o Lasach, oraz  literaturowe wiadomości

na temat rozmieszczenia świerczyn. 

Odnowienie naturalne, zapas martwego drewna i zasobność drzewostanów stanowiły

przedmiot własnych badań terenowych. 

Wykorzystane w pracy metody są powszechnie znane i stosowane w opisach szaty

roślinnej,  jedynie  stosowane dotychczas sposoby  pomiaru  odnowienia  naturalnego  zostały

zmodyfikowane przez autora. Badania prowadzono w latach 2012-2015. 

Zdjęcia  fitosocjologiczne  wykonano  zgodnie  z  procedurami,  jakie  są  przyjęte

w środkowoeuropejskiej  szkole  fitosocjologicznej.  Spośród  danych  zebranych  na

powierzchniach  podstawowych,  do  analiz  wytypowano  222  zdjęcia.  W celu  wyróżnienia

głównych jednostek syntaksonomicznych posłużono się metodami klasyfikacji numerycznej,

z  wykorzystaniem  programu  TWINSPAN.  Do  rozpoznania  głównych  gradientów

środowiskowych,  wpływających  na  zróżnicowanie  kompozycji  gatunkowej  badanych

zbiorowisk  posłużyła  metoda  ordynacyjna  CCA.  Na podstawie  udziału  gatunków obcych

oceniono stopień synantropizacji płatów antropogenicznych świerczyn. Ponadto ustalono ich

położenie  względem obszarów  chronionych.  Analizowano  również  występowanie  w  nich

gatunków starych lasów. Podczas prac terenowych wykonywano pomiary dendrometryczne

drzewostanów i oceniano jakość  odnowienia naturalnego, a także gromadzono dane na temat

zasobności obiektów badawczych w martwe drewno. 

Wykorzystując  m.  in.  testy  statystyczne  przeprowadzono  porównania  składu

gatunkowego  świerczyn  antropogenicznych  z  lasami  naturalnymi  i  borami  północno-

wschodniej Polski.  

Analiza problemu badawczego  na podstawie literatury przedmiotu i badań  własnych

umożliwiła realizację celu pracy i sformułowanie wniosków w zakresie podjętej tematyki. 
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Charakterystyka i wyniki przeprowadzonych badań

Wyniki  badań  obejmują  przede  wszystkim  charakterystykę  fitosocjologiczną

świerczyn  antropogenicznych.  W  grupie  leśnych  monokultur  świerkowych  Pomorza

Zachodniego wyróżniono następujące jednostki: zbiorowisko  Picea abies-Oxalis acetosella,

wykształcające  się  głównie  na  siedliskach  lasów bukowych  oraz  grądowych,  zbiorowisko

Picea abies-Sambucus nigra cechujące się silnie przerzedzonym drzewostanem świerkowym,

pod którego okapem rozwija się warstwa krzewów zdominowana przez Sambucus nigra, zaś

w  warstwie  runa  występują  gatunki  nitrofilne,  oraz  grupę  wilgotnych  świerczyn  na

siedliskach  hydrogenicznych  i  fitocenozę  porębową  z  Picea  abies,  związaną   z  silnie

przerzedzonymi lub pozbawionymi oszyjka drzewostanami.  W warstwie krzewów ostatniej

z wymienionych  świerczyn  dominują  gatunki  z  rodzaju  Rubus,  natomiast  warstwę  zielną

tworzą taksony charakterystyczne  dla zbiorowisk porębowych.  Wewnętrzne zróżnicowanie

zbioru zdjęć zostało przedstawione na dendrogramie (ryc. 1).

Ryc.  1  Dendrogram  przedstawiający  wewnętrzne  zróżnicowanie  zbioru  222  zdjęć  wykonanych  na
powierzchniach podstawowych
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W opisie leśnych monokultur świerkowych Polski północno-zachodniej uwzględniono

następujące elementy: ogólna charakterystyka zbiorowiska, przynależność syntaksonomiczna,

charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna, zróżnicowanie, strukturę zbiorowiska, zasięg

i rozprzestrzenienie na terenie badań oraz uwarunkowania siedliskowe. 

