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Rola hodowli lasu w ograniczaniu

zamierania dêbów w Polsce

dr in¿. Wojciech Gil, Zak³ad Hodowli Lasu IBL

Sêkocin Stary, ul. Braci Leœnej 3, 05-090 Raszyn

dr in¿. Rafa³ Paluch, Zak³ad Lasów Naturalnych IBL

ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Bia³owie¿a

Zjawisko zamierania dêbów jest obserwowane w Europie od
ponad 200 lat. Istniej¹ wyraŸne okresy gorszej kondycji tego gatunku
objawiaj¹ce siê os³abieniem i wiêkszym lub mniejszym na-
sileniem choroby. Zamieranie dêbów rozpoczyna siê zazwyczaj
w latach, w których gospodarka wodna zostaje zaburzona,
najczêœciej przez susze i obni¿anie siê poziomu wód gruntowych.

Zamieraniu towarzysz¹ go³o¿ery powodowane przez zwójki
dêbowe, których pojawienie czêsto uznaje siê za nieodzowny
warunek wyst¹pienia zjawiska. Obserwuje siê tak¿e obecnoœæ
szkodników wtórnych, z których najwa¿niejszymi w obecnym
czasie s¹ opiêtki.

Celem badañ rozpoczêtych

w 2006 roku na zlecenie

Dyrekcji Generalnej Lasów

Pañstwowych jest:

u okreœlenie skali zjawiska
i najwa¿niejszych przyczyn
zamierania drzewostanów dê-
bowych,

u okreœlenie mo¿liwoœci,
celowoœci i zakresu stoso-
wania korytarzowej hodowli
dêbu oraz wykorzystania
drzewostanów przejœciowych
w hodowli dêbu,

u opracowanie metod postêpo-
wania hodowlanego w drze-
wostanach cechuj¹cych siê
ró¿nym stopniem zamierania.

Ryc. 1. Zamieranie dêbów w Nadleœ-
nictwie Miêdzyrzec.



Zakres prac obejmuje:

1. Sporz¹dzenie ankiety i prze-
prowadzenie badañ ankietowych
we wszystkich nadleœnictwach
(za zgod¹ Dyrekcji Generalnej
Lasów Pañstwowych w Warsza-
wie).

2. Szczegó³owe badania tere-
nowe, w tym za³o¿enie powierz-
chni próbnych w wybranych
drzewostanach dêbowych o ró¿-
nym wieku i stopniu zamierania.

3. Analizê przyrostów pierœnicy
dêbów zdrowych i obumiera-
j¹cych na wywiertach wykona-
nych œwidrem Presslera (ryc. 2).

Wyniki badañ

Poni¿ej przedstawiono wstêpne wyniki prac dotycz¹ce g³ównie skali zjawiska
zamierania dêbu.

Najwiêksz¹ powierzchniê zamieraj¹cych drzewostanów dêbowych stwierdzono na
terenie wschodniej Polski, w tym w RDLP w Lublinie - 22 tys. ha (ryc. 3, dane dla
drzewostanów z udzia³em dêbu 30% i wiêcej, o ró¿nym stopniu zamierania, powierzchnia

niezredukowana). Znaczna po-
wierzchnia zamieraj¹cych
drzewostanów wystêpuje tak-
¿e w RDLP w Bia³ymstoku
(16,8 tys. ha). Najmniej
drzewostanów dêbowych za-
miera w rdLP w Gdañsku,
Radomiu i Krakowie. Doœæ
silne jest zatem zró¿-
nicowanie regionalne zja-
wiska zamierania. Najwiêk-
sz¹ jego skalê stwierdzono
we wschodniej i centralnej
Polsce.

W badaniach ankietowych
najwiêcej nadleœnictw (prawie
200) stwierdzi³o pocz¹tki
zamierania w drzewostanach
m³odych i œredniowiekowych
III-IV klasy wieku. Stosunkowo
mniej by³o nadleœnictw, w któ-
rych proces zamierania roz-

Ryc. 2. Analizê przyrostów pierœnicy dêbów przeprowadzono
na wywiertach wykonanych œwidrem Presslera.

Ryc. 3. Powierzchnia i udzia³ procentowy zamieraj¹cych drze-
wostanów dêbowych w ogólnej powierzchni d¹brów w Polsce.



pocz¹³ siê w starodrzewach. Dane
literaturowe potwierdzaj¹
prawid³owoœæ, ¿e najbardziej cierpi¹
drzewostany œredniowiekowe.

Za g³ówne przyczyny zamie-
rania uznano w nadleœnictwach
stres zwi¹zany z gospodark¹ wod-
n¹. Ponad po³owa nadleœnictw upat-
ruje przyczyn zamierania w znacz-
nym obni¿eniu siê poziomu wód
gruntowych, jak równie¿ w suszach
letnich, rzadziej wiosennych.

Zjawisko zamierania dêbów
wystêpuje we wszystkich typach
siedlisk, lecz najbardziej dotkliwe
jest w zbiorowiskach gr¹dowych
Lœw i LMœw, gdzie d¹b jest gatun-
kiem panuj¹cym lub wspó³panu-
j¹cym.

