
III. 1.11. STAN ZDROWOTNY I SANITARNY LASÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 
Zdrowotność lasów województwa śląskiego jest pochodną oddziaływania czynników 

genetycznych, siedliskowych (glebowych, hydrologicznych i klimatycznych), klęskowych 
zjawisk abiotycznych, szkodliwych czynników biotycznych (choroby powodowane przez 
wirusy, bakterie i grzyby, uszkodzenia roślin spowodowane działalnością nicieni, owadów, 
roztoczy, gryzoni i zwierzyny) oraz działalności człowieka (emisje gazowe i pyłowe, ścieki, 
fragmentacja lasów, turystyczne korzystanie z lasu, zaśmiecanie lasu itp.). Zanieczyszczenia 
przemysłowe, wespół z czynnikami biotycznymi i abiotycznymi oddziaływując synergicznie, 
prowadzą do zwiększenia podatności drzewostanów na procesy destrukcyjne. Rozregu-
lowanie imisjami mechanizmów obronnych drzew sprawia, że lasy woj. śląskiego, pomimo 
ograniczenia poziomu zanieczyszczeń przemysłowych po 1989 roku, znajdują się nadal  
w chwiejnej równowadze zdrowotnej i każde, nawet niewielkie pogorszenie się warunków 
życia drzew wywołane czynnikami abiotycznymi (np. suszą, mrozem, itp.), stwarza dogodne 
warunki dla rozwoju organizmów szkodliwych (szkodników owadzich, chorób grzybowych), 
intensyfikujących zjawisko zamierania drzew.  

 
ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE I ABIOTYCZNE  

Spośród zagrożeń antropogenicznych na terenie lasów woj. śląskiego w przeszłości 
dominujące a obecnie nadal istotne znaczenie ma szkodliwe oddziaływanie przemysłu. 
Konsekwencją zlokalizowania w zasięgu działania wielu nadleśnictw uciążliwych gałęzi 
przemysłu surowcowego, energetyki, hutnictwa i w mniejszym stopniu przemysłu maszy-
nowego, jest występowanie różnego typu szkód na obszarach leśnych.  

Najpowszechniejszym rodzajem szkód obserwowanym niemal we wszystkich drzewo-
stanach, jest częściowa defoliacja i przebarwienie aparatu asymilacyjnego, będące efektem 
zaburzeń w procesach życiowych drzew, spowodowanych docierającymi do lasu imisjami 
przemysłowymi. Defoliacja, przebarwienie aparatu asymilacyjnego i zahamowanie wzrostu, 
stały się podstawą do zidentyfikowania drzewostanów uszkodzonych przez przemysł. 
Przeprowadzona w latach 1993-1995 ocena stopni uszkodzeń drzewostanów  wykazała, że 
niemal całość lasów woj. śląskiego zaliczona jest do którejś ze stref uszkodzeń prze-
mysłowych.  

W kilku nadleśnictwach poważnym problemem gospodarczym są skutki prowadzenia 
działalności górniczej pod obszarami leśnymi. Powoduje ona odkształcanie powierzchni 
gruntu, wskutek czego następuje nadmierne uwilgotnienie – do wystąpienia otwartego lustra 
wody włącznie - lub obniżenie się poziomu wód gruntowych dużo poniżej zasięgu systemów 
korzeniowych drzew. Innym rodzajem szkód powodowanych przez przemysł wydobywczy 
jest osuszanie rozległych obszarów leśnych w wyniku oddziaływania lejów depresyjnych 
wokół dużych, przemysłowych piaskowni. Powierzchnie drzewostanów na której obserwuje 
się osiadanie terenu spowodowane działalnością podziemną górnictwa wynosi ok. 10 500 ha 
(głównie na terenie nadleśnictw: Katowice, Brynek, Chrzanów, Olkusz, Siewierz, Rybnik  
i Kobiór). Zawodnienie terenu obserwuje się na pow. ok. 4 100 ha, z czego na powierzchni 
ok. 450 ha występują zalewiska trwałe . 

W nadleśnictwach Chrzanów, Olkusz i Rudy Raciborskie, wskutek odkrywkowej 
eksploatacji piasków podsadzkowych osuszeniu uległo ok. 8000 ha gruntów leśnych 
(działanie tzw. leja depresyjnego). Łącznie zatem w strefie ujemnych oddziaływań górnictwa 
znajduje się ok. 18 500 ha lasów RDLP Katowice położonych na obszarze woj. śląskiego. 
Kształtowanie się tych oddziaływań na przestrzeni minionych 28 lat obrazuje tabela III. 
1.11/1. 
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Tabela III.1.11/1 Oddziaływanie górnictwa na lasy (OSLP) RDLP Katowice  
                                     w latach  1974-2002 

 
 

Rok 
Osiadanie 

Terenu 
Zawodnienie 

[ha] 
 

