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4. Wskazanie osi�gni�cia wynikaj�cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 

65, poz. 595 z pó�n. zm.): 

a) tytuł osi�gni�cia naukowego/artystycznego: 

Rola zaburze� w kształtowaniu struktury i dynamiki naturalnych lasów bukowo-

jodłowo-�wierkowych w Karpatach Zachodnich 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa: 

Szewczyk J. 2018. Rola zaburze� w kształtowaniu struktury i dynamiki naturalnych 

lasów bukowo-jodłowo-�wierkowych w Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UR w 

Krakowie nr 542, ser. Rozprawy, z. 419, Wyd. UR w Krakowie. 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osi�gni�tych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

Wst�p i cel pracy 

Głównym celem pracy było okre�lenie wpływu ró�nych zaburze� (zarówno o charakterze 

naturalnym jak i antropogenicznym) na skład gatunkowy oraz struktur� drzewostanów 

mieszanych lasów górskich w Karpatach Zachodnich. Drzewostany te s� zazwyczaj 

zdominowane przez trzy główne gatunki drzew: buka pospolitego (Fagus sylvatica L.), jodł�

pospolit� (Abies alba Mill.) i �wierka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.), wymieszane w 

ró�nych proporcjach. Te trzy główne gatunki reprezentuj� odmienne strategie wzrostu i 

konkuruj� ze sob� na ró�ne sposoby. Długowieczno�� drzew sprawia, �e czynniki 

odpowiedzialne za kształtowanie struktury drzewostanu s� cz�sto trudne do ustalenia, nawet 

w trakcie długoterminowych bada� wykonywanych na stałych powierzchniach badawczych. 

Z tego wła�nie powodu do analiz historii wyst�powania zburze� w drzewostanach 

naturalnych cz�sto wykorzystuje si� techniki dendrochronologiczne i dendroekologiczne, 

oparte na pomiarach wielko�ci rocznych przyrostów grubo�ci drzew. Metody 

dendroekologiczne pozwalaj� zrekonstruowa� histori� drzewostanu w ostatnich stuleciach 

poprzez analizy cz�sto�ci, intensywno�ci, czasu trwania i zasi�gu wyst�powania 

zsynchronizowanych reakcji przyrostowych drzew na zaburzenia powoduj�ce zamieranie 

innych drzew w ich bezpo�rednim s�siedztwie. Poł�czenie metod dendroekologicznych ze 

szczegółowymi pomiarami struktury drzewostanu, obj�to�ci posuszu stoj�cego i drewna 
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rozkładaj�cego si� na dnie lasu oraz analizami procesów odnowieniowych cz�sto pozwala na 

identyfikacj� czynników odpowiedzialnych za zmiany zachodz�ce w danym drzewostanie. 

Niektóre typy zaburze� wpływaj� selektywnie jedynie na niektóre gatunki drzew lub 

powoduj� takie zmiany warunków �rodowiskowych, które sprzyjaj� powstawaniu odnowienia 

okre�lonych gatunków drzew. Ustalenie re�imu zaburze� kształtuj�cego struktur� danego 

typu lasu wymaga wi�c szerokiego zakresu danych o strukturze drzewostanu, rozkładaj�cym 

si� drewnie, odnowieniu drzew i ró�nych czynnikach maj�cych wpływ na wszystkie fazy 

wzrostu i rozwoju drzew.  

Zało�yłem nast�puj�ce szczegółowe cele bada�: 

- okre�lenie kierunku zmian składu gatunkowego górskich lasów mieszanych w 

ostatnich dekadach, 

- identyfikacja czynników odpowiedzialnych za zmiany składu gatunkowego warstw 

drzew i odnowienia w tych lasach, 

- opracowanie jak najbardziej szczegółowej charakterystyki re�imu zaburze� w 

górskich lasach mieszanych, 

- okre�lenie wpływu zaburze� o przyczynach antropogenicznych na skład gatunkowy i 

struktur� górskich lasów bukowo-jodłowo-�wierkowych.  

Na podstawie opublikowanych wcze�niej wyników bada� na stałych powierzchniach 

badawczych i nielicznych dost�pnych analiz historii zaburze� w drzewostanach mieszanych z 

Alp i Karpat sformułowano trzy hipotezy badawcze, nawi�zuj�ce bezpo�rednio do 

szczegółowych celów bada�:  

1. W górskich lasach mieszanych utrzymuj� si� kierunkowe zmiany składu gatunkowego 

drzewostanów a gatunki iglaste s� stopniowo zast�powane przez buka.  

Pocz�tkowo uwa�ano, �e zmiany te s� zwi�zane z naturalnym cyklem rozwojowym lasów 

i okresowymi zmianami składu gatunkowego górskich lasów mieszanych. Pó�niej 

wskazywano na zwi�zek zamierania jodeł z wysokim poziomem zanieczyszcze� powietrza, 

który jednak uległ radykalnemu zmniejszeniu w ostatnich latach. Wiele wskazuje jednak na 

to, �e zmniejszanie si� udziału gatunków iglastych dalej post�puje a przyczyny tych zmian s�

w tej chwili odmienne i bardziej zło�one. 
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2. Zmiany składu gatunkowego w górskich drzewostanach mieszanych wynikaj� przede 

wszystkim ze skumulowanego i selektywnego wpływu ró�nych zaburze� o 

pierwotnych przyczynach antropogenicznych, których długotrwałe oddziaływanie na 

drzewostany i odnowienie drzew powoduje stopniow� eliminacj� jodły i �wierka. 

Teorie opisuj�ce cykliczny rozwój lasów mieszanych oparte były o zało�enie o 

nieistotnym przeszłym wpływie człowieka na rozwój zachowanych lasów naturalnych i nie 

brały pod uwag� długotrwałych oddziaływa� człowieka o charakterze bezpo�rednim i 

po�rednim. Pierwsze współczesne meta-analizy danych ze stałych powierzchni wskazuj� na 

znacznie wi�kszy ni� wcze�niej zakładano wpływ człowieka na dynamik� górskich lasów 

mieszanych. 

3. Struktura lasów bukowo-jodłowo-�wierkowych jest kształtowana w równym stopniu 

przez zaburzenia wyst�puj�ce w niewielkiej skali przestrzennej (powstawanie luk w 

wyniku zamierania pojedynczych drzew) jak i przez pojawiaj�ce si� okresowo 

zaburzenia o �redniej wielko�ci i intensywno�ci.  

Hipoteza ta stanowi do pewnego stopnia prób� poł�czenia dwóch klasycznych koncepcji 

dynamiki lasów naturalnych na podstawie danych dendroekologicznych. Dopuszcza ona  

synchronizacj� procesów zamierania drzew w �redniej skali przestrzennej i uwzgl�dnia 

procesy powstawania w lasach mozaikowej struktury w wyniku zamierania pojedynczych 

drzew. Dotychczas brak było jakichkolwiek dendroekologicznych opracowa� tego 

zagadnienia dla lasów bukowo-jodłowo-�wierkowych w Polsce. 

Metodyka 

Dane zostały zebrane na trzech stałych, jednohektarowych powierzchniach badawczych. 