Analizy  zdjęć  fitosocjologicznych  pozwoliły  wyróżnić  taksony,  które  występowały

najczęściej w płatach antropogenicznych świerczyn, były to:  Picea abies,  Oxalis acetosella,

Impatiens  parviflora,  Mycelis  muralis,  Milium effusum,  Rubus idaeus,  Dryopteris  dilatata,

Gymnocarpium dryopteris, Deschampsia flexuosa, Urtica dioica, Pinus sylvestris, Pteridium

aquilinum,  Galeopsis  tetrahit,  Rubus  caesius i  Dryopteris  filix-mas.  Wymienione  gatunki

uznano  za  diagnostyczne  dla  świerczyn  antropogenicznych w  skali  regionalnej  Pomorza

Zachodniego.  Zdjęcia  fitosocjologiczne  wykonane  na  powierzchniach  podstawowych

stanowią  stosunkowo mało  zróżnicowaną  grupę,  przeciętne  podobieństwo wynosiło  około

50%, natomiast  w skrajnych przypadkach od 12% do 90%. Podczas analizy dendrogramu

i podziału  zdjęć fitosocjologicznych  przyjęto  założenie,  że włączenie  zdjęcia  do tej  samej

grupy  następowało,  gdy  podobieństwo  przekraczało  36%.  Fitocenoza  Picea  abies-Oxalis

acetosella (ryc. 2) występowała najczęściej. 

Ryc. 2. Fragment płatu zbiorowiska Picea abies-Oxalis acetosella (fot. A. Smoliga)

Kolejnym punktem prezentacji  wyników  badań było  porównanie  świerczyn  Polski

północno-wschodniej  i  północno-zachodniej.  W  celu  wskazania  różnic  w  składzie

gatunkowym  borów  świerkowych  północno-wschodniej  części  kraju  i  antropogenicznych
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świerczyn  dokonano  analizy  częstości  występowania  poszczególnych  gatunków  roślin

naczyniowych i mszaków, następnie wyróżniono gatunki wspólne oraz taksony występujące

jedynie w Polsce północno-zachodniej lub północno-wschodniej. Niektóre gatunki, takie jak

m.  in.  Vaccinium  myrtillus,  Maianthemum  bifolium,  Oxalis  acetosella,  Calamagrostis

arundinacea były  bardzo  często  notowane  w  zdjęciach  fitosocjologicznych  wykonanych

w świerczynach całej  Polski  północnej.  Wiele  gatunków dominujących  w runie świerczyn

Polski północno-wschodniej to taksony charakterystyczne  dla borów, pomimo zajmowania

przez  świerczyny  w  tej  części  kraju  zazwyczaj  siedlisk  lasowych.  Podobną  zależność

zauważono w leśnych monokulturach świerkowych Pomorza Zachodniego.

Ważnym elementem wyników jest porównanie świerczyn antropogenicznych z lasami

zbliżonymi do naturalnych.  Analiza danych zebranych na powierzchniach porównawczych

i podstawowych  dostarczyła  informacji  na  temat  zróżnicowania  gatunkowego  świerczyn

antropogenicznych i lasów zbliżonych do naturalnych. Łącznie przeanalizowano 95 par zdjęć

fitosocjologicznych. W warstwie zielnej świerczyn stwierdzono występowanie 201 gatunków

roślin,  zaś  w  przypadku  lasów  zbliżonych  do  naturalnych,  zanotowano  266  taksonów.

W obrębie  lasów  zbliżonych  do  naturalnych  dominują  gatunki  z  klasy  Querco-Fagetea.

W fitocenozach  antropogenicznych  świerczyn  większy  udział  mają  taksony,  które  nie  są

stałymi komponentami zbiorowisk leśnych. Pojawia się w nich dużo gatunków azotolubnych

oraz acydofilnych. Do oceny istotności różnic w składzie florystycznym wykorzystano test

statystyczny U Manna-Whitneya. 

Zbiorowiska leśne z dominacją  Picea abies znajdują się głównie na terenach lasów

gospodarczych,  które  położone  są  w  zasięgu  takich  form  ochrony  przyrody, jak  parki

krajobrazowe  czy  obszary  Natura  2000.  Jest  tam  prowadzona  typowa gospodarka  leśna,

z ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z planów zadań ochronnych i planów ochrony

rezerwatów.