Osuszenie 
 [ha] razem w tym zalewiska 

trwałe 
[ha] 

1974 Brak danych 832 58 230 
1975 Brak danych 1039 127 5000 
1976 Brak danych 2591 221 - 
1977 1075 1339 153 12000 
1978 1887 1584 241 12000 
1979 1937 1502 393 14800 
1980 2127 1635 414 14860 
1981 2753 1588 391 14860 
1982 3120 1530 399 14860 
1983 4671 1883 466 14860 
1984 4671 1525 410 12000 
1985 4852 1620 460 12000 
1986 4852 1582 460 12000 
1987 5520 1800 450 12500 
1988 5520 1950 420 13000 
1989 7200 1935 425 13500 
1990 8500 1732 453 13500 
1991 9000 1820 448 12000 
1992 10500 2153 448 12000 
1993 10500 2200 410 14800 
1994 11040 2600 425 14800 
1995 10345 3170 686 12300 
1996 11040 2808 454 14431 
1997 8517 731 408 9569 
1998 14999 4089 411 9538 
1999 9639 4118 587 9670 
2000 10241 4170 596 9770 
2001 10350 4181 582 9780 
2002 10530 4134 546 9857 

 
Lokalne znaczenie dla zdrowotności przyległych drzewostanów mają również od-

kształcenia powierzchni i skażenia wód gruntowych wokół składowisk skały płonej i odpadów 
przemysłowych.  

Na stan sanitarny i zdrowotny lasu okresowo wpływają szkody od huraganowych 
wiatrów i obfitych opadów śniegu, suszy, nadmiernych opadów deszczu, gradu, gołoledzi, 
bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur, przymrozków i wyładowań elektrycznych 
(tab. III 1.11/2-3). 

Niemal corocznie występują wielkopowierzchniowe szkody od wiatru i śniegu w Bes-
kidzie Zachodnim. W innych rejonach rozmiar szkód z tego tytułu jest mniejszy, choć i tu 
zdarzają się od czasu do czasu szkody powierzchniowe, jak miało to miejsce w lipcu 2001 
roku na terenie Nadleśnictwa Katowice. 
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              Tabela III. 1.11/2. Wiatrowały i śniegołomy usunięte na terenie nadleśnictw 
              województwa śląskiego w 2002 roku /w m3

 
Nadleśnictwo Drewno 

iglaste 
Drewno 
liściaste  

Razem 

Andrychów 4233 2365 6598 

Bielsko 3996 1161 5157 

Brynek 3083 827 3910 

Chrzanów 2104 510 2614 

Gidle 667 377 1044 

Herby 890 142 1032 

Jeleśnia 12824 2309 15133 

Katowice 5703 13944 19647 

Kłobuck 4065 893 4958 

Kobiór 2310 1557 3867 

Koniecpol 1102 269 1371 

Koszęcin 2367 499 2866 

Lubliniec 6362 808 7170 

Olkusz 1376 889 2265 

Pszczyna 2485 808 3293 

Rudy Raciborskie 1029 638 1667 

Rudziniec 3059 1652 4711 

Rybnik 1991 1345 3336 

Siewierz 2221 1356 3577 

Świerklaniec 2066 720 2786 

Ujsoły 18927 214 19141 

Ustroń 9964 616 10580 

Węgierska Górka 14826 278 15104 

Wisła 25038 326 25364 

Złoty Potok 1264 964 2228 

Razem 133952 35467 169419 

 
Tabela III. 1.11/3. Wiatrowały i śniegołomy pozostające do usunięcia na terenie   
              nadleśnictw województwa śląskiego w 2003 roku /w m3

 
Nadleśnictwo Drewno 

iglaste 
Drewno 
liściaste  

Razem 

Andrychów 225 136 361 

Bielsko 1675 205 1880 

Brynek 1696 90 1786 
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Chrzanów 874 97 971 

Gidle 565 228 793 

Herby 232 28 260 

Jeleśnia 1622 15 1637 

Katowice 444 814 1258 

Kłobuck 370 50 420 

Kobiór 2563 568 3131 

Koniecpol 9 5 14 

Koszęcin 2491 68 2559 

Lubliniec 4999 409 5408 

Olkusz 510 252 762 

Pszczyna 2357 293 2650 

Rudy Raciborskie 100 20 120 

Rudziniec 688 334 1022 

Rybnik 257 82 339 

Siewierz 1100 292 1392 

Świerklaniec 910 0 910 

Ujsoły 9750 0 9750 

Ustroń 6745 0 6745 

Węgierska Górka 6018 45 6063 

Wisła 4840 0 4840 

Złoty Potok 155 49 204 

Razem 51195 4080 55275 

 
 

Rokrocznie dochodzi na terenie woj. śląskiego do licznych pożarów lasu. Dzięki  
szybko podejmowanym akcjom ratowniczym z reguły nie dochodzi do szkód istotnych gos-
podarczo. Niemniej co kilka lat, powstają wielkopowierzchniowe pożary lasu, zmieniające na 
wiele lat niekorzystnie warunki odnowienia i egzystencji drzewostanów na terenach przez 
które przeszedł ogień. Najbardziej rozległe powierzchniowo pożary lasu miały miejsce  
w 1992 roku.  