Jednym z bardziej zagro-
¿onych kompleksów drzewos-
tanów dêbowych s¹ s³ynne
d¹browy krotoszyñskie. W czerw-
cu 2007 r. za³o¿ono trzy powierz-
chnie w Nadleœnictwie Krotoszyn,
w zamieraj¹cych drzewostanach
dêbowych w ró¿nym wieku. Na
powierzchniach pomierzono pierœ-
nice i wysokoœci wszystkich drzew,
wysokoœci osadzenia koron,
dokonano te¿ klasyfikacji socjalnej
drzew wg Ilmurzyñskiego oraz
ocenê uszkodzenia koron wg
Roloffa (ryc. 4).

W drzewostanie m³odym i œred-
niowiekowym udzia³ drzew zdro-
wych i os³abionych wynosi tylko
oko³o 35%, a resztê stanowi¹
drzewa w ró¿nym stopniu uszko-
dzone i zamar³e (ryc. 5).

Najlepsz¹ kondycjê wykazywa³y
dêby w starodrzewach. W ujêciu
mi¹¿szoœciowym sytuacja przed-
stawia siê korzystniej, poniewa¿
znaczn¹ czêœæ zamar³ych drzew
stanowi¹ drzewa o stosunkowo
ma³ej pierœnicy (ryc. 6).

Ryc. 4. Witalnoœæ dêbów wg Roloffa (1989); Dbb - d¹b
bezszypu³kowy, Dbs - d¹b szypu³kowy (Ÿród³o: E. Dmyter-
ko, „Metody okreœlania uszkodzeñ drzewostanów dêbo-
wych”, Sylwan, 1998).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

M³ody Œredni Stary

wiek drzewostanów

%
li
c

z
b

y
d

rz
e

w

zdrowe os³abione uszkodzone silnie uszkodzone zamar³e

Ryc. 5. Udzia³ procentowy liczby drzew o okreœlonej
witalnoœci (wg Roloffa) w drzewostanach dêbowych w ró¿-
nym wieku (Nadleœnictwo Krotoszyn).



Wa¿n¹ cech¹ badanych
drzewostanów, istotn¹ z punktu
widzenia zamierania dêbu, jest
wzglêdna d³ugoœæ korony,
wyra¿ona procentowym stosun-
kiem d³ugoœci korony do wyso-
koœci drzewa. W Nadleœnictwie
Krotoszyn drzewa o najlepszej
kondycji - zdrowe i os³abione
maj¹ relatywnie najd³u¿sze
korony (ryc. 7), szczególnie jest
to widoczne w drzewostanie
œredniowiekowym. W m³odszym
ró¿nice miêdzy tymi drzewami,
a drzewami uszkodzonymi s¹
niewielkie. Drzewa zamar³e
mia³y najkrótsze, zreduko-
wane korony.

Z literatury wiadomo, ¿e dêby
z du¿ymi koronami charak-
teryzuj¹ siê wiêksz¹ zdolnoœci¹
regeneracyjn¹ oraz maj¹ wiêk-
sze szanse na prze¿ycie nieko-
rzystnego okresu. Dzia³ania
hodowlane nie mog¹ jed-
nak¿e zapobiec zamieraniu
dêbów w momencie jego
wyst¹pienia. W takim przy-
padku konieczne jest skru-
pulatne przestrzeganie za-
sad higieny lasu (ograniczanie
defoliacji powodowanej przez
foliofagi, usuwanie posuszu
czynnego itd.).

Zwiêkszenie odpornoœci drzewostanów dêbowych mo¿na uzyskaæ poprzez
modyfikacjê postêpowania hodowlanego w zakresie dzia³añ d³ugofalowych tzn.
zak³adania upraw i prowadzenia drzewostanów m³odszych klas wieku, co bêdzie
przedmiotem dalszych opracowañ.

Ju¿ teraz mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e jednym z wa¿niejszych wniosków
praktycznych wynikaj¹cych z przeprowadzonych dotychczas badañ, jest zalecenie
prowadzenia zabiegów hodowlanych tak, aby korony dêbów, zw³aszcza
przysz³oœciowych, ju¿ od fazy dr¹gowiny by³y relatywnie du¿e.

dr in¿. Wojciech Gil e-mail: W.Gil@ibles.waw.pl

dr in¿. Rafa³ Paluch e-mail: R.Paluch@ibles.waw.pl
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Ryc. 6. Udzia³ procentowy mi¹¿szoœci poszczególnych
drzew o okreœlonej witalnoœci (wg Roloffa) w drze-
wostanach dêbowych w ró¿nym wieku (Nadleœnictwo
Krotoszyn).
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Ryc. 7. Œredni procent d³ugoœci korony drzew o okreœlonej
witalnoœci w drzewostanach dêbowych w ró¿nym wieku
(Nadleœnictwo Krotoszyn).


