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ZWIĄZEK STANU ZDROWOTNEGO LASÓW
Z CECHAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PIENIN
Wprowadzenie
Pieniny, ze względu na swą bardzo złożoną strukturę środowiska przyrodniczego, to góry unikalne w skali europejskiej. Istotnym elementem tego geosystemu są
lasy, które współcześnie ulegają dużym przemianom. Zdrowotność drzewostanów
pienińskich wydaje się być osłabiona, mimo iż Pieniny osłonięte są z trzech stron
wyższymi pasmami górskimi Gorców i Beskidu Sądeckiego. Pogorszenie kondycji lasów w Pieninach dotyczy zwłaszcza drzewostanów iglastych, zarówno świerkowych
jak i tych z dominacją wrażliwej na zanieczyszczenia jodły. Nasuwa się więc pytanie,
czy kondycję lasów warunkują wpływy regionalne, czy też dalekiego zasięgu? Próbą
odpowiedzi na to pytanie były badania autorki w ramach pracy magisterskiej w
Zakładzie Geografii Fizycznej IGiGP UJ (Potoniec 2000). Inspiracją do podjęcia
tego problemu stała się Mapa zdrowotnego stanu lasu (1991), opracowana w oparciu
o zdjęcia lotnicze oraz badania K. German (1998) przeprowadzone inną metodą
i na mniejszym obszarze.
Metody badań
W latach 1999-2000 przeprowadzono badania relacji zdrowotności drzewostanów iglastych i mieszanych z przewagą drzew iglastych z wysokością n.p.m.,
nachyleniem stoków, ekspozycją terenu, podtypem gleby i budową geologiczną.
Do analizy wybrano obszar o powierzchni 12 km2, obejmujący wschodnią część
Pienińskiego Parku Narodowego – masyw Trzech Koron (982 m n.p.m.) wraz
z terenami przyległymi, po Kirowy i Biały Potok na zachodzie oraz dolinę Dunajca
na wschodzie. Stosując metodę nakładania Mapy stanu zdrowotnego lasów PPN z
1991 r. i wybranych map tematycznych: hipsometrycznej, nachyleń, ekspozycji,
podtypów gleb (Adamczyk i in. 1980) określono częstość występowania płatów
lasu o określonym stopniu zdrowotności we wszystkich płatach lasu, porastającego
teren, który reprezentował daną klasę wydzielonej cechy środowiska. Tę metodę
statystyczną zastosowano w celu określenia relacji pomiędzy kondycją lasów a
wysokością n.p.m., nachyleniem terenu, ekspozycją stoku i podtypem gleby. Określenia związku stanu zdrowotnego lasu z budową geologiczną dokonano jedynie
poprzez analizę porównawczą ze względu na duże różnice w skalach map. Badanie
związków przeprowadzano dla czterech stopni zdrowotności drzewostanów wydzielonych na potrzeby badań.
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Kondycja lasów pienińskich
Wśród 176 płatów lasu (tab. 1) poddanych badaniom, 20 (11%) charakteryzowało się stopniem zdrowotności I, 75 (43%) cechował wskaźnik zdrowotności
II, 49 (28%) odpowiadał stopień III, a 31 (18%) – IV. Lasy iglaste i mieszane z
przewagą drzew iglastych na badanym obszarze podlegają procesowi obumierania,
na co wskazuje duży odsetek płatów lasu chorego i obumierającego, wynoszący
46% wszystkich badanych płatów lasu.
Zdrowotność pienińskich lasów wykazuje bezpośredni związek z cechami
rzeźby: wysokością bezwzględną, nachyleniem terenu i ekspozycją stoków, natomiast relacje pomiędzy kondycją lasów a innymi badanymi cechami środowiska
zaznaczają się bardzo słabo.
Kondycja lasu a wysokość n.p.m. Zależność kondycji drzewostanów
od wysokości n.p.m. wykazano poprzez porównanie rozkładu płatów lasu o różnym stopniu zdrowotności z wydzielonymi co 50 m piętrami wysokościowymi
badanego obszaru (ryc. 1). Występowanie płatów lasów obumierających było
najwyższe blisko podstawy masywu na wysokości 450-500 m n.p.m. Na uwagę
zasługuje duże osłabienie kondycji lasu do wysokości 700 m n.p.m. i znacznie
lepszy jego stan zdrowotny powyżej tej wysokości. Świadczy o tym duży udział
drzew najzdrowszych i bardzo mały tych poważnie uszkodzonych we wszystkich
płatach lasu na tej wysokości. Przyczyn tego zróżnicowania należy dopatrywać się
w lokalnych źródłach emisji zanieczyszczeń, pochodzących z miejscowości położonych u podnóża Pienin: Szczawnicy, Krościenka, Sromowiec i gęsto zabudowanej
doliny Krośnicy. Gorsza kondycja drzew do wysokości 700 m n.p.m. może być
również powodowana inwersjami termicznymi w dolinie Dunajca i innych dolinach
potoków, zwłaszcza w sezonie zimowym.
Kondycja lasów a nachylenie stoków. Południowo-wschodnia część Pienińskiego Parku Narodowego odznacza się najwyższymi nachyleniami terenu na tle
całego badanego obszaru, przekraczającymi 20o. Przy tak dużych nachyleniach
Tab.1. Struktura zdrowotności płatów lasu na badanym obszarze
Tab.1. Structure of forests’ patches’ health in the research area
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Ryc. 1. Udział płatów lasu o określonym stopniu zdrowotności we wszystkich płatach
w danym piętrze wysokościowym
Fig. 1. Share of forest patches with definite health degree in total patches
on definite altitude