Rozmiary szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne 
występujących na terenie lasów w województwie śląskim ilustruje tabela III. 1.11/4.  
 

          Tabela III. 1.11/4.  Powierzchnia szkód abiotycznych zarejestrowana na terenie 
nadleśnictw województwa śląskiego w 2002 roku /w ha/ 
 

Nadleśnictwo Zakłócenia 
stosunków 
wodnych 

Szkody wiatro-  
śniegołomowe,  

w tym % nasilenia 
szkód 

Szkody od 
mrozu, suszy, 
deszczu itp. 

Andrychów 0,08 0 /  0 0,06 

Bielsko 0 1 / 70% 0 
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Brynek 30,9 167,38 / 20% 10 

Chrzanów 93 5 / 100% 0 

Gidle 2 3,32 / 10% 1,09 

Herby 0 0 / 0 1,68 

Jeleśnia 0 0 / 0 0,1 

Katowice 3000 0 / 0 0 

Kłobuck 7,69 0 / 0 2,8 

Kobiór 0 5000 / 1% 0,33 

Koniecpol 0,8 0 / 0  0,29 

Koszęcin 87 0 / 0 0,15 

Lubliniec 0 0 / 0 0 

Olkusz 16400,76 0 / 0 0 

Pszczyna 8,04 1,96/95% 0 

Rudy Raciborskie 2000 0,5 / 60% 1,98 

Rudziniec 0 0,58 / 80% 0 

Rybnik 785 75 / 40% 4,35 

Siewierz 0,28 1 / 100% 1,67 

Świerklaniec 0 0 / 0 1,21 

Ujsoły 0 3513 / 36% 66,3 

Ustroń 0 252 / 50% 0 

Węgierska Górka 0 1806 / 2% 0 

Wisła 0 1565,28 / 10% 0 

Złoty Potok 0,12 0 / 0 0,24 

Razem 22415,67 12392,02 92,25 

 
ZAGROŻENIA BIOTYCZNE  

Zagrożenia ze strony chorób grzybowych i owadów są najczęściej reakcją wtórną na 
zmiany warunków życiowych drzew powodowane przez przemysł i ekstremalne zjawiska 
klimatyczne.  

Od kilku dziesięcioleci, liściożerne szkodniki owadzie, mające w innych regionach kraju 
kluczowe znaczenie dla stanu zdrowotnego drzewostanów, na terenie lasów woj. śląskiego, 
choć pojawiają się corocznie, zagrażają tylko niewielkim fragmentom lasu.  

Corocznym zagrożeniem dla sośnin są osnuje, zaś dla świerczyn górskich co kilka lat 
zasnuje.  

W okresie powojennym w drzewostanach iglastych pojawiła się kilkukrotnie w postaci 
dużych ognisk gradacyjnych także brudnica mniszka.  

Stan sanitarny lasu będący obrazem aktualnego poziomu higieny lasu, jest zarazem 
oceną poprawności i skuteczności działania służb leśnych w zakresie jej przestrzegania. Od 
kilku lat stan sanitarny lasów ulega systematycznej poprawie. Składa się na to, zarówno 
wysiłek administracji leśnej i pracowników leśnych porządkujących drzewostany z posuszu 
oraz wywrotów i śniegołomów, mogących być miejscem rozrodu szkodliwych owadów 
podkorowych, ale i wspomniana wcześniej poprawa kondycji zdrowotnej lasu, a co za tym 
idzie zahamowanie tempa wydzielania się posuszu. Szkodliwe owady podkorowe aktywizują 
się z reguły po rozległych pożarach, wiatrowałach i wiatrołomach oraz po okresie suszy i po 
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powodziach. Takie sytuacje miały miejsce i w ostatniej dekadzie. Po suszy 1992 roku doszło 
do gradacji kornika drukarza zarówno w świerczynach górskich jak i niżowych. Na obrzeżach 
pożarzysk jakie wówczas powstały, także w przerzedzonych po usunięciu świerka 
drzewostanach sosnowych uaktywnił się przypłaszczek granatek. Masa usuniętego z tego 
powodu posuszu wzrastała przez kilka następnych lat. Tak było m.in. w, najbardziej 
zagrożonym przez gradacje szkodników wtórnych, N-ctwie Węgierska Górka. Po 1999 roku 
gradacyjna presja szkodników wtórnych wyraźnie zaczęła maleć, zaś masy usuwanego 
posuszu, wywrotów i złomów nie przekraczały już w większości nadleśnictw 1/3 realizo-
wanego rocznego etatu cięć. Duże problemy w zachowaniu  właściwego stanu sanitarnego 
drzewostanów sprawiają także inne szkodniki wtórne, takie jak; w drzewostanach świer-
kowych – kornik drukarczyk, kornik zrosłozebny, rytownik pospolity i czterooczak świer-
kowiec oraz w sośninach cetyniec większy i smoliki.  