Zostały one zlokalizowane w �ci�le chronionych obszarach Babiogórskiego Parku 

Narodowego, Gorcza�skiego PN i Tatrza�skiego PN w Karpatach Zachodnich. Wszystkie 

trzy naturalne górskie drzewostany mieszane zaliczaj� si� do najlepiej zachowanych lasów 

tego typu w Karpatach Zachodnich. O wysokim poziomie naturalno�ci tych drzewostanów 

�wiadczył ich naturalny skład gatunkowy, wysoki stopnie� zró�nicowania struktury 

drzewostanów, obecno�� licznych drzew starszych ni� 200 lat, du�a ilo�� posuszu i 

rozkładaj�cego si� drewna oraz liczne wyst�powanie naturalnego odnowienia buka, jodły i 

�wierka. Wszystkie powierzchnie badawcze zostały zlokalizowane w drzewostanach 

reprezentuj�cych zespół buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum).  
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W czasie prac terenowych zbierano głównie trzy grupy danych. Dane odno�nie struktury 

drzewostanów uzyskano na podstawie bezpo�rednich pomiarów drzew �ywych i martwych w 

latach 2011-2012. Wcze�niejsze dane drzewostanowe zbierano w latach 1991–2008 

(powierzchnia na Babiej Górze), 2003 (powierzchnia w Tatrach) i 2006 (powierzchnia w 

Gorcach). Dane odno�nie odnowienia głównych gatunków drzew zostały zebrane na tych 

samych powierzchniach co dane drzewostanowe w latach 2005-2011. Dodatkowo zebrałem 

dane odno�nie intensywno�ci zgryzania odnowienia na ogrodzonych i nieogrodzonych 

powierzchniach próbnych zało�onych w 1997 roku przez pracowników Babiogórskiego PN. 

Dane dendroekologiczne na temat zmienno�ci wielko�ci rocznych przyrostów grubo�ci 

drzewa powstały na podstawie pomiarów odwiertów przyrostowych. Na ka�dej powierzchni 

nawierconych zostało 90-120 drzew, w tym 30-40 drzew ka�dego z trzech głównych 

gatunków: buka pospolitego, jodły pospolitej i �wierka pospolitego,   

Dane z pomiarów drzew, posuszu, rozkładaj�cego si� drewna i odnowie� zostały 

wykorzystane do szczegółowej charakterystyki zmian składu gatunkowego i struktury 

drzewostanów. W analizach do porówna� wyników z ró�nych lat i dla ró�nych gatunków 

stosowano standardowe testy statystyczne.  

Szeroko�� słojów przyrostowych (roczne przyrosty grubo�ci) ustalona na podstawie 

odwiertów została wykorzystana do rekonstrukcji historycznych zmian w trendach 

przyrostowych buka, jodły i �wierka oraz do odtworzenia historii wyst�powania zaburze� w 

drzewostanach na przestrzeni ostatnich 200-300 lat. Rekonstrukcja przeszłego re�imu 

zaburze�  oparta była o wyst�powanie “uwolnie� przyrostu” (“growth release”), czyli 

okresów przyspieszonego przyrostu grubo�ci we wszystkich seriach przyrostów rocznych z 

poszczególnych drzew.  Okresy przyspieszonego wzrostu �wiadczyły o reakcji drzewa na 

nagłe zmiany w intensywno�ci �wiatła, zazwyczaj wynikaj�cych z zaburze� powoduj�cych 

�mier� drzew z górnej warstwy drzewostanu. Dla ka�dego przyrostu rocznego w ka�dym 

ci�gu przyrostowym wyliczono warto�ci �redniego przyrostu rocznego dla 10 lat 

poprzedzaj�cych dany rok (bez uwzgl�dniania wielko�ci przyrostu w analizowanym roku – 

PG) oraz procentowy wska�nik zmiany przyrostu (%GC). Procentowy wska�nik zmiany 

przyrostu był wyliczany na podstawie wzoru:  

%C=(M2-M1)·M1
-1
·100% 

gdzie:  
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M1 – �redni przyrost grubo�ci drzewa w danym roku i 9 latach go poprzedzaj�cych (ł�cznie 

10 lat), 

M2 – �redni przyrost grubo�ci drzewa w czasie 10 lat nast�puj�cych bezpo�rednio po 

analizowanych roku.  

Na podstawie relacji pomi�dzy PG i %GC wyliczonych dla wszystkich przyrostów 

grubo�ci wszystkich drzew ustalono równania linii granicznych dla poszczególnych gatunków 

drzew. Linei graniczne zostały dopasowane do maksymalnych mo�liwych zmian wielko�ci 

�redniego przyrostu (%GC) w danej klasie �redniej wielko�ci przyrostu w okresie 

poprzedzaj�cym danys rok (PG). Linie graniczne reprezentuj� maksymaln� mo�liw� reakcj�

przyrostow� danego gatunku na zaburzenia w danych warunkach siedliskowych i przy danym 

tempie wzrostu. Ich równania zostały wykorzystane do wyskalowania wszystkich 

znalezionych “uwolnie� przyrostu” wzgl�dem maksymalnych mo�liwych reakcji 

przyrostowych i wyeliminowania tzw. „fałszywych uwolnie�” („false releases”), czyli reakcji 

przyrostowych wynikaj�cych z innych przyczyn ni� �mier� s�siaduj�cych drzew w wyniku 

oddziaływania zaburze�. Odfiltrowano wszystkie uwolnienia przyrostu, które nie osi�gały 

przynajmniej 20% warto�ci linii granicznej odpowiadaj�cej danej wielko�ci przyrostu w 

okresie poprzedzaj�cym reakcj� przyrostow� (PG). Procentowe zmiany wielko�ci przyrostu 

(%GC) przekraczaj�ce 50% warto�ci linii granicznej były uznawane za silne uwolnienia 

przyrostu (jednoznacznie odpowiadaj�ce zaburzeniom) podczas gdy warto�ci %GC 

odpowiadaj�ce zakresowi 20 - 49.9% warto�ci linii granicznej uznawano za �rednie 

uwolnienia przyrostu (prawdopodobnie odpowiadaj�ce zaburzeniom). Przeszłe re�imy 

zaburze� zostały zrekonstruowane na ka�dej powierzchni badawczej na podstawie udziałów 

drzew wykazuj�cych oznaki oddziaływania zburze� w ogólnej liczbie drzew w danej 

dekadzie oraz udziału drzew wykazuj�cych oznaki pocz�tkowego wzrostu w lukach 

powstałych w wyniku oddziaływania zaburze�.  

Wyniki 

Skład gatunkowy odnowienia drzew był zbli�ony na wszystkich trzech powierzchniach 

próbnych w całym okresie bada�. Jodła była najliczniej reprezentowanych gatunkiem w�ród 

siewek, podczas gdy buk przewa�ał w warstwie nalotu. Jeszcze wi�ksz� przewag� buk 

uzyskał w warstwie podrostu, gdzie jego udział si�gał maksymalnie 100% na Babiej Górze, 

89% w Gorcach i 65% w Tatrach. Na wszystkich powierzchniach udział buka w warstwie 

podrostu był istotnie wy�szy ni� jego udział w drzewostanie, co sugeruje, �e gatunek ten 
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b�dzie dominował w składzie gatunkowym przyszłych drzewostanów. Odnowienie jodły było 

ograniczone do warstwy nalotu i w wi�kszo�ci przypadków nie przekraczało wysoko�ci 

0,5 m. Jodła i buk charakteryzowały si� całkowicie odmiennymi rozkładami wysoko�ci nalotu 

i podrostu. Zgryzanie było najprawdopodobniej głównym czynnikiem odpowiedzialnym za 

ograniczenie liczebno�ci podrostu jodły i młodych drzew tego gatunku, zwłaszcza �e udział 

jodły w�ród nalotu był wysoki a jeszcze wy�szy w�ród siewek. Wysoka intensywno��

zgryzania odnowienia jodłowego, wynikaj�ca z nadmiernej liczebno�ci jeleniowatych, była 

wa�nym wska�nikiem po�redniego oddziaływania czynników antropogenicznych na górskie 

lasy mieszane. Wpływ zwierzyny najwyra�niej zaznaczał si� w lasach Babiej Góry, gdzie 

jodła została całkowicie wyeliminowana z warstwy podrostu (na powierzchniach badawczych 

do pomiaru odnowienia nie znaleziono ani jednej jodły o wysoko�ci przekraczaj�cej 0,5 m). 