jest uruchamiany spływ powierzchniowy, a strome ściany skalne utrudniają rozwój
roślinności. Stan zdrowotny lasów porastających te tereny jest jednak znacznie
lepszy od obszarów, które cechują się mniejszymi nachyleniami, zwłaszcza w północno-zachodniej części badanego terenu. Najgorszą kondycję drzew iglastych
zanotowano w klasie nachylenia 3-100 (ryc. 2) a więc na obszarach w niższych
położeniach hipsometrycznych. Natomiast najwyższy udział lasów najzdrowszych
zanotowano w ostatniej klasie nachylenia (>35o). Wyniki tych badań wskazują
na lepszą kondycję lasu w środowisku o teoretycznie gorszych parametrach dla
rozwoju roślinności. Tereny te poprzez większy spływ powierzchniowy mogą jednak być bardziej odporne na akumulację zanieczyszczeń w glebie. Ograniczona w
dostępności dla działalności człowieka południowo-wschodnia część Pienińskiego
Parku Narodowego charakteryzuje się również bogatszym składem gatunkowym
lasu, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję drzewostanów. Lasy te mogą być
bardziej odporne na presję zanieczyszczeń i innych czynników, takich jak silne
wiatry czy szkodniki wtórne, co decyduje o ich lepszej kondycji.
Kondycja lasu a ekspozycje. Kolejnym aspektem rzeźby, który wpływa
na kondycję drzewostanów, jest ekspozycja stoków. Zaznacza się prawidłowość, że
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Ryc. 2. Udział płatów lasu o określonym stopniu zdrowotności we wszystkich płatach
w danej klasie nachylenia
Fig. 2. Share of forest patches with definite health degree in total patches
on definite slope

lasy o wyraźnie lepszej zdrowotności występują na wystawach zachodnich (ryc. 3).
Pomiędzy pozostałymi ekspozycjami istotne różnice nie zaznaczają się. Przyczyna
większych uszkodzeń na wystawach północnych, wschodnich i południowych tkwi,
podobnie jak w przypadku pięter wysokościowych, w emisjach zanieczyszczeń
z lokalnych źródeł – z miejscowości położonych u podstawy gór, zwłaszcza w sezonie zimowym. Zanieczyszczenia powietrza nawiewane znad Kotliny Nowotarskiej,
mimo dominujących kierunków wiatrów zachodnich, zdają się nie odgrywać dużej
roli w zdrowotności drzewostanów pienińskich. Przeczy to poglądowi o oddziaływaniu w prostej linii na Pieniny zanieczyszczeń znad Kotliny Nowotarskiej. Masy
powietrza, niosące te zanieczyszczenia, mogą być spychane do doliny Dunajca
oraz przemieszczać się kanałem uprzywilejowanego powietrza (Miczyński 1989)
przez Przełęcz Snozka, nie uderzając o zachodnie stoki Pienin. Mogą one również
przemieszczać się ponad szczytami Pienin i być deponowane po stronie zawietrznej.
Kondycja lasu a podtyp gleby i budowa geologiczna. Przeprowadzona
analiza częstości występowania płatów lasu o określonym stopniu zdrowotności
w obrębie podtypów gleb w Pieninach nie wykazała ścisłego związku pomiędzy
tymi badanymi cechami (ryc. 4).
Wyłaniają się tu jednak pewne słabe relacje. Lepsza zdrowotność drzew za752