Także patogeny grzybowe są ciągłym problemem zdrowotnym wielu drzewostanów 
województwa śląskiego (tab. III. 1.11/5). Od wielu lat w górskich świerczynach zwiększa swój 
zasięg choroba opieńkowej zgnilizny korzeni. Z tej przyczyny obserwuje się także w ostatnich 
latach nasilone wydzielanie się posuszu świerkowego w drugim piętrze drzewostanów 
niżowych. Po suszy lat 1992-1994 i powodzi z 1997 roku objawy chorobowe obserwuje się 
ponadto w drzewostanach liściastych, głównie dębowych. 

 
                   Tabela III. 1. 11/5. Powierzchnia występowania patogenów grzybowych 
                    i szkodliwych owadów na terenie nadleśnictw województwa śląskiego 
                    w 2002 roku /w ha/ 
 

Nadleśnictwo Powierzchnia 
występowania 

patogenów 
grzybowych 

Powierzchnia 
występowania 
szkodliwych 

owadów  
Andrychów 1786,12 0,07 

Bielsko 3005,5 0 

Brynek 48,71 92 

Chrzanów 85,6 121 

Gidle 187,16 41,7 

Herby 20,16 21,8 

Jeleśnia 3503 0 

Katowice 2 245 

Kłobuck 3548,33 229,36 

Kobiór 6,18 105,8 

Koniecpol 14,12 128 

Koszęcin 444,31 386,06 

Lubliniec 1,75 660,55 

Olkusz 50,73 109,65 

Pszczyna 13,42 203,8 

Rudy Raciborskie 1007,41 200 

Rudziniec 84,47 6,9 

Rybnik 714,72 526,21 

Siewierz 26,02 69 

Świerklaniec 0,64 186,24 

 322



Ujsoły 7765,51 0 

Ustroń 5838,46 48,6 

Węgierska Górka 3000 13 

Wisła 654,66 0,8 

Złoty Potok 42,97 170,29 

Razem 31851,95 3565,83 

 
 
Dużym zagrożeniem dla upraw i młodników pozostaje zwierzyna łowna, za sprawą 

utrzymywania w dużych kompleksach leśnych wysokich stanów populacji jelenia i sarny.  
 

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU ZDROWOTNEGO I SANITARNEGO ORAZ ZAGROŻEŃ 
BIOTYCZNYCH LASÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

Stan zdrowotny i sanitarny drzewostanów na terenie województwa śląskiego można 
scharakteryzować m.in. na podstawie: 

- stopnia uszkodzenia drzewostanów przez czynniki abiotyczne; 
- ilości wydzielającego się i pozyskiwanego posuszu,  
- usuwanych wywrotów i złomów;   
- występowania szkodliwych owadów i patogenów grzybowych 

 
Stopień uszkodzenia drzew, oznaczany jest stosowaną również w pozostałych krajach 

Europy, metodą oceny defoliacji (procent ubytku i odbarwienia aparatu asymilacyjnego) 
głównych gatunków lasotwórczych: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, jodły pospolitej, 
dębu szypułkowego, buka zwyczajnego i brzozy brodawkowatej. Za drzewa istotnie 
uszkodzone przyjmuje się te z nich, które znalazły się w klasie defoliacji powyżej 25%. 
Według tego kryterium, lasy woj. śląskiego należały i nadal należą do najbardziej dotkniętych 
zjawiskiem defoliacji w skali kraju, przy czym notowany od 1994 r. spadek wskaźnika 
defoliacji drzew trwa nadal i następuje powolne zbliżanie się jego wartości do średniej 
krajowej. Wskaźnik defoliacji uwzględniający wszystkie gatunki drzew, w najzdrowszych 
drzewostanach regionalnych dyrekcji lasów państwowych w Szczecinie, Szczecinku i Bia-
łymstoku wahał się w przedziale 2,15 do 2,42, wartość średnia dla kraju wynosiła 2,73, zaś 
dla lasów woj. śląskiego kształtowała się na poziomie 3,46.  