Wyniki wieloletniego eksperymentu z ochron� naturalnych odnowie� z powierzchniach 

grodzonych wykazały, �e jodła i jawor były najbardziej preferowanymi przez zwierzyn�

gatunkami w nalocie i podro�cie. Sumy wysoko�ci nalotu i podrostu jodły na powierzchniach 

ogrodzonych były do pi�ciu razy wy�sze ni� na powierzchniach dost�pnych dla zwierzyny 

płowej. Zgryzanie miało najmniejszy wpływ na odnowienie buka. Było to jedyny gatunek, 

który wykazywał wy�sz� sum� wysoko�ci na powierzchniach dost�pnych dla zwierzyny ni�

na powierzchniach ogrodzonych. Zag�szczenia podrostu buka si�gały 3690 szt.·ha
-1

 na Babiej 

Górze, 2200 szt.·ha
-1

 w Gorcach i 1850 szt.·ha
-1

 w Tatrach. Podrosty jodłowe wyst�powały w 

znacznej liczbie jedynie na powierzchni w Gorcach, gdzie ich zag�szczenia osi�gn�ło nieco 

ponad 1000 szt.·ha
-1

. 

Buk wykazywał najwy�szy udział w�ród �ywych drzew na wszystkich trzech 

powierzchniach badawczych. Gatunek ten dominował w�ród starszych drzew a najstarsze 

osobniki znalezione na powierzchni z Babiej Góry osi�gały nieomal 400 lat. Wiele młodych 

buków pojawiło si� w warstwie drzew przekraczj�c graniczn� pier�nic� 7 cm w 2011 roku, 

zwłaszcza na Babiej Górze i w Tatrach. Jedynie pojedyncze młode jodły i �wierki pojawiły 

si� w drzewostanie w 2011 roku. Jodła przewa�ała w�ród martwych drzew stoj�cych oraz w 

rozkładaj�cym si� drewnie na Babiej Górze i w Gorcach. Wysoki udział martwych jodeł był 

szczególnie widoczny na powierzchni babiogórskiej, gdzie prawie 70% wszystkich jodeł w 

drzewostanie było martwych. Najwy�szy udział posuszu �wierkowego (prawie 60%) 

stwierdzono na podstawie sum pola przekroju pier�nicowego �wierków na powierzchni w 

Gorcach w 2011 roku. Całkowita obj�to�� rozkładaj�cego si� drewna była najwy�sza na 

powierzchni z Babiej Góry i wynosiła a� 383,5 m
3
·ha

-1
. W Gorcach obj�to�� rozkładaj�cego 
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si� drewna była o wiele ni�sza i wynosiła prawie 146 m
3
·ha

-1
 podczas gdy w Tatrach 

186,03 m
3
·ha

-1
. Gatunki iglaste dominowały ilo�ciowo w rozkładaj�cym si� drewnie, 

zwłaszcza na Babiej Górze, gdzie udział jodły si�gał ponad 65%. Była to jedyna powierzchnia 

o wysokim udziale drewna w najwy�szym stopniu rozkładu (klasy rozkładu IV i V), co 

wskazywało, �e proces zamierania jodeł na tej powierzchni trwał przez kilka dekad.  Wiek 

najstarszych kłód jodłowych w V klasie rozkładu ustalono na około 60 lat, a wi�c zaburzenia, 

które spowodowały ich �mier�, wyst�piły w latach 1950-1960. Wzrostowi �miertelno�ci jodły 

w drzewostanie na Babiej Górze towarzyszył znaczny spadek �redniej wielko�ci przyrostów 

grubo�ci tego gatunku w drugiej połowie XX wieku, uwa�any obecnie za skutek 

zanieczyszczenia powietrza. Wpływ wysokich st��e� dwutlenku siarki osi�gn�ł maksymalny 

poziom na wszystkich powierzchniach badawczych w przybli�eniu w roku 1980, ale 

intensywne zamieranie jodeł wyst�piło jedynie na powierzchni z Babiej Góry, gdzie 

odnotowano wyst�powanie najstarszych jodeł, których wiek przekraczał 300 lat. Zmiany w 

warstwie drzew wywołane zamieraniem jodeł spowodowały powstanie licznych luk 

sprzyjaj�cych rozwojowi odnowienia. Najbardziej skorzystał na tym buk, co było o tyle 

nietypowe, �e analiza historii zaburze� wskazała wyra�nie, �e w przeszło�ci to gatunki iglaste 

odnosiły najwi�cej korzy�ci z zaburze� o �redniej intensywno�ci i zwi�kszały swoje udziały 

w drzewostanie po ich wyst�pieniu.  

Analiza zmienno�ci wielko�ci przyrostów rocznych i gwałtownych reakcji przyrostowych 

drzew ujawniła zło�on� histori� wyst�powania zaburze� we wszystkich trzech badanych 

drzewostanach. Zaburzenia o �rednim zasi�gu przestrzennym i intensywno�ci pojawiały si� w 

nieregularnych odst�pach czasu i były rozdzielane okresami niskiej �miertelno�ci drzew, 

trwaj�cymi od kilku dekad do ponad stu lat. Przerwy pomi�dzy ich wyst�pieniami były 

jednoznacznie krótsze ni� oczekiwana długo�� trwania cyklu rozwojowego lasów 

naturalnych, podawana w powszechnie stosowanych teoriach opisuj�cych ich dynamik�. W 

trakcie zaburze� o �redniej intensywno�ci gin�ło maksymalnie kilkadziesi�t procent drzew z 

górnej warstwy drzewostanu. Nie stwierdzono �adnych oznak wyst�powania zaburze�

wielkopowierzchniowych, które zabijaj� wszystkie lub niemal wszystkie drzewa. Okresom 

intensywniejszego zamierania drzew towarzyszyły nast�puj�ce równolegle lub z lekkim 

opó�nieniem okresy, w których w drzewostanie pojawiały si� liczne młode podrosty. 

Zró�nicowanie intensywno�ci zaburze� stanowiło jeden z mechanizmów sprzyjaj�cych 

współwyst�powaniu buka i gatunków iglastych w lasach mieszanych. Zwi�kszona liczebno��

podrostów gatunków iglastych zale�ała od wyst�powania w warstwie drzew du�ych luk, 
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których obecno�� wynikała z zaburze� o �redniej intensywno�ci. Buk liczniej pojawiał si� w 

warstwie podrostu w okresach niskiej �miertelno�ci drzew. Jednak�e w ostatnich 

dziesi�cioleciach buk wydaje si� by� gatunkiem odnosz�cym najwi�ksze korzy�ci z 

zamierania jodeł i �wierków. Zmiana ta jest zapewne wynikiem wpływu powoli działaj�cych 

zaburze� o charakterze antropogenicznym, zakłócaj�cych naturalne mechanizmy reguluj�ce 

współwyst�powanie buka, jodły i �wierka i zmieniaj�cych naturalnie wyst�puj�ce re�imy 

zaburze�. Po�redni wpływ człowieka na wzrost drzew był wyra�nie widoczny w stopniowym 

spadku przyrostów grubo�ci jodeł w XX wieku, b�d�cym wynikiem wzrastaj�cych st��e�

zanieczyszcze� powietrza w Europie. Synchroniczne zmniejszanie si� przyrostów rocznych 

jodeł zaobserwowano na wszystkich trzech powierzchniach, ale ostateczny wynik tego 

procesu zale�ał od wieku jodeł oraz lokalizacji powierzchni. Na powierzchniach w Gorcach i 

w Tatrach uszkodzenia aparatu asymilacyjnego ograniczały jedynie zdolno�� konkurencyjn�

jodeł, ale nie wywoływały znacznego wzrostu jej �miertelno�ci. Na powierzchni z Babiej 

Góry stare jodły zareagowały zwi�kszon� �miertelno�ci�, ale mo�liwe, �e równie du�e 

znacznie miało to, �e Babiogórski PN jest poło�ony najbli�ej przemysłowej aglomeracji 

Górnego 	l�ska i jego obszar mógł by� nara�ony na znacznie wy�sze poziomy 

zanieczyszcze� ni� pozostałe dwa obiekty bada�.  