Ryc. 3. Udział płatów lasu o określonym stopniu zdrowotności we wszystkich płatach
na danej ekspozycji
Fig. 3. Share of forest patches with definite health degree in total patches
on definite exposition

znacza się na terenach pokrytych madami rzecznymi. W obszarach o większych
nachyleniach i wyższych położeniach, gdzie dominują rędziny inicjalne i kompleksy
rędzin inicjalnych oraz rędzin brunatnych i czarnoziemnych, kondycja lasów
jest również wyraźnie lepsza. Relacja ta zachodzi, mimo, iż gleby te są stosunkowo
mniej zasobne w składniki pokarmowe niż inne gleby badanego obszaru.
Gleby Pienin to element środowiska silnie uzależniony od bardzo złożonego
tutaj podłoża geologicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej mapy geologicznej i mapy stanu zdrowotnego lasów nie stwierdzono związku
pomiędzy tymi elementami na badanym obszarze.
Przestrzenne zróżnicowanie kondycji lasów
Stwierdzone w czasie badań relacje pomiędzy stanem zdrowotnym lasów
a badanymi cechami środowiska, świadczą raczej o lokalnych przyczynach zróżnicowania kondycji lasów. Południowo-wschodnia część Pienińskiego Parku Narodowego cechująca się dużym udziałem obszarów położonych powyżej 700 m n.p.m.,
nachyleniami terenu powyżej 20o i stosunkowo dużym udziałem gleb ubogich
w składniki pokarmowe, a tym samym gorszymi warunkami dla rozwoju roślinności, jest bardziej odporna na działanie szkodliwych dla drzew iglastych czynników.
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Ryc. 4. Udział płatów lasu o określonym stopniu zdrowotności we wszystkich płatach
na danym podtypie gleby
Fig. 4. Share of forest patches with definite health degree in total patches
on the soil subtype
Objaśnienia: r1 – skałki, piargi i rędziny inicjalne, r2 – rędziny inicjalne, r3 – rędziny
brunatne, r4 – rędziny czarnoziemne, r5 – kompleks: rędziny inicjalne i rędziny brunatne,
r6 – kompleks: rędziny inicjalne i rędziny czarnoziemne, p – pararędziny brunatne, b1 –
gleby brunatne właściwe, b2 – gleby brunatne wyługowane, b3 – gleby brunatne kwaśne,
m. – mady brunatne.

Odporność ta objawia się lepszą zdrowotnością drzewostanów i może wynikać
z trudniejszej dostępności tych terenów dla gospodarki człowieka w przeszłości
(Capecki 1975). W środowisku przyrodniczym historycznie bardziej dostępnym
dla gospodarki człowieka – a zatem w północno-zachodniej części badanego obszaru – cechującym się dużym udziałem gleb zasobnych w składniki pokarmowe,
małymi nachyleniami terenu – do 100 i niższymi wysokościami n.p.m. oraz uboższym składem gatunkowym drzew, dominują lasy osłabione i chore.
Przeprowadzona analiza związku stanu zdrowotnego lasu z wysokością n.p.m.
i ekspozycją stoków potwierdza zasadnicze wyniki badań K. German (1998) wykonanych na mniejszej powierzchni i inną metodą w rejonie masywu Trzech Koron.
Wynika więc, że procentowy udział płatów lasu o określonym stopniu zdrowot754

ności w poszczególnych klasach cech elementów środowiska przyrodniczego jest
dobrym wskaźnikiem przestrzennego zróżnicowania stanu zdrowotnego lasów .
Na podstawie przeanalizowanej literatury wydaje się, iż stan zdrowotny lasu
we wschodniej części PPN będzie ulegał poprawie. Wynika to z powolnej zmiany
struktury gatunkowej lasu, stosunkowo niskich obecnie zanieczyszczeń powietrza w
samych Pieninach i działań ochronnych prowadzonych przez pracowników w PPN.
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RELATIONSHIPS BETWEEN FORESTS’ HEALTH STATE AND
FEATURES OF THE PIENINY NATURAL ENVIRONMENT
Summary
Analyses were conducted in 1999-2000 of relationships among forests’ health
state in the Pieniny National Park and height a.s.l., area slope, exposure, subtype
of soil and the geology. One can observe a worsening of conifers health state in
the Pieniny area. The north-western part of the studied area up to 700 m a.s.l.,
its slope up to 20 degrees and the cover of rich soil, is characterized by the worse
condition of conifer forests. The south-eastern part of the area with slope over
20 degrees, worse quality soil covers, and higher altitudes are characterized
by better conditions of conifer forests. The higher immunity of these forests against
the influence of disadvantageous environmental factors in the area can be associated with lesser availability of human action in the past and a smaller pollutant
influence from settlements in the valleys.
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