O ciągle istniejącym  zagrożeniu lasów przez przemysłowe zanieczyszczenia powietrza 
świadczy zaliczenie aż 95,7 % powierzchni lasów do drzewostanów uszkodzonych (ryc. 
III.1.11/1). Większość powierzchni drzewostanów – 63,2% należy do II (uszkodzenia średnie) 
i III (uszkodzenia silne) strefy uszkodzeń. Szacunek stref uszkodzenia drzewostanów  
wykonywany  na podstawie oceny zmian morfologicznych w koronach drzew jest jednak 
mało precyzyjny i wymaga uzupełnienia o ocenę zmian degradacyjnych zachodzących w 
glebach leśnych a powodowanych przez zanieczyszczenia docierające z powietrza.  

Stan skażenia powietrza przez SO2, NOX i O3 w lasach nizinnych jest zróżnicowany w 
zależności od położenia ich względem źródeł emisji. Ogólnie stężenia związków azotu 
występują na poziomie nieszkodliwym dla lasów. Stężenia ozonu i dwutlenku siarki wykazują 
zróżnicowane tendencje. Według pomiarów na stacji LASMA – IBL na terenie Nadleśnictwa 
Katowice w okresie od 1992 r . do 2000 r. stwierdzono zmniejszanie się zagrożenia lasów 
przez SO2, natomiast nieznaczny wzrost stężeń O3.  

Jedną z lepszych miar dokonujących się przemian w stanie zdrowotnym drzewostanów 
jest porównanie mas drewna pozyskiwanego w cięciach o charakterze sanitarnym w okresie 

 323



1994-1999 z masami usuwanymi obecnie. Porównanie to wskazuje na 2-3 krotne 
zmniejszenie masy wydzielonych drzew. W niektórych kompleksach leśnych masa wydzie-
lającego się posuszu zbliża się do masy ujawniającej się zwykle w procesach naturalnych 
(tab. III.1.11/6-7). Na obraz ten składa się nie tylko poprawa jakości środowiska ale i 
korzystniejszy dla wegetacji drzew układ warunków pogodowych w ostatnich latach. 
Wyhamowanie procesów destrukcyjnych następuje również w wyniku prowadzonej od lat 60-
tych ubiegłego stulecia, przebudowy monokultur sosnowych i świerkowych na drzewostany 
zgodne z siedliskiem, z natury odporniejsze na czynniki stresowe. 

 
               Tabela III.1.11/6. Posusz usunięty  na terenie nadleśnictw województwa śląskiego  

           w 2002 roku /w m3/ 
 

Nadleśnictwo Drewno 
iglaste 

Drewno 
liściaste 

Razem 

Andrychów 3301 1009 4310 
Bielsko 7675 787 8462 
Brynek 1880 1502 3382 
Chrzanów 1957 297 2254 
Gidle 1061 203 1264 
Herby 959 281 1240 
Jeleśnia 15157 80 15237 
Katowice 497 516 1013 
Kłobuck 2158 1613 3771 
Kobiór 1567 2546 4113 
Koniecpol 780 127 907 
Koszęcin 2527 1722 4249 
Lubliniec 2751 684 3435 
Olkusz 2326 512 2838 
Pszczyna 1333 988 2321 
Rudy Raciborskie 1142 893 2035 
Rudziniec 1534 840 2374 
Rybnik 5060 2749 7809 
Siewierz 1609 396 2005 
Świerklaniec 4293 795 5088 
Ujsoły 32432 0 32432 
Ustroń 31400 1643 33043 
Węgierska Górka 45077 20 45097 
Wisła 17370 7 17377 
Złoty Potok 898 179 1077 
Razem 186744 20389 207133 

 
 
 

              Tabela III.1.11/7.  Posusz pozostający do usunięcia na terenie nadleśnictw  
              województwa śląskiego na koniec grudnia 2002 roku /w m3/ 

 
Nadleśnictwo Drewno 

iglaste 
Drewno 
liściaste 

Razem 

Andrychów 599 132 731 
Bielsko 213 33 246 
Brynek 1049 258 1307 
Chrzanów 362 51 413 
Gidle 444 197 641 
Herby 332 0 332 
Jeleśnia 1097 0 1097 
Katowice 403 443 846 
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Kłobuck 750 300 1050 
Kobiór 425 161 586 
Koniecpol 67 11 78 
Koszęcin 1074 163 1237 
Lubliniec 1230 214 1444 
Olkusz 839 287 1126 
Pszczyna 1034 636 1670 
Rudy Raciborskie 400 80 480 
Rudziniec 528 225 753 
Rybnik 589 539 1128 
Siewierz 443 96 539 
Świerklaniec 773 0 773 
Ujsoły 70 0 70 
Ustroń 1680 0 1680 
Węgierska Górka 6834 0 6834 
Wisła 481 0 481 
Złoty Potok 202 70 272 
Razem 21918 3896 25814 