Z przeprowadzonej analizy gradientowej (DCA) wynika, że występowanie świerczyn

na Pomorzu Zachodnim jest uwarunkowane czynnikami siedliskowymi takimi jak: zasobność

gleb leśnych w składniki pokarmowe – szczególnie w azot, dostęp światła słonecznego do dna

lasu oraz wilgotność. Wyniki kanonicznej analizy zgodności (CCA) potwierdziły, że uprawa

świerka wpływa na zwiększoną frekwencję określonych gatunków w runie. 

Analiza  stopnia  synantropizacji  fitocenoz  pozwoliła  stwierdzić,  że  świerczyny

antropogeniczne  wykazują  większy  udział  antropofitów  (14,7%) niż  lasy  zbliżone  do

naturalnych (10,3%). 
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W  zdjęciach  fitosocjologicznych  wykonanych  na  powierzchniach  podstawowych

wystąpiło mniej gatunków (63) uznanych za wskaźnikowe dla starych lasów, niż w zdjęciach

wykonanych  w lasach zbliżonych  do naturalnych (76).  Stwierdzono także różnice stałości

oraz  stopnia  pokrycia  przez  gatunki  starych  lasów  w świerczynach  i  płatach  zbiorowisk

zgodnych z roślinnością potencjalną. Szczególnie licznie w lasach zbliżonych do naturalnych

występowały:  Stachys  sylvatica,  Galium  sylvaticum,  G.  odoratum,  Melica  nutans

i Brachypodium  sylvaticum,  natomiast  w  leśnych  monokulturach  świerkowych  Pomorza

Zachodniego  dominowały  gatunki  takie, jak:  Oxalis  acetosella,  Mycelis  muralis,  Milium

effusum, Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus i Dryopteris dilatata. 

W ramach niniejszej pracy wykonano badania zasobności i struktury drzewostanów na

90 powierzchniach próbnych. Frekwencję klas grubości i krzywą wysokości przedstawiono

na rycinach 3 i 4. 

Ryc. 3. Frekwencja klas grubości – wszystkie drzewa na powierzchniach próbnych

Przeciętna  pierśnica  kształtowała  się  na  poziomie  21-50  cm,  zaś  wysokość

drzewostanów wynosiła od 21 m do 33 m. Zasobność mieściła się w granicach od 58 m3/ha

do 650 m3/ha. Najwięcej  drzew miało pierśnicę od 29 cm do 37 cm. Wiek drzewostanów

wynosił  od  66  lat  do  123  lat.  Wyniki  badań  autorskich  wskazują  na  większą  zasobność

drzewostanów niż informacje zawarte w opisach taksacyjnych, co wskazuje na konieczność

dokładniejszej taksacji  drzewostanów  świerkowych.  Związek  między  wysokością

i pierścienicą okazał się wysoce istotny (p < 0,0001, r = 0,7432).

Udział  martwego  drewna  wynosił  od  0,3  m3/ha  do  75,5  m3/ha,  a  przeciętna  jego

zasobność na powierzchniach badawczych – 6,16 m3/ha. Najwięcej  martwej masy drzewnej
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stwierdzono w drzewostanach położonych w lasach, które czasowo bądź trwale wyłączono

z pozyskania surowca drzewnego. Przykładami  są obszary leśne znajdujące się w strefach

ochrony okresowej i całorocznej ptaków, rezerwatach przyrody oraz ekosystemy referencyjne

i drzewostany na gruntach przeznaczonych do sukcesji. W skrajnych przypadkach zasobność

martwego  drewna stanowiła  od  10% do 15% całkowitego  zapasu drzewostanu.  Najmniej

drzew martwych zinwentaryzowano w lasach, w których regularnie prowadzono pozyskanie

surowca w ramach zabiegów hodowlanych.