Wszelkie analizy dynamiki strukturalnej i mechanizmów współwyst�powania gatunków 

drzew w górskich lasach mieszanych wymagaj� wzi�cia pod uwag� długoterminowej historii 

wyst�powania zaburze� na ich obszarze. Wiele wskazuje na to, �e wszystkie drzewostany 

bukowo-jodłowo-�wierkowe w Karpatach Zachodnich podlegaj� obecnie kierunkowym 

zmianom polegaj�cym na systematycznym spadku udziału jodły i ekspansji buka. Zmiany te 

s� zsynchronizowane w du�ej skali przestrzennej, podczas gdy powszechnie oczekuje si�, �e 

lasy mieszane podlegaj� wielokierunkowym zmianom opartym na pojawianiu si� luk w 

drzewostanach. Obserwowane tendencje zmian s� wynikiem po�rednich, przeszłych i obecnie 

istniej�cych oddziaływa� człowieka na lasy uznawane za naturalne. Ograniczone odnawianie 

si� jodeł w poł�czeniu z obserwowan� w ostatnich latach wysok� �miertelno�ci� �wierków 

mog� prowadzi� do znacz�cego ograniczenia udziału gatunków iglastych w najbli�szej 

przyszło�ci i zmianie drzewostanów mieszanych w buczyny. Problem ten jest szczególnie 

istotny na obszarach podlegaj�cych �cisłej ochronie, gdzie redukcja liczebno�ci jeleniowatych 

nie jest mo�liwa a w konsekwencji długotrwała ochrona cennych drzewostanów mieszanych 

mo�e mie� nieoczekiwany ostateczny wynik, ale dotyczy tak�e lasów zagospodarowanych. 

Obni�enie poziomu liczebno�� jeleni w obiektach chronionych nie jest mo�liwe bez 
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kompleksowych działa� podejmowanych w otaczaj�cych je lasach zagospodarowanych. 

Zmiany wydaj� si� wi�c konieczne je�li uznamy, �e warto próbowa� zachowa� równowag�

pomi�dzy bukiem i jodłom w lasach naturalnych.  

Najwa�niejsze nowatorskie osi�gni�cia przedstawione w pracy, stanowi�ce istotny wkład 

w rozwój nauki. 

1. Wyznaczenie nowych regionalnych linii granicznych dla buka pospolitego, jodły pospolitej 

i �wierka pospolitego z lasów Zachodnich Karpat. Linie te pokazuj� graniczne, 

maksymalne wielko�ci wzgl�dnych reakcji przyrostowych drzew tych gatunków na nagłe 

zmiany warunków �rodowiskowych, w szczególno�ci �wietlnych.  

2. Wykazanie, �e re�im zaburze� w górskich lasach mieszanych charakteryzuje si� zmienn�

intensywno�ci� zaburze�. Obok długich okresów, w których dominuj� zaburzenia o małej 

skali przestrzennej, wynikaj�ce ze �mierci pojedynczych drzew i wytwarzaj�ce luki o 

niewielkiej �rednicy, w nieregularnych odst�pach czasu pojawiaj� si� lokalne zaburzenia o 

umiarkowanej intensywno�ci, powoduj�ce �mier� od kilku do kilkudziesi�ciu procent 

drzew z górnej warstwy drzewostanu. 

3. Okre�lenie znaczenia zró�nicowanej intensywno�� zaburze� jako mechanizmu 

warunkuj�cego współwyst�powanie gatunków iglastych i buka w górskich lasach 

mieszanych.  

4. Wykazanie istotnej roli po�rednich wpływów antropogenicznych w kształtowaniu si�

struktury lasów uznawanych za naturalne. Od drugiej połowy XX wieku wpływy te 

wyra�nie przewa�aj� nad naturalnymi mechanizmami utrzymuj�cymi równowag�

pomi�dzy bukiem, jodł� i �wierkiem 

5. Wykazanie kierunkowego i antropogenicznego charakteru zmian zachodz�cych w składzie 

gatunkowym naturalnych lasów bukowo-jodłowo-�wierkowych w Karpatach Zachodnich, 

wyra�aj�cego si� systematycznym spadkiem udziału jodły i wzrostem znaczenia buka. 

Obserwowana w ostatnich latach zwi�kszona �miertelno�� �wierka w lasach mieszanych, 

w poł�czeniu z eliminacj� wi�kszo�ci jodeł w warstwie odnowienia, mo�e w przyszło�ci 

doprowadzi� do znacz�cej redukcji udziału gatunków iglastych i systematycznego 

zwi�kszania si� areału lasów bukowych kosztem lasów mieszanych. 

6. Wskazanie dwóch głównych antropogenicznych �ródeł zmian zachodz�cych w składzie 

gatunkowym lasów karpackich lasów mieszanych. Wpływ po�rednich oddziaływa�
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antropogenicznych w postaci zanieczyszcze� powietrza zwi�zkami siarki uwidaczniał si�

przede wszystkim w systematycznym zmniejszaniu si� wielko�ci przyrostów rocznych 

jodeł przez wi�ksz� cz��� XX wieku. Uszkodzenia aparatu asymilacyjnego ograniczały 

zdolno�� konkurencyjn� tego gatunku a w wielu przypadkach prowadziły do masowego 

zamierania jodeł. Drugim wyra�nym przejawem po�redniego wpływu człowieka było i jest 

nadal intensywne zgryzanie odnowie� jodłowych, wynikaj�ce z nadmiernego zag�szczenia 

jeleniowatych i ograniczenia liczebno�ci drapie�ników. Zgryzanie jest głównym powodem 

ograniczenia liczebno�ci jodły w�ród podrostów i młodych drzew. 

5. Omówienie pozostałych osi�gni�� naukowo - badawczych 

5.1. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego

Na mój dorobek w pracy naukowo-badawczej składa si� 31 współautorskich lub 

samodzielnych opracowa�, z czego 22 ukazały si� w j�zyku angielskim, w tym 14 w 

czasopismach znajduj�cych si� w bazie Journal Citation Reports w roku publikacji (Annals of 

Forest Science - 2, Canadian Journal of Forest Research - 1, European Journal of Forest 

Research - 1, Forest Ecology and Management - 4, Journal of Ecology - 1, Journal of 

Vegetation Science - 2, Polish Journal of Ecology - 2, Vegetatio - 1). Pozostałe prace zostały 

opublikowane w formie rozdziałów w monografiach i monografiach pokonferencyjnych (10 

prac) lub w czasopismach (7 prac), które w roku ukazania si� pracy nie były uj�te w bazie 

JCR (Ekologia Polska, Folia Forestalia Polonica, Le�ne Prace Badawcze, Sylwan). Ł�czna 

suma punktów MNiSW za publikacje wynosi 500 (po doktoracie 475), a sumaryczny Impact 

Factor osi�gn�ł warto�� 28,614 (po doktoracie 27,980).  

