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T

o jest los lasów sztucznie za³o¿onych przez cz³owieka – mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Katowicach dr in¿.
Kazimierz Szabla. Tutejsze lasy s¹
zdominowane przez œwierki, w niektórych rejonach, jak nadleœnictwo Wis³a,
stanowi¹ one nawet ponad 90% drzewostanu. Ponadto wyhodowano je z
nasion przywiezionych z ró¿nych czêœci
Europy, np. z Karpat rumuñskich czy
Alp, z innych stref klimatycznych, o czym
leœnicy dowiedzieli siê dziêki badaniom
DNA. Ich genotyp nie jest dostosowany
do tutejszych warunków.
Obecny las powsta³ w XIX wieku,
zgodnie z wzorcami nauki niemieckiej,
które przejêli ówczeœni w³odarze karpackich maj¹tków. W miejsce dawnej, g³ównie
jod³owo-bukowej puszczy, co prawda ju¿
wtedy mocno przetrzebionej i czêœciowo
zamienianej w pastwiska i grunty rolne,
wprowadzono monokultury œwierkowe.
Dziœ ju¿ wiadomo, tak¿e na przyk³adzie
innych obszarów leœnych, czym to grozi.
Jednak kiedy kszta³towano te lasy, stan
wiedzy by³ inny i inne cele leœnictwa. Las
mia³ dostarczaæ drewna m.in. do rozwijaj¹cych siê kopalni wêgla, a œwierk, szybko
rosn¹cy na ¿yznych beskidzkich glebach,
nadawa³ siê do tego doskonale. Liczy³a
siê du¿a zasobnoœæ i wysoka jakoœæ tutejszych œwierczyn.
Ale z czasem przyroda upomnia³a
siê o swoje prawa, likwiduj¹c b³êdy ówczesnych leœników – dodaje dyr. Szabla
i to po czêœci t³umaczy obecn¹ sytuacjê.
Wiele pojawiaj¹cych siê kolejnych zagro¿eñ jest jednak wynikiem antropopresji:
urbanizacji przestrzeni, zabudowy gór,
niszczenia œcian lasu, z³ej gospodarki
wodnej, ale przede wszystkim imisji
przemys³owych, zwi¹zanych z bliskim
s¹siedztwem aglomeracji górnoœl¹skiej
i zag³êbia karwiñsko-ostrawskiego. Opadaj¹ce wraz z deszczem toksyny zmieni³y
sk³ad chemiczny gleby, niedobór wapnia
i magnezu potrzebnych do rozwoju roœlin bardzo źle wp³yn¹³ na zdrowotnoœæ
drzew. Obecnie zanieczyszczeñ przemys³owych jest znacznie mniej, ale z kolei
os³abione ju¿, choæ jeszcze nadal piêkne

œwierkowe drzewostany, pad³y ofiar¹
innych plag. Zaatakowa³y je z ogromn¹
intensywnoœci¹ opieñki, zabójcze dla
drzew, gdy¿ niszcz¹ ich system korzeniowy, uniemo¿liwiaj¹c pobieranie
wody. Œwierki usychaj¹, nawet te ca³kiem
m³ode, a na odporne i d³ugowieczne grzyby nie znaleziono dot¹d skutecznego sposobu. I to nie koniec plag, których ofiar¹
pad³y lasy du¿ej czêœci Beskidu Œl¹skiego
i ¯ywieckiego. Niekorzystne procesy przyspieszy³y zmiany klimatu, a szczególnie
ubieg³oroczne suche i upalne lato, z
temperaturami, jakich na podobnych
wysokoœciach dot¹d nie notowano. Najgroźniejsze okaza³y siê ¿ar³oczne korniki,
g³ównie drukarze, zdolne w parê miesiêcy
zabiæ nawet najwspanialsze, najzdrowsze
drzewo. Korniki s¹ ciep³olubne, maj¹ wiêc
wymarzone warunki do inwazji, œwierkom
natomiast taka pogoda wyj¹tkowo nie s³u¿y, zmniejsza dodatkowo ich odpornoœæ,
s¹ bowiem gatunkami borealnymi, a wiêc
lubi¹cymi ch³ód i wilgoæ.

A komu tegoroczne lato
bêdzie sprzyjaæ?