Ryc. 4. Krzywa wysokości wszystkich drzew na powierzchniach próbnych

 Bardzo często ilość martwego drewna nie przekraczała 1 m3/ha (od 0,1% do 0,3%

całkowitej zasobności drzewostanu), co z pewnością znajduje uzasadnienie w trosce o stan

sanitarny lasu. Obumarłe drzewa stojące i złomy stanowiły łącznie 82% zapasu martwego

drewna  na  wszystkich  powierzchniach  badawczych,  drzewa  ścięte  i  pozostawione  oraz

wywrócone – 14%, a fragmenty drzew martwych – 4%.

Odnowienie naturalne wystąpiło w 172 z 222 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych

na  Pomorzu  Zachodnim.  Z  miejsc  w  których  zanotowano  osobniki  juwenilne,  do

szczegółowych badań wybrano 50 powierzchni. Bardzo często odnowienie naturalne  Picea

abies występowało  na  skraju  drzewostanu  oraz  w  lukach.  Równie  często  osobniki  tego

gatunku obserwowano także na pniakach, kobiercach mchów oraz w lokalnych obniżeniach

terenu.  Szczególnie  dużą  żywotność  wykazywały  siewki  i inne  młode  osobniki  na

mikrosiedliskach wilgotnych. Stosunkowo największą przeżywalnością charakteryzował się
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nalot  na kobiercach mchów,  w płatach  występujących  na dobrze uwilgotnionych  glebach,

szczególnie na siedliskach borów wilgotnych. W fitocenozach położonych na stokach, dużą

liczbę juwenilnych osobników Picea abies zaobserwowano w miejscach powierzchniowego

spływu wody. W zasięgu moreny czołowej świerk dobrze odnawia się na brzegu niewielkich

niecek  okresowo  wypełnionych  wodą.  Ogólnie  można  stwierdzić,  że  większy  udział

odnowień świerkowych charakteryzuje fitocenozy z drzewostanami dojrzałymi, w wieku 70-

110 lat. Omawiany gatunek najefektywniej odnawia się w lukach drzewostanów, o zwarciu

umiarkowanym i przerywanym. 

Dyskusja i wnioski końcowe

Ze  względu  na  dotychczasowe,  zbyt  marginalne  traktowanie  problematyki

fitosocjologicznej  charakterystyki  leśnych  monokultur  świerkowych  Polski  północno-

zachodniej, stworzono własną klasyfikację tych  zbiorowisk. Z uwagi na ich antropogeniczny

charakter i brak informacji o powtarzalności w szerszej skali terytorialnej oraz trwałości tego

typu  układów,  przyjęto,  iż  nie  ma  podstaw  do  wyróżniania  nowych  jednostek

syntaksonomicznych  w  randze  zespołu.  Leśne  monokultury  świerkowe  Polski  północno-

zachodniej  wyróżniają  jednak gatunki,  które występują  w nich z dużą stałością,  mimo że

w runie  są  dość  licznie  reprezentowane  taksony  „obojętne”  i  przypadkowe,  m.  in.

przechodzące  ze  zbiorowisk  łąkowych  i  ruderalnych.  Kanoniczne  analizy  zgodności

potwierdzają, że  Picea abies ma duży wpływ na występowanie określonej grupy gatunków

roślin.  Z  pewnością  uprawa  świerka  wpływa  na  tworzenie  się  specyficznych  warunków

chemicznych  w glebie  oraz  świetlnych  w zbiorowisku leśnym.  Pojawienie  się  gatunków,

które  można  uznać  za  wskaźnikowe  dla  monokultur  świerkowych  jest  prawdopodobnie

procesem względnie krótkotrwałym, ponieważ występują one zarówno w płatach, w których

świerk rośnie w pierwszym, jak i kolejnych pokoleniach drzewostanu. Świerczyny północno-

wschodniej  Polski i  Pomorza  Zachodniego wykazują pewne podobieństwo pod względem

składu gatunkowego.  Istnieje  grupa taksonów występujących  z  podobnie  dużą frekwencją

w świerczynach  całej  niżowej  Polski.  Główne  różnice  wynikają  przede  wszystkim  ze

specyfiki zasięgów geograficznych niektórych taksonów, występujących jedynie w północno-

wschodniej części kraju i niespotykanych na Pomorzu Zachodnim lub stanowiących na tym

obszarze florystyczne rzadkości. Uprawa świerka, na całym niżu ma dość zbliżony wpływ na

skład gatunkowy warstwy runa oraz fizjonomię zbiorowiska. Jeszcze większe podobieństwo
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wykazują monokultury świerkowe, położone zarówno w zasięgu  Picea abies,  jak również

poza nim. 