Brałem aktywny udział w 24 mi�dzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, 

w trakcie których wygłaszałem referaty (10 konferencji) lub byłem współautorem prezentacji 

i posterów (14 konferencji). Kierowałem jednym własnym projektem badawczym (NCN N 

N309 716440) i uczestniczyłem w dziewi�ciu innych projektach badawczych jako wykonawca 

(4 projekty) lub główny wykonawca (5 projektów), zleconych przez KBN, NCN i Uni�

Europejsk�. Wykonałem 19 recenzji artykułów dla czasopism polskich (7 recenzji) i 

zagranicznych (12 recenzji), w tym 15 recenzji dla czasopism znajduj�cych si� w bazie JCR o 

wska�niku IF od 0,639 do 3,709.  
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Liczba publikacji naukowych ogółem: 31 

przed doktoratem: 7    po doktoracie: 24 

Liczba prac w czasopismach uj�tych na li�cie JCR w roku opublikowania pracy: 14 

przed doktoratem: 1   po doktoracie: 13 

Liczba prac w czasopismach nieuj�tych na li�cie JCR: 7 

przed doktoratem: 3   po doktoracie: 4 

Liczba pozostałych prac: 10 

przed doktoratem: 3   po doktoracie: 7 

Sumaryczny Impact Factor publikacji zgodnie z rokiem opublikowania: 28,614

przed doktoratem: 0,634   po doktoracie: 27,980

Suma punktów MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania: 500

przed doktoratem:  25   po doktoracie: 475

Liczba publikacji samodzielnych: 3

Liczba publikacji współautorskich (dwóch autorów): 11

Liczba publikacji współautorskich (trzech lub wi�cej autorów): 17

Liczba cytowa� wg. bazy Web of Science (na dzie� 26.04.2018): 250 (231 bez 

autocytowa�) 

Indeks Hirscha wg. bazy Web of Science (na dzie� 26.04.2018): 8

Szczegółowy wykaz prac naukowo-badawczych zamieszczony jest w zał�czniku nr 5. 

5.2. Omówienie pozostałych osi�gni�� naukowo-badawczych

Moje zainteresowania badawcze zwi�zane s� w wi�kszo�ci z szeroko poj�t� dynamik�

lasów naturalnych i obejmuj� głównie zagadnienia dotycz�ce: 

- struktury i dynamiki górskich drzewostanów �wierkowych o charakterze naturalnym; 

- struktury i dynamiki drzewostanów mieszanych o charakterze naturalnym; 

- czynników wpływaj�cych na naturalne procesy odnowieniowe a w szczególno�ci wpływu 

rozkładaj�cego si� drewna na rozwój odnowienia ró�nych gatunków drzew w lasach 

mieszanych. 
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5.2.1. Struktura i dynamika górskich drzewostanów �wierkowych o charakterze 

naturalnym  

Naturalne lasy �wierkowe podlegaj� ochronie na znacznych obszarach Karpat Zachodnich.  

Lasy te s� zwykle dobrze zachowane i dostarczaj� unikalnych mo�liwo�ci badania ich 

struktury i dynamiki w bardzo zró�nicowanych skalach przestrzennych. Mój udział w badaniu 

naturalnych �wierczyn koncentrował si� na dwóch obszarach: masywie Babiej Góry i 

Tatrza�skim Parku Narodowym. Niemal cały pas lasów �wierkowych na Babiej Górze 

podlegał ochronie rezerwatowej od około 90 lat a w Tatrach mo�na znale�� du�e obszary z 

płatami naturalnych �wierczyn (o wielko�ci do około 250 ha).  

Na podstawie pomiarów setek odwiertów przyrostowych ustalono, �e naturalne �wierczyny 

charakteryzowały si� zło�on� struktur� wieku drzew we obydwóch analizowanych obszarach. 

Znaleziono tak�e niewielkie płaty zdominowane przez pojedyncze kohorty drzew, ale udział 

takich fragmentów drzewostanów był niewielki. W lasach babiogórskich �wierki wykazywały 

jednowierzchołkowy rozkład wieku a najstarsze drzewa osi�gały ponad 230 lat. W lasach 

tatrza�skich odnalazłem najstarsze �wierki, które osi�gały 350 lat a rozkład wieku w 

tamtejszych �wierczynach okazał si� dwuwierzchołkowy z kulminacjami w klasach wieku 50 

i 180 lat. Nasze analizy historii zaburze� w �wierczynach wykazały brak oznak wyst�powania 

zaburze� wielkopowierzchniowych w obu analizowanych obszarach Karpat Zachodnich. 

Oznaki gwałtownych reakcji przyrostowych były równomiernie rozmieszczone w czasie. 

Wyniki te były o tyle istotne, �e mocno kontrastowały z wcze�niejszymi wynikami analiz 

dendroekologicznych z Karpat Zachodnich i innych obszarów górskich i wyra�nie 

sugerowały, �e dynamika tych górnoreglowych �wierczyn oparta jest na licznych 

zaburzeniach wyst�puj�cych w stosunkowo niewielkiej skali przestrzennej. 

Wielkopowierzchniowe zaburzenia nie były konieczne do wytworzenia 

jednowierzchołkowych rozkładów wieku na du�ych obszarach lasów �wierkowych.  

Zbieranie danych na stałych powierzchniach badawczych i porównanie ich z danymi 

historycznymi z drugiej połowy XX wieku pozwoliło na odtworzenia zmian w strukturze 

�wierczyn górnoreglowych i identyfikacji czynników odpowiedzialnych za te zmiany. 

Struktura tych lasów jest kształtowana przez dwa główne typy zaburze�: wiatry i masowe 

wyst�pienia kornika drukarza, których oddziaływanie prowadzi do powstania mozaiki płatów 

w ró�nych fazach sukcesji. W górach oddziaływanie czynników zaburzaj�cych zale�y tak�e 

od topografii, daj�c w efekcie dalsze zwi�kszenie ró�norodno�ci przestrzennej struktury 

drzewostanów. Pomimo tych cech wspólnych, szczegółowe analizy struktury �wierczyn 
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wykazały, �e drzewostany z Babiej Góry i Tatr wykazywały ewidentne ró�nice w 

�miertelno�ci drzew b�d�cej wynikiem niedawnych gradacji kornika drukarza. 

Na Babiej Górze gradacja kornika nie wywołała �adnych istotnych zmian w strukturze 

�ywych drzew i stopniu jej zło�ono�ci, podczas gdy w Tatrach �miertelno�� drzew była 

znacznie wy�sza i struktura drzewostanów �wierkowych uległa znacznym zmianom w 

wyniku zamierania najwi�kszych drzew, które zamierały znacznie cz��ciej ni� drzewa o 

niewielkich rozmiarach. Dotyczyło to zwłaszcza drzew rosn�cych na stokach o południowej 

ekspozycji i w wy�szych poło�eniach. 

Na podstawie modeli zamierania drzew stwierdzono, �e czynniki topograficzne (wystawa, 

wysoko�� n.p.m. i nachylenie stoków) oraz usłonecznienie były dobrymi cechami 

umo�liwiaj�cymi przewidywanie �miertelno�ci drzew zarówno na Babiej Górze jak i w 

Tatrach. Jednak�e w �wierczynach tatrza�skich najlepsz� zmienn� obja�niaj�c� �miertelno��

drzew były cechy struktury drzewostanów w okresie poprzedzaj�cym zamieranie. Wyniki 

uzyskane na Babiej Górze wskazuj�, �e gradacje kornika nie musz� doprowadza� do 

cało�ciowej zmiany struktury drzewostanu i mog� oddziaływa� jedynie na warunki 

mikrosiedliskowe w niewielkich płatach drzewostanu, wywołuj�c zmiany tylko w skali 

lokalnej.  Lokalne gradacje mog� tworzy� luki w warstwie drzew, umo�liwiaj�ce odnawianie 

si� �wierka i wpływaj�ce na rozmieszczenie domieszki jarz�ba pospolitego, który odnawia si�

przede wszystkim pod okapem �wierka na obrze�ach luk, w których wyst�puj� owocuj�ce 

jarz�biny. Ko�cowym wynikiem takiego oddziaływania zaburze� jest wzrost zło�ono�ci i 

przestrzennego zró�nicowania struktury drzewostanu. Zmiany takie mog� prowadzi� do 

wzrostu odporno�ci �wierczyn górnoreglowych no przyszłe gradacje kornika.  