Na razie agresywnym kornikom,
atakuj¹cym os³abione drzewa, co zmobilizowa³o leœników do dzia³añ nadzwyczajnych. Rozwój kornika trwa od 6 tygodni
do 2 miesiêcy, wysokie temperatury
skracaj¹ ten okres, w ten sposób w ub.
roku dosz³y dodatkowo dwie generacje,
pustosz¹ce œwierkowe lasy. Nie mo¿na do
tego dopuœciæ – podkreœla prof. Andrzej
Kolk, kierownik Zak³adu Ochrony Lasu
w Instytucie Badawczym Leœnictwa. Prof.
Kolk, wraz z prof. Jerzym Starzykiem,
entomologiem z Akademii Rolniczej w
Krakowie i dr. Wojciechem Grodzkim
z krakowskiego zak³adu IBL, tworz¹
zespó³ ekspercki, którego zadaniem jest
opracowywanie strategii postêpowania
w sytuacji tak silnego zagro¿enia, doradzanie nadleœnictwom, które do tej pory
nie mia³y do czynienia z tak du¿¹ skal¹
gradacji, kontrolowanie procedur. Leœnicy
rozstawiaj¹ pu³apki feromonowe ró¿nego
rodzaju, jest ich obecnie ponad 11 tys. W
maju z ka¿dej wyjmowano kilkanaœcie tys.
korników tygodniowo. Drzewa ju¿ zaata-
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Leœnicy bij¹ na alarm: gin¹ wspania³e œwierkowe lasy,
duma Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego. Symbolem
gro¿¹cej im zag³ady sta³a siê œmieræ powalonego przez
wichurê, jednego z najwspanialszych tamtejszych œwierków
zwanego Anderssonem – od nazwiska szwedzkiego
profesora, który pó³ wieku temu, zachwycony wynios³ym
drzewem, przyklêkn¹³ u jego stóp oddaj¹c mu ho³d.

Feromonowa
pu³apka na korniki
kowane przez owady trzeba œci¹æ, okorowaæ, a korê z kornikami spaliæ, zanim
stanie siê zagro¿eniem dla innych drzew.
To gigantyczna praca, wymagaj¹ca zaanga¿owania nie tylko leœników; trzeba
przygotowaæ odpowiedni sprzêt, drogi
do zwo¿enia drewna, œrodki transportu
i oczywiœcie ludzi umiej¹cych pracowaæ
w górskich warunkach. Drewno nale¿y
szybko sprzedaæ, by nie dopuœciæ do deprecjacji. To jednak nie jest najwa¿niejsze,
zaznacza prof. Kolk. W sytuacji klêski
sprawa drewna schodzi na dalszy plan,
ratuje siê przede wszystkim las. Najtrudniejsza sytuacja panuje w nadleœnictwach
Wis³a, Ustroñ i Ujso³y, gdzie na wycinkê
sanitarn¹ i porz¹dkowanie lasów trzeba
bêdzie wydaæ prawie 150 mln z³.

Wymiana drzewostanów

Dzia³ania te by³yby znacznie bardziej
skuteczne, gdyby przy³¹czyli siê do nich
w³aœciciele lasów prywatnych. Ich wspó³praca z lasami pañstwowymi nie zawsze
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takiego wyj¹tkowego zbiegu niekorzystnych warunków. Niemniej, uwa¿a prof. A.
Kolk, powinny byæ prowadzone na szersz¹ skalê badania wyprzedzaj¹ce, trzeba
lepiej poznaæ mechanizmy powstawania
ró¿nych zjawisk. Brakuje choæby monografii kornika drukarza, badañ nad jego
migracjami, jakoœci¹ populacji, potencja³em gradacyjnym. Wci¹¿ nie starcza na
to pieniêdzy, a naukowcy koncentruj¹
siê na tym, co jest na bie¿¹co potrzebne
praktyce: ekspertyzach, doradztwie, planowaniu lasów, dzia³aniach doraźnych.
Potrzebny jest natomiast ju¿ inny etap
badañ, zw³aszcza badañ genetycznych,
nad genetyczn¹ odpornoœci¹ drzewostanów – podkreœla prof. Kolk. W polskim
leœnictwie nie ruszy³a jeszcze na dobre
selekcja odpornoœciowa, która jest wa¿niejsza od jakoœciowej.

Kornik w ca³ej
okaza³oœci
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Ratujmy Beskidy!

Dr in¿. Kazimierz Szabla pokazuje spustoszenia
w korzeniach drzew poczynione przez opieñki
uk³ada siê dobrze, a przecie¿ szkodniki
nie znaj¹ granic w³asnoœci, migruj¹ w
nowe miejsca. St¹d apele o nie lekcewa¿enie zaleceñ, o wsparcie poczynañ s³u¿b
leœnych, kierowane do w³aœcicieli lasów w
formie ulotek, a nawet g³oszone z ambon
koœcielnych, pozyskiwanie sojuszników
wszêdzie, gdzie siê da.
Masowe wycinanie i wywo¿enie
zaatakowanych przez paso¿yty i owady
œwierków, konieczne dla ratowania zagro¿onych lasów, budzi niekiedy protesty
ludzi nie bardzo rozumiej¹cych sytuacjê.
Leœnicy podejrzewani s¹ o nieuzasadnione niszczenie piêknych drzewostanów,
oskar¿ani o gospodarkê rabunkow¹ i
traktowanie powierzonych im pod opiekê
obszarów leœnych jako sk³adu drewna.
Czyni¹ wiêc wszystko, by ich dzia³ania
zyska³y spo³eczn¹ akceptacjê i wsparcie
lokalnych spo³ecznoœci.
Leœniczy z nadleœnictw najbardziej
dotkniêtych klêsk¹ utworzyli sztab antykryzysowy. Dokonano inwentaryzacji
potrzeb i sporz¹dzono wykaz najpilniejszych dzia³añ ratunkowych, które musz¹
byæ podjête natychmiast. Prof. A. Kolk, po
ostatniej wizytacji na terenach ekologicznej katastrofy, z uznaniem mówi o mobilizacji i sprawnoœci organizacyjnej s³u¿b
leœnych pod wodz¹ dyr. Szabli, wyra¿aj¹c