 
Należyty poziom higieny lasu realizowany jest przede wszystkim w drodze moni-

torowania i zwalczania szkodników wtórnych.  
W 2002 r. stwierdzono w lasach województwa śląskiego występowanie następujących 

szkodliwych owadów liściożernych: 
                           -       szeliniak sosnowiec na pow. 1726 ha, 
                           -       pędraki chrabąszczowatych i rolnice na pow. 13,63 ha  

- osnuja gwiaździsta na pow. 820,2 ha, 
- osnuja czerwonogłowa na pow. 286,6 ha, 
- smolik znaczony na pow. 7,6 ha, 
- skośnik tuzinek na pow. 40 ha, 
- zwójki sosnowe na pow. 67 ha, 
- osnuja sadzonkowa na pow. 20 ha, 
- zakorki na pow. 2,2 ha, 
- krobik modrzewiowiec na pow. 136,7 ha, 
- zawodnica świerkowa na pow. 222,6 ha, 
- foliofagi dębu (miernikowce i zwójka zieloneczka) na pow. 57,1 ha, 
- hurmak olchowiec na pow. 40 ha, 
- mszyce na pow. 17,3 ha, 
- krótkostopka nacetynek i zmróżka sosnowa na pow. 105 ha, 
- szarynka iwówka na pow. 1,6 ha, 
- oblot na pow. 1 ha. 

 
Zagrożenie w stopniu słabym ze strony zasnuj stwierdzono w 2003 r. w nadleśnictwach 

Ujsoły i Wisła na łącznej pow. 40 ha oraz stany ostrzegawcze stwierdzono w  nadleśnictwie 
Ustroń na pow. 13 ha. Odstąpiono od zwalczania ze względu na niewielkie zagrożenie. 

W kilku nadleśnictwach, w wyniku prowadzonego w 2002 roku monitoringu brudnicy 
mniszki przewidziano wystąpienie w 2003 roku stanów ostrzegawczych tego groźnego 
szkodnika. Brudnica mniszka co kilka lub kilkanaście lat wykazuje gwałtowny wzrost 
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populacji, wymagający zabiegów ograniczających. Ostatnio zabieg taki wykonano w 1994 
roku na terenie N-ctwa Brynek na pow. 670 ha.  

Ponadto badanie zapędraczenia gleby ujawniło zagrożenie w 2003 r. na pow. 9,88 ha, 
z tego ze strony chrabąszcza majowego i kasztanowca na pow. 3,3 ha, guniaka czerwczyka 
na pow. 2,82 ha, ogrodnicy niszczylistki na pow. 1,73 ha, listnika zmiennobarwnego na pow. 
1,87 ha oraz innych szkodników na pow. 0,16 ha. Wzmożona rójka chrabąszczy w 2003 roku 
wystąpiła w nadleśnictwie Złoty Potok, bez konieczności wykonania zabiegów ratowniczych. 

Wobec pojawiających się gatunków szkodliwych foliofagów wypracowane zostały 
skuteczne metody prognozowania i ograniczania ich liczebności. W praktyce nie dochodzi do 
istotnego obniżenia zdrowotności drzewostanów w wyniku działalności szkodników 
liściożernych.  

W 2002 r. stwierdzono w lasach województwa śląskiego występowanie następujących 
jednostek chorobowych: 

- pasożytnicza zgorzel siewek iglastych i liściastych na pow. 5,85 ha, 
- szara pleśń na pow. 1,21 ha, 
- osutki sosny na pow. 51,62 ha, 
- osutki modrzewia na pow. 2,35 ha, 
- rdze liści na pow. 0,12 ha, 
- mączniak dębu na pow. 130,68 ha, 
- zamieranie pędów sosny na pow. 27,4 ha, 
- zamieranie pędów sosny czarnej i świerka na pow. 20,16 ha, 
- skrętak sosny na pow. 17,03 ha, 
- rdza kory wejmutki na pow. 26,13 ha, 
- pomór topoli na pow. 5 ha, 
- grafioza wiązów na pow. 1 ha, 
- zamieranie dębów na pow. 771,57 ha 
- zamieranie buka na pow. 62 ha, 
- zamieranie brzozy na pow. 12 ha, 
- zamieranie jesiona i in. gat. na pow. 250,84 ha, 
- opieńkowa zgnilizna korzeni na pow. 25124,36 ha, 
- huba korzeni na pow. 4221,79 ha, 
- huby sosny, świerka i liściastych na pow. 31 ha, 
- rak gruzełkowaty buka i jaworu na pow. 3,25 ha, 
- plamistości liści na pow. 3,19 ha, 
- inne choroby na pow. 5,87 ha 

 
Spośród wymienionych powyżej czynników chorobowych największym problemem fito-

patologicznym pozostaje opieńkowa zgnilizna korzeni, szczególnie w górskich drzewo-
stanach świerkowych regla dolnego. Lokalnie w górach i na niżu groźny jest korzeniowiec 
wieloletni, zwany także hubą korzeniową.  