Wyniki uzyskane na Babiej Górze i w Tatrach zostały ostatecznie wykorzystane do 

skonstruowania i przetestowania dwóch odr�bnych modeli obrazuj�cych wpływu re�imu 

zaburze� na struktur� �wierczyn górnoreglowych w Karpatach Zachodnich. Modele te zostały 

przygotowane przez mi�dzynarodowy zespół autorów, który wykorzystał dane z wielu 

obiektów badawczych. Obydwa modele ró�niły si� zasadniczo skal� przestrzenna i 

intensywno�ci� wyst�powania zaburze�. Nasze wyniki pasowały najlepiej do modelu 

zakładaj�cego, �e w dynamice lasów �wierkowych najwa�niejsz� rol� odgrywaj� luki w 

drzewostanach, warunkuj�ce powstanie zło�onej struktury przestrzennej niewielkich płatów, 

na których wyst�puj� odr�bne generacje wiekowe drzew. Wysoki udział jarz�ba w 

�wierczynach okazał si� by� dobrym wska�nikiem takiego przeszłego re�imu zaburze�.  W 

�wierczynach babiogórskich i tatrza�skich nie stwierdzono oznak wyst�powania zaburze�

wielkopowierzchniowych, ale dowody na ich wyst�powanie zostały odnalezione w innych 
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rejonach Karpat Zachodnich, gdzie zaburzenia o wysokiej intensywno�ci upro�ciły struktur�

drzewostanu, wywołały synchroniczne powstanie odnowie� �wierka na du�ych obszarach i 

zmniejszyły zró�nicowanie wieku i rozmiarów drzew.  

Wyniki zostały opublikowane w nast�puj�cych opracowaniach: 

Szwagrzyk J., Szewczyk J., Hutka D., Zielonka T. 1996. Struktura wiekowa naturalnych 

drzewostanów �wierkowych w TPN (W: A. Kownacki (Red.) Przyroda Tatrza�skiego Parku 

Narodowego a Człowiek. Tom II Biologia) TPN i PTPNoZ Oddział Krakowski, Zakopane. 

Szwagrzyk J., Szewczyk J. 2002: Przestrzenne zró�nicowanie struktury wiekowej populacji �wierka w 
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5.2.2. Struktura i dynamika drzewostanów mieszanych o charakterze naturalnym 

Struktura i dynamika naturalnych lasów mieszanych w Europie była badana od pierwszej 

połowy XX wieku. Badania te doprowadziły do powstania teorii o cyklicznym rozwoju lasów 
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strefy umiarkowanej, ale teoria ta pocz�tkowo nie była poparta długoterminowymi analizami 

danych z pomiarów na stałych powierzchni badawczych. W kolejnych dekadach 

długoterminowy monitoring zmian zachodz�cych na stałych powierzchniach stał si�

podstawowym sposobem analizowania prawidłowo�ci funkcjonowania mieszanych 

ekosystemów le�nych i poszukiwania wzorców, które mo�na by było wykorzysta� w hodowli 

lasu bliskiej naturze oraz zarz�dzaniu lasami wielofunkcyjnymi. Jeszcze jako student brałem 

udział w zakładaniu stałej powierzchni badawczej w naturalnym mieszanym drzewostanie na 

Babiej Górze. W latach 2004 i 2005 zało�yli�my kolejne dwie stałe powierzchnie badawcze w 

naturalnych drzewostanach w Tatrza�skim PN i Gorcza�skim PN i zacz�li�my 

systematycznie zbiera� dane tak�e na innych powierzchniach zlokalizowanych w lasach 

mieszanych w Roztocza�skim PN. Pocz�tkowe wyniki z powierzchni babiogórskiej 

wykazały, �e mi��szo�� drzewostanu jak i inne jego podstawowe cechy charakterystyczne 

przyjmowały ni�sze warto�ci ni� przeci�tnie spotykane w innych lasach mieszanych 

Centralnej Europy. Buk był najcz��ciej wyst�puj�cym gatunkiem w�ród �ywych drzew a 

jodła w�ród martwych. Drzewostan ten charakteryzował si� ponadto wysok� mi��szo�ci�

rozkładaj�cego si� drewna i posuszu (ł�cznie 337 m
3
, w tym martwe drzewa stoj�ce prawie 

200 m
3
). Wysoka całkowita mi��szo�� martwego drewna była wynikiem zamierania jodły, ale 

nie stwierdzono �adnych istotnych ró�nic w rozkładach grubo�ci martwych i �ywych jodeł, co 

wyra�nie wskazywało, �e �miertelno�� tego gatunku była niezale�na od rozmiarów drzew. 

Dalsze badania struktury drzewostanu w lasach mieszanych koncentrowały si� na 

wzorcach przestrzennego rozmieszczenia drzew oraz roli konkurencji w zamieraniu drzew. 

Wło�yli�my spory wysiłek w pomierzenie dokładnej pozycji wszystkich drzew na wszystkich 

stałych powierzchniach a powstałe mapy rozmieszczenia drzew zostały wykorzystane do 

analiz wzorców rozmieszczenia drzew w skalach przestrzennych od 1/64 do 2 ha. Mieszany 

drzewostan z powierzchni babiogórskiej wykazywał znaczn� zmienno�� przestrzenn� we 

wszystkich analizowanych skalach. Drzewa były rozmieszczone losowo i nie stwierdzono 

�adnych zale�no�ci przestrzennych pomi�dzy drzewami z ró�nych klas wielko�ci i ró�nych 

gatunków, co sugerowało, �e typowa powstawanie luk nie jest głównym mechanizmem 

kształtuj�cym struktur� drzewostanu. Stwierdzono jednak tak�e, �e martwe drzewa stoj�ce 

wykazywały skupiskowy wzorzec rozmieszczenia a ich rozkłady grubo�ci nie ró�niły si� od 

rozkładów grubo�ci drzew �ywych, co wskazywało, �e zamieranie drew nie było wynikiem 

zaburze� wywołanych przez wiatry. Za najbardziej prawdopodobn� przyczyn� zamierania 

drzew uznano wtedy wzrost aktywno�ci grzybów patogenicznych. Nie znaleziono jednak 

�ladów wcze�niejszych podobnych wydarze�, gdy� analizy odwiertów przyrostowych nie 
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wykazały synchronizacji okresów przy�pieszonego i zmniejszonego wzrostu u wi�kszo�ci 

nawierconych drzew w czasie ostatnich dwustu lat. 

W tym samym czasie w drzewostanach Roztocza�skiego PN przeprowadzono analizy 

wpływu konkurencji na wzrost współwyst�puj�cych gatunków drzew. Intensywno��

oddziaływa� konkurencyjnych wyja�niała istotn� cz��� zmienno�ci przyrostów grubo�ci 

drzew. Najsłabsze reakcje na oddziaływania konkurencyjne innych drzew wykazywał buk. 

Stare jodły du�ych rozmiarów równie� nie odczuwały konkurencji innych drzew, ale 

stwierdzono wysok� �miertelno�� i słabe tempo przyrostu u drzew tego gatunku w dolnej 

warstwie drzewostanu. Pomimo swojej znacznej cieniozno�no�ci jodła przegrywała równie�

w konkurencji z grabem. Wyniki te wyra�nie wskazały, �e udziały jodły mog� w przyszło�ci 

spada� nie tylko w mieszanych lasach górskich lecz tak�e w innych zbiorowiskach 

wy�ynnych, gdzie jodła wydaje si� przegrywa� z dwom najbardziej ekspansywnymi 

gatunkami li�ciastymi: bukiem pospolitym i grabem pospolitym.  

Wyniki zostały opublikowane w nast�puj�cych opracowaniach: 

Szwagrzyk J., Szewczyk J., Bodziarczyk J. 1995. Structure of the Forest Stand in the �arnówka 

Reserve of the Babia Góra National Park. Folia Forestalia Polonica 37: 111-123. 

Szwagrzyk J., Szewczyk J., Bodziarczyk J. 1997. Spatial variability of a Natural Stand in the Babia 

Góra National Park. Folia Forestalia Polonica 39: 61-78. 