nadziejê, ¿e uda siê spowolniæ proces zamierania drzewostanów i nie dopuœciæ do
du¿ych wylesieñ, jak to mia³o miejsce w
Niemczech, Czechach, w pewnym stopniu równie¿ w zachodnich Sudetach, gdzie
zniknê³y ca³e du¿e kompleksy œwierczyn. Umo¿liwi³oby to konsekwentn¹,
prowadzon¹ zreszt¹ od lat, przebudowê
beskidzkich lasów z uwzglêdnieniem lokalnych warunków siedliskowych. Na zagro¿onych terenach œwierki s¹ stopniowo
zastêpowane innymi, bardziej w³aœciwymi dla Beskidów gatunkami. Jest coraz
wiêcej jode³ i buków; te zreszt¹, kiedy
poprawi³a siê jakoœæ powietrza, zaczê³y
siê odnawiaæ równie¿ naturalnie, tyle ¿e
ten proces potrwa³by kilkaset lat. Leœnicy
musz¹ wiêc wspomagaæ naturê i przyspieszaæ zmiany sk³adu drzewostanu, bo lasy
mieszane s¹ znacznie bardziej odporne,
a to oznacza, ¿e maj¹ wiêcej szans na
przetrwanie trudnych czasów.

Czy mo¿na by³o, choæ
w przybli¿eniu, przewidzieæ
wczeœniej klêskê
beskidzkich lasów?

W prognozie opracowanej przed
czterema laty sygnalizowano zagro¿enia
wynikaj¹ce z rozpadu monokultury œwierkowej, choæ z pewnoœci¹ nie przewidziano

W 2003 roku powsta³ Program dla
Beskidów, dofinansowany przez NFOŒ,
okreœlaj¹cy dzia³ania w celu poprawy
zdrowotnoœci lasów. Zespó³ naukowców
z krakowskiej Akademii Rolniczej opracowa³ zasady przebudowy zagro¿onych
obszarów leœnych. Przeprowadzono przegl¹dy lasów na 50 tys. ha stwierdzaj¹c,
¿e blisko po³owa wymaga takiej przebudowy. Wytypowano najwartoœciowsze
drzewostany nasienne i przypisano je
do odpowiednich stref wysokoœciowych
i klimatycznych. Takich uwarunkowañ
jeszcze niedawno nie brano pod uwagê, teraz maj¹ byæ wa¿nym czynnikiem
kszta³towania lasu. To wielkie przedsiêwziêcie wymaga odpowiednich zapasów
nasion – gromadzi siê je w Karpackim
Banku Genów, a pochodz¹ z wyj¹tkowo
zdrowych, dorodnych i d³ugowiecznych
œwierków istebniañskich, nale¿¹cych do
najcenniejszej w Polsce rasy beskidzkiej.
Zmodernizowano szkó³ki leœne i zwiêkszono hodowlê sadzonek jod³y i buka. Ma
powstaæ las zbli¿ony do tego, jaki niegdyœ
porasta³ tê czêœæ Puszczy Karpackiej. To
jednak kwestia wielu lat.
Program dla Karpat móg³by byæ
zrealizowany w wiêkszym stopniu,
gdyby nie zaskoczy³y leœników susze i
huragany, które poczyni³y w lasach dodatkowe szkody, zaznacza dyr. RDLP w
Katowicach, dr in¿. K. Szabla. W latach
2005-6 proces destrukcji gwa³townie
przyspieszy³, przybieraj¹c rozmiary klêski ekologicznej.
Beskidzkie lasy trzeba ratowaæ za
wszelk¹ cenê, pe³ni¹ bowiem ró¿norakie
funkcje: zapewniaj¹ w³aœciwe stosunki
wodne, chroni¹ zbocza przed erozj¹, s¹
cenne przyrodniczo. Bez nich ca³kowicie
zmieni³by siê beskidzki pejza¿, a region
straci³ na atrakcyjnoœci.
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