Chociaż wysoki poziom szkód od zwierzyny łownej, od wielu lat utrzymujący się na 
znacznych obszarach leśnych woj. śląskiego, nie rzutuje bezpośrednio na stan zdrowotny  
i sanitarny drzewostanów, to jednak pośrednio stwarza możliwości infekowania ran przez 
patogeny grzybowe i zasiedlania przez kambiofagi drzewek spałowanych, ponadto spa-
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łowane młodniki podatne są na szkody od okiści. Szkodliwość zwierzyny łownej polega głów-
nie na zgryzaniu i likwidowaniu sadzonek, w tym cennych domieszek liściastych, trwającemu 
przez kilka lat od założenia uprawy, co prowadzić może w efekcie do zubożenia składu 
gatunkowego przyszłych pokoleń lasu i wykonywania kosztownych poprawek.   

W 2002 roku zinwentaryzowano: 4273 ha uszkodzonych upraw, w tym szkody istotne 
wystąpiły na pow. 1246 ha, oraz 5543 ha uszkodzonych młodników, w tym szkody istotne 
wystąpiły na pow. 2477 ha. Znaczny wzrost szkód od spałowania dotyczy szczególnie młod-
ników rosnących na wielkopowierzchniowym pożarzysku z 1992 roku. Największą powie-
rzchnią szkód od jeleniowatych legitymują się od lat nadleśnictwa Lubliniec, Koszęcin, 
Świerklaniec, Brynek, Rudziniec i Rudy Raciborskie. 

 
         Tabela III 1.11/8. Powierzchnia upraw i młodników ze szkodami od zwierzyny  
          łownej zarejestrowana na terenie nadleśnictw województwa śląskiego  
           w 2002 roku /w ha/ 

 
Nadleśnictwo uprawy Młodniki Razem 

Andrychów 47,43 0 47,43 
Bielsko 94,45 7,56 102,01 
Brynek 289,11 455,54 744,65 
Chrzanów 52,73 8,32 61,05 
Gidle 31,58 45,69 77,27 
Herby 338 407 745 
Jeleśnia 21,82 6,95 28,77 
Katowice 174,57 51,43 226 
Kłobuck 347,15 264,55 611,7 
Kobiór 152,37 64,7 217,07 
Koniecpol 158,67 29,32 187,99 
Koszęcin 497,75 765,08 1262,83 

Lubliniec 486,6 844,15 1330,75 
Olkusz 91,76 3,79 95,55 
Pszczyna 164,63 106,87 271,5 
Rudy Raciborskie 152,62 525,95 678,57 
Rudziniec 245,3 533,34 778,64 
Rybnik 193,7 102,98 296,68 
Siewierz 58,95 12,01 70,96 
Świerklaniec 398,65 953,6 1352,25 
Ujsoły 2,76 60,39 63,15 
Ustroń 177,07 56,17 233,24 
Węgierska Górka 124,81 81,13 205,94 
Wisła 34,73 122,88 157,61 
Złoty Potok 128,94 46,17 175,11 
Razem 4466,15 5555,57 10021,72 

 

 

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO ZAGROŻENIA POŻARAMI LASÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 

W obowiązującej w Lasach Państwowych trzystopniowej skali potencjalnego zagro-
żenia pożarami, 15 nadleśnictw znalazło się w I-ej najwyższej kategorii zagrożenia, 3 (Biel-
sko, Koszęcin i Lubliniec) w II kategorii i 6 (Andrychów, Jeleśnia, Ujsoły, Ustroń, Węgierska 
Górka i Wisła)  w III kategorii zagrożenia pożarowego.  

W latach 1997-2002 liczba pożarów oscylowała miedzy 185 w 2001 roku a 408 w 2000 
roku. Wiosną 2003 roku wybuchło ponad 900 pożarów, przekraczając kilka razy średnią 
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wieloletnią. Pomimo wzrostu liczby pożarów widoczna jest tendencja do zmniejszania się ich 
średniej powierzchni, głównie dzięki szybkiemu  ujawnianiu i sprawnym akcjom gaszenia. 

 
PROGNOZA ZMIAN W NASILENIU CZYNNIKÓW SZKODOTWÓRCZYCH W LASACH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Analiza dotychczasowego pojawiania się szkód w lasach, powodowanych klęskowym 
przebiegiem zjawisk klimatycznych wskazuje na ich powtarzalność.  

Należy liczyć się zatem z rokrocznym występowaniem w zróżnicowanej powierz-
chniowo skali, szkód w drzewostanach beskidzkich powodowanych zjawiskami fenowymi. 

W dłuższym interwale, od kilku do kilkunastu lat, spodziewać się można wystąpienia 
rozległych powierzchniowo szkód od frontowych wiatrów burzowych na niżu, szczególnie  
w pasie nadleśnictw położonych w dolinie Małej Panwi. 