Szwagrzyk J., Szewczyk J. 2000. Population biology of beech, fir and spruce in natural montane 

forests: What do we know about the mechanisms? W. Elias P. (ed.) - Plant Population Biology VI. 

SEKOS, Bratislava-Nitra, str. 83-89. 

Szwagrzyk J., Szewczyk J. 2001: Tree mortality and the effects of release from competition in natural 

old-growth Picea-Fagus-Abies mixed stand. Journal of Vegetation Science 12: 621-626. 

Szewczyk J. 2007: Dynamics of natural forest stand in �arnówka reserve (Babia Góra National Park). 

W: Saniga M. i in. (Eds.) - Management of Forests in changing environmental conditions: 306-311. 

Szwagrzyk J., Maciejewski Z., Szewczyk J., 2012: Shade-tolerant tree species from temperate forests 

differ in their competitive abilities: A case study from Roztocze, south-eastern Poland. Forest 

Ecology and Management 282: 28-35. 

5.2.3. Czynniki wpływaj�ce na naturalne procesy odnowieniowe. Wpływ 

rozkładaj�cego si� drewna na odnowienie ró�nych gatunków drzew w lasach 

mieszanych. 

Wi�kszo�� bada� nad naturalnymi procesami odnowieniowymi drzew prowadziłem w 

mieszanych lasach bukowo-jodłowo-�wierkowych, zarówno gospodarczych (powierzchnie w 

lasach Le�nego Zakładu Do�wiadczalnego w Krynicy) jak i naturalnych (Babiogórski Park 
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Narodowy, Gorcza�ski PN i Tatrza�ski PN). Dane demograficzne o odnowieniu  zbierane 

były corocznie na stałych powierzchniach badawczych wraz z pomiarami wysoko�ci 

odnowienia wszystkich wyst�puj�cych gatunków drzew. Było to konieczne dla pełnego 

zrozumienia dynamiki banków nalotów i unikni�cia bł�dów wywołanych du�� czasow�

zmienno�ci� procesów odnowieniowych i latami nasiennymi poszczególnych gatunków 

drzew. Ju� pierwsze analizy wpływu intensywno�ci �wiatła na długoterminow�

prze�ywalno�� nalotu buka wykazały, �e stały bank nalotów rozwijał si� jedynie na 

powierzchniach o stosunkowo wysokim nat��eniu �wiatła (ponad 9% pełnego o�wietlenia na 

powierzchni otwartej). Bank nalotów tracił swój stabilny charaktery gdy nat��enie �wiatła 

rozproszonego spadało poni�ej 5% pełnego o�wietlenia a w miejscach, w których nat��enie 

�wiatła było jeszcze ni�sze, wyst�powały jedynie jednoroczne siewki, które nie prze�ywały 

do kolejnego sezonu wegetacyjnego. Uzyskane wyniki pokazały, �e nawet w lasach 

zdominowanych przez gatunki cieniozno�ne, luki w okapie drzewostanu s� elementem 

niezb�dnym dla rozwoju odnowienia drzew. W lasach naturalnych, badanych na 

powierzchniach na obszarach chronionych, luki drzewostanowe wyst�powały znacznie 

cz��ciej ni� w lasach zagospodarowanych i stały bank nalotów był w nich powszechnie 

wyst�puj�cym elementem, pomimo nierównomiernego pojawiania si� nasion, wynikaj�cego z 

wyst�powania lat nasiennych. Lokalna zmienno�� zag�szcze� nalotu drzew była bardzo 

wysoka w skali przestrzennej od kilku cm
2
 do kilku m

2
. Tak wysoka skupiskowo��

wyst�powania odnowienia jedynie w cz��ci mogła by� wytłumaczona zmienno�ci� warunków 

�wietlnych.  

Najwa�niejsze wnioski jakie mo�na było sformułowa� na podstawie tamtych bada� były 

nast�puj�ce: 

- w badanych lasach wyst�powały znacz�ce ró�nice pomi�dzy udziałami poszczególnych 

gatunków drzew w warstwach nalotu (do 0,5 m wysoko�ci), podrostu (powy�ej 0,5 m 

wysoko�ci) i dorosłych drzew (powy�ej 7 cm pier�nicy), wynikaj�ce z biologii 

poszczególnych gatunków (jak w przypadku jaworu, którego siewki i naloty wyst�powały 

powszechnie podczas gdy udział tego gatunku w warstwie drzew był niski) lub ogólnych 

trendów w dynamice drzewostanów (stopniowy spadek udziału �wierka); 

- buk pospolity był dominuj�cym gatunkiem w warstwie nalotu, ale jego udział stopniowo 

spadał w kolejnych latach bada� i w wielu przypadkach jodła pospolita stawała si� gatunkiem 

przewa�aj�cym;  

- udział �wierka pospolitego we wszystkich obiektach był znacznie ni�szy w warstwie 

nalotu ni� w drzewostanach; 
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- jodła pospolita i �wierk pospolity były najcz��ciej nieobecne w warstwie podrostu, 

chocia� w niektórych drzewostanach wtórnych, zlokalizowanych w ni�szych poło�eniach, 

stwierdzono wyst�powanie licznych podrostów jodłowych o wysoko�ciach przekraczaj�cych 

0,5 m;   

- zgryzanie odnowie� było jednym z czynników wpływaj�cych istotnie na wzrost i 

�miertelno�ci nalotu i podrostu gatunków li�ciastych (wierzby, jarz�b pospolity i jawor) i 

jodły; 

- jawor był obecny w warstwie podrostu pomimo wysokiej presji jeleniowatych na 

odnowienie tego gatunku; 

- �wierk pospolity był gatunkiem najmniej zagro�onym przez zgryzanie, które dotyczyło 

poni�ej 1% nalotu tego gatunku; 

- presja ze strony jeleniowatych była bardzo nierówno rozło�ona na wi�kszych obszarach i 

równie silnie zmienna w poszczególnych latach;  

- obecno�� rozkładaj�cego si� drewna była istotnym czynnikiem wpływaj�cym na 

powstawania odnowienia gatunków iglastych. 

Rozkładaj�ce si� drewno o zró�nicowanym stopniu rozkładu zapewnia obecno�� na dnie 

lasu wa�nych mikrosiedlisk z punktu widzenia wyst�powania wielu grup organizmów 

�ywych, zwłaszcza w lasach naturalnych lub zbli�onych do naturalnych w �ci�le chronionych 

cz��ciach parków narodowych i rezerwatów le�nych. Lasy charakteryzuj�ce si� du�ymi 

ilo�ciami rozkładaj�cego si� drewna s� wa�nym obszarami zapewniaj�cymi ci�gło��

wyst�powania populacji organizmów saproksylicznych. Rozkładaj�ce si� drewno stanowi 

tak�e podło�e do rozwoju odnowienia drzew w niektórych lasach naturalnych. 	wierk 

pospolity jest dobrze znanym przykładem gatunku odnawiaj�cego si� cz�sto na 

rozkładaj�cych si� kłodach w lasach górnoreglowych. Analizy przeprowadzone na stałych 

powierzchniach badawczych zlokalizowanych w lasach mieszanych Karpat Zachodnich 

(Gorcza�ski PN, Babiogórski PN i Tatrza�ski PN) wykazały, �e chocia� odnowienie na 

rozkładaj�cym si� drewnie zwykle nie jest kluczowym czynnikiem wpływaj�cym na 

dynamik� tych lasów, ale mo�e w znacz�cy sposób wpływa� na przyszły skład gatunkowy 

drzewostanów mieszanych. Obecno�� znacz�cych ilo�ci rozkładaj�cego si� drewna 

przyczynia si� do współwyst�powania ró�nych gatunków drzew. Rozkładaj�ce si� drewno 

(kłody, pniaki i wykroty) stwarzaj� lepsze mo�liwo�ci odnawiania si� dla gatunków iglastych. 