Mniejsze różnice w składzie gatunkowym między antropogenicznymi świerczynami

a lasami  zbliżonymi  do  naturalnych  obserwowano na żyźniejszych  siedliskach,  zasobnych

w wodę  i  składniki  pokarmowe.  Zauważono,  że  gatunki  typowe  dla  świerczyn

antropogenicznych,  występują  z  mniejszą  częstością,  jak  również  osiągały  one  mniejsze

pokrycie niż w płatach zbiorowisk leśnych zgodnych z roślinnością potencjalną. Pod okapem

drzewostanu świerkowego wykształciły się odmienne warunki stwarzające szansę dla rozwoju

roślin  acydo-  i  nitrofilnych.  Na uwagę zasługuje mały udział  Carpinus betulus,  który jest

gatunkiem inicjującym samoistną  przebudowę monokultur  w kierunku zbiorowisk bardziej

zbliżonych do naturalnych – zgodnych z roślinnością potencjalną. Mimo wieloletniej uprawy

świerka, rośliny grądowe są reprezentowanie nawet w litych świerczynach. 

Zazwyczaj  efektywność  uprawy  świerka  w  lasach  jest  łączona  z  równomiernie

rozłożonymi w czasie opadami. Wyniki analizy gradientowej pozwalają stwierdzić, że opady

nie  są  najważniejszym  czynnikiem  środowiskowym  wpływającym  na  występowanie

świerczyn  wraz  ze  specyficzną  kombinacją  gatunków.  Wprowadzenie  do  lasów Pomorza

Zachodniego świerka wraz z rozwojem gospodarki leśnej, nie spowodowało nazbyt dużego

wzrostu powierzchni zajmowanych przez jego drzewostany. W historii znane są sytuacje, gdy

introdukowany gatunek stał się lokalnie najpospolitszym komponentem zbiorowisk leśnych.

Udział  antropofitów w runie  świerczyn  Pomorza  Zachodniego  jest  większy niż  w lasach

zbliżonych  do  naturalnych.  Nawet  niewielki  płat  świerczyny,  na  żyznych  siedliskach

w otoczeniu  lasów  liściastych,  znacząco  modyfikuje  skład  gatunkowy  warstwy  runa.

Zależności pomiędzy uprawą świerka a występowaniem innych gatunków obcych w lasach

powinny być przedmiotem przyszłych badań.

Przeprowadzone  obserwacje  pozwalają  przypuszczać,  ze  nawet  niewielka

powierzchnia  z  gatunkiem  obcym  w  drzewostanie  może  powodować  zaburzenia  składu

gatunkowego w warstwie runa. Większość leśnych monokultur świerkowych znajduje się na

siedliskach  lasów  liściastych,  często  w  miejscach  trudno  dostępnych,  które  nie  zostały

zamienione na grunty rolne. Mimo zajmowania przez monokultury świerkowe siedlisk, na

których wcześniej występowały lasy zbliżone do naturalnych, widoczna jest różnica w udziale

gatunków uznanych za wskaźnikowe dla starych lasów. Nawet leśne zbiorowiska zastępcze

mogą być ostoją taksonów z tej grupy, jeśli trwają na tych siedliskach od kilku pokoleń. Dużo

wątpliwości budzi bardzo liczne występowanie takich roślin, jak: Oxalis acetosella,  Mycelis
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muralis i Milium effusum. Wymienione gatunki osiągają bardzo dużą frekwencję w płatach

badanych świerczyn.  Cennych informacji na temat zmian udziału gatunków starych lasów

mogłyby dostarczyć długoterminowe badania prowadzone na stałych powierzchniach.