Szkody od okiści, najczęściej bo rokrocznie, w różnym nasileniu pojawiać się będą  
w drzewostanach górskich a na niżu przy szczególnie obfitych opadach śniegu, mających 
miejsce co kilka lat, mogą występować lokalnie w różnych klasach wieku, głównie w usz-
kodzonych spałowaniem młodnikach. Incydentalnie zdarzać się będą szkody od gradobicia, 
czego przykładem były wielkopowierzchniowe szkody tego typu na terenie Nadleśnictwa 
Siewierz.  

Groźne przymrozki późne i bardzo niskie temperatury przy braku pokrywy śnieżnej, 
zdarzać się będą sporadycznie, wyrządzając szkody, zwłaszcza w szkółkach i uprawach. 

Po doświadczeniu lipcowej powodzi z 1997 roku nie można wykluczyć także tego ro-
dzaju szkód w przyszłości. Często powtarzające się intensywne opady w górach powodować 
będą szkody w infrastrukturze drogowej i zabudowie potoków.  

Przeplatanie się lat z nadmiernymi opadami z latami o ich niedostatku, jak miało to 
miejsce na przykład na przełomie lat 80. i 90., rokuje w przyszłości pojawianie się stanów 
chorobowych drzew będących pochodną suszy glebowej, a najbardziej zagrożonym gatun-
kiem będzie nadal świerk. 

Pojawiać się będą również lokalnie zaburzenia hydrologiczne, powodowane działal-
nością górniczą (tab. III.1.11/9). 

 
      Tabela III. 1.11/9. Drzewostany pod wpływem szkód górniczych. Prognoza na 2010 r. 

 
Nadleśnictwo Osiadanie Zawodnienie Zalewiska Przesuszenie 

 ha % ha % ha % ha % 
Brynek 52 0,3 18 0,1 8 0,1 0 0,0 

Chrzanów 1600 8,9 300 1,7 125 0,7 700 3,9 
Katowice 7000 54,6 3500 27,3 167 1,3 0 0,0 

Kobiór 300 2,2 3 0,0 0 0,0 0 0,0 
Olkusz 123 0,8 0 0,0 0 0,0 7000 43,0 
Rybnik 1073 7,2 230 1,5 130 0,9 57 0,4 

Pszczyna 150 1,5 70 0,7 11 0,1 0 0,0 
Siewierz 232 1,8 13 0,1 5 0,0 0 0,0 
Razem: 10530  4134  446  7757  

 

Prognozowanie oddziaływania przemysłu na lasy należy do trudniejszych zadań.  
Z jednej strony spodziewać się należy powolnego odradzania się przemysłu na Górnym 
Śląsku i wzrostu obciążeń środowiska zanieczyszczeniami, z drugiej strony obowiązujące 
przepisy wymuszać będą stosowanie czystszych ekologicznie procesów technologicznych, co 
powinno skutkować ograniczeniem szkodliwych emisji. Jak się wydaje jakość powietrza nie 
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ulegnie wyraźnej poprawie, gdyż nadal udział emisji niezorganizowanej i pochodzącej ze 
wzrastającego spalania paliw ropopochodnych, będą znaczące w bilansie zanieczyszczeń. 
Przemysł, transport i gospodarka komunalna będą zatem nadal istotnym czynnikiem 
modyfikującym zdrowotność lasów na obszarach zurbanizowanych. Wzrośnie zagrożenie 
lasów w rejonie autostrad. 

Okresowe zagrożenie stwarzać będą nadal liściożerne szkodniki owadzie. W drzewo-
stanach sosnowych głównie osnuje gwiaździsta i czerwonogłowa, lokalnie i rzadziej brudnica 
mniszka, raczej sporadycznie poproch cetyniak i boreczniki, oraz w świerczynach  zasnuje, 
lokalnie zawodnica świerkowa, a w drzewostanach modrzewiowych krobik modrzewiowiec  
i mszyce. W związku ze wzrastającym udziałem gatunków liściastych wzrośnie rola foliofagów 
dębu, takich jak zwójka zieloneczka, piędziki i zimowek ogołotniak, brudnica nieparka, 
kuprówka rudnica i szczotecznica szarawka. Owadzie szkodniki nękające będą miały mniejsze 
znaczenie. Nowo zakładanym uprawom iglastym zagrażać będą szeliniaki.  

Owady kambiofagiczne, czyli tzw. szkodniki wtórne, aktywne będą tylko lokalnie, 
szczególnie w rejonach szkód abiotycznych i miejscach występowania chorób systemów 
korzeniowych. Utrzymywać się będzie duża ich presja, szczególnie kornika drukarza w gór-
skich drzewostanach świerkowych. Drzewostany te, szczególnie najbardziej narażone na pro-
ces rozpadu monokultury świerkowe o