Jest to wa�ne ze wzgl�du na siln� dominacj� buka pospolitego w warstwie podrostu, 

utrudniaj�c� rekrutacj� gatunków iglastych do dolnych warstw drzewostanu. Obecno�� jodły 
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pospolitej i �wierka pospolitego w kolejnych generacjach drzew okapu le�nego mo�e by� w 

znacznym stopniu uzale�niona od wyst�powania w lasach mieszanych wystarczaj�cej ilo�ci 

rozkładaj�cych si� kłód, zapewniaj�cych odpowiednie mikrosiedliska dla odnawiania si� tych 

gatunków drzew..  

Najwa�niejsze wnioski jakie mo�na było sformułowa� na podstawie tamtych bada� były 

nast�puj�ce: 

- rozkładaj�ce si� drewno nie było dobrym podło�em do osadzania si� nasion drzew, ale 

wykazywało przewag� nad podło�em glebowym je�li chodzi o prze�ywalno�� siewek i 

nalotów; 

- g�sto�� odnowienia na kłodach wzrastała wraz ze stopniem ich rozkładu;  

- na podło�u glebowym siewki buka były zazwyczaj liczniejsze ni� ujmowane ł�cznie 

siewki jodły i �wierka; 

- nalot jodły wyst�pował zwykle liczniej na glebie ni� na kłodach a najwi�ksze 

zag�szczenia osi�gał na kłodach w najwy�szym stopniu rozkładu (klasy rozkładu IV-V), 

chocia� na niektórych powierzchniach jodła była najliczniej wyst�puj�cym gatunkiem w�ród 

nalotu wyrastaj�cego na rozkładaj�cym si� drewnie;  

- nalot �wierka prawie nie wyst�pował na dnie lasu a rozkładaj�ce si� drewno było 

szczególnie istotne dla odnawiania si� tego gatunku ze wzgl�du na bardzo wysok�

�miertelno�� siewek �wierka w pierwszym roku wzrostu na podło�u glebowym. 

Szczegółowe analizy długoterminowych danych odno�nie wła�ciwo�ci rozkładaj�cego si�

drewna i demografii nalotów pozwoliły na skonstruowanie modeli wpływu tego podło�a na 

wzrost i rozwój odnowienia głównych gatunków drzew w lasach mieszanych. Modele te 

wykazały istotny wpływ klasy rozkładu i formy wyst�powania (kłody, pniaki, wykroty) 

rozkładaj�cego si� drewna, jego gatunku i �rednicy kłód na powstawanie warstwy nalotu, 

wzrost nalotu, jego rozkłady wysoko�ci i prze�ywalno��. Klasa rozkładu miała najbardziej 

znacz�cy wpływ nie tylko na osadzanie si� nasion i wyrastanie nalotów buka lecz tak�e na ich 

prze�ywalno�� i tempo wzrostu. Buk i �wierk najwy�sze zag�szczenia i prze�ywalno��

wykazywały na rozkładaj�cym si� drewnie bukowym, podczas gdy ich tempo wzrostu było 

wy�sze na rozkładaj�cym si� drewnie iglastym a zwłaszcza �wierkowym. Pniaki w 

najwy�szym stopniu sprzyjały osadzaniu si� nasion drzew a nalot gatunków iglastych 

wykazywał w przypadku tego podło�a wy�sz� prze�ywalno��. Wyniki te wyra�nie sugeruj�, 

�e ró�norodno�� rozkładaj�cego si� drewna powinna by� uwzgl�dniana jako czynnik 

modyfikuj�cy zdolno�� tego podło�a do zapewniania dobrych warunków do odnawiania si�

drzew w ekosystemach le�nych. 
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Orman O., Adamus M., Szewczyk J. 2016. Regeneration processes on coarse woody debris in 

mixed forests: do tree germinants and seedlings have species�specific responses when 

grown on coarse woody debris?. Journal of Ecology, 104(6), 1809-1818.

Bodziarczyk J., Zwijacz-Kozica T., Gazda A., Szewczyk J., Fraczek M., Zieba A., Szwagrzyk, J. 

2017. Skład gatunkowy, wzniesienie nad poziomem morza i kategoria ochrony jako czynniki 

wpływaj�ce na intensywno�� zgryzania odnowie� w Tatrza�skim Parku Narodowym. Le�ne Prace 

Badawcze, 78(3), 238-247. 

6. Działalno�� dydaktyczna i popularyzatorska 

Od pocz�tku mojego zatrudnienia na Wydziale Le�nym ówczesnej Akademii Rolniczej w 

Krakowie, w latach 1993-2009 prowadziłem �wiczenia i �wiczenie terenowe z przedmiotów 

Botanika Le�na i Dendrologia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Od roku 2001 

prowadz� �wiczenia terenowe w ramach przedmiotów Fitosocjologia i Ochrona Przyrody. W 
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latach 2005-2007 prowadziłem wykłady z przedmiotu Dendrologia na studiach 

niestacjonarnych. Po wprowadzeniu w ramach kierunku Le�nictwo specjalno�ci Gospodarka 

Le�na i Ochrona Zasobów Le�nych prowadziłem od 2010 roku do chwili obecnej �wiczenia i 

�wiczenia terenowe z przedmiotu Botanika Le�na z Dendrologi� dla obu specjalno�ci. Od 

2012 roku prowadz� �wiczenia  z Ekologii ogólnej dla specjalno�ci Ochrona Zasobów 

Le�nych. Byłem współautorem programu i prowadziłem w latach 2005-2006 wykłady i 

�wiczenia z dwóch elektywów w j�zyku angielskim: English language in forestry (dla 

specjalno�ci Gospodarka Le�na) oraz  English language in forest ecology and nature 

conservation (dla specjalno�ci Ochrona Zasobów Le�nych). W roku 2012 prowadziłem tak�e 

�wiczenia z innych elektywów: Ekologia populacji drzew le�nych i Ekologia a problemy 

współczesnego le�nictwa dla studentów studiów stacjonarnych. 

Od roku 2010 do chwili obecnej prowadz� wykłady dotycz�ce roli rozkładaj�cego si�

drewna w lasach w ramach Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody prowadzonego na 

Wydziale Le�nym UR w Krakowie. W roku 2010 prowadziłem równie� wykłady dotycz�ce 

ochrony przyrody w parkach narodowych w ramach Podyplomowego Studium Ochrony 

Przyrody prowadzonego przez Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie.  

Byłem opiekunem naukowym 28 prac magisterskich i 27 in�ynierskich 

Jestem głównym autorem wydanego w 2011 przewodnika do �wicze� z dendrologii dla 

studentów le�nictwa :Szewczyk J., Gazda A., Szwagrzyk J., 2011: Dendrologia. Materiały 

pomocnicze do �wicze�.  

Jestem współtwórc� darmowej aplikacji telefonicznej do szybkiego pomiaru terenowego 

drewna okr�głego ARBOR. Aplikacj� mo�na pobra� ze sklepu internetowego Google Play 

pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.jj.waek

Jestem tak�e współautorem dwóch artykułów popularnonaukowych opisuj�cych 

zastosowania aplikacji telefonicznych (bezpłatnych i komercyjnych) do pomiaru drewna w 

lesie. 

7. Działalno�� organizacyjna 

Moja aktywno�� w pracy na rzecz Uczelni obejmowała pełnienie w latach 2005-2008 

pełnomocnika Dziekana Wydziału Le�nego ds. Planów Dydaktycznych i udział w komisjach i 

zespołach powołanych na Wydziale Le�nym.  Od 2013 roku jestem członkiem Zespół ds. 

Oceny Efektów Kształcenia na kierunku „Le�nictwo”. Od 2017 roku jestem członkiem 

Wydziałowej Komisji ds. Bud�etu.  