W  świerczynach  północno-zachodniej  części  kraju  zapas  martwego  drewna

wykazywał  zróżnicowanie,  jakie  było  pochodną  sposobu  zagospodarowania  lasu,  objęcia

formą ochrony itd. Martwe drewno stanowi doskonały substrat, na którym może rozwijać się

odnowienie  naturalne  Picea  abies i  innych  gatunków.  Istniejące  rozbieżności

w nazewnictwie,  wymiarach  i  sposobach  inwentaryzacji  nastręczają  trudności

w porównywaniu  wyników badań własnych z badaniami  innych  autorów. Martwe drewno

pozostawiane w lesie budzi wątpliwości związane z rozwojem gradacji szkodników wtórnych.

Należy  zauważyć,  że  stan  sanitarny  monokultur  świerkowych  Pomorza  Zachodniego  jest

obecnie w wielu przypadkach dużo lepszy niż borów świerkowych w północno-wschodniej

Polsce, na pogórzu oraz na obszarach górskich. Wyniki badań referowane w pracy wymagają

kontynuacji,  polegającej  na  inwentaryzacji  martwego  drewna  w  innych  świerczynach

północno-zachodniej części kraju.  

Występujący  na  Pomorzu  Zachodnim  świerk  w  wielu  miejscach  przegrywa

konkurencję z  bukiem,  który znajduje w na  tym obszarze  lepsze  warunki  do  odnowienia

i rozwoju.  Trudno znaleźć  relacje  między występowaniem lat  nasiennych  a liczbą  siewek.

W przypadku  badanych  zbiorowisk  czynnikiem  determinującym  odnowienie  są  luki

w drzewostanie,  bliskość skraju lasu i  wilgoć w glebie.  Młode pokolenie świerka w wielu

badanych  płatach  stwarza  możliwość  dalszej  hodowli  drzewostanów  z  jego  udziałem,

ponieważ  cechuje  je  wysoka  przeżywalność.  Informacje  na  temat  wysokiej  udatności

odnowienia Picea abies poza naturalnym zasięgiem tego gatunku zostały zapisane w planach

urządzenia  lasu  niektórych  nadleśnictw  Pomorza  Zachodniego  oraz  w  publikacjach

naukowych. 

Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  danych  fitosocjologicznych  oraz  prac

statystycznych,  postawione  hipotezy  badawcze,  mogą  zostać  potwierdzone.  Autor

sformułował następujące wnioski:

➢ obserwowana  jest  konwergencja  poszczególnych  płatów  antropogenicznych

świerczyn,  która objawia się w wielu przypadkach uproszczeniem i ujednoliceniem

składu gatunkowego;

➢ monokultury  świerkowe występujące  w  północno-zachodniej  części  kraju  składem

gatunkowym przypominają świerczyny północno-wschodniej części Polski;

15



➢ zróżnicowanie  gatunkowe  warstwy  zielnej  i  mszystej  w  świerczynach

antropogenicznych i borealnych przejawia się głównie udziałem gatunków o innych

zasięgach geograficznych; 

➢ porównywane  do  monokultur  świerkowych  sąsiadujące  z  nimi  lasy o  charakterze

zbiorowisk  naturalnych  są  bardziej  zróżnicowane  pod  względem  struktury oraz

bogatsze florystycznie,  co jednoznacznie  dowodzi,  że  tworzenie  takich  monokultur

jest istotnym czynnikiem wpływającym na degenerację fitocenoz leśnych;  

➢ w miejscach, gdzie świerk wyraźnie ustępuje z drzewostanu (wydzielanie się posuszu)

i nie ma  odnowienia  naturalnego,  należy  pilnie  zaplanować  rekonstrukcję  lasu

w kierunku  zbiorowisk  zgodnych  z  roślinnością  potencjalną,  gdyż  ich  ewentualne

wykorzystanie dla dalszej hodowli tego gatunku jest gospodarczo mocno wątpliwe,

natomiast z przyrodniczego punktu widzenia całkowicie nieuzasadnione. 

Autor wyraża nadzieję, że podjęte przez niego prace, mogą stanowić punkt wyjścia do

dalszych, poszerzonych  badań świerczyn antropogenicznych Pomorza Zachodniego i Ziemi

Lubuskiej  oraz  będą  stanowić  inspirację  do poznawania  także  innych  leśnych  zbiorowisk

zastępczych. 

Szczecin, 13 listopada 2016 r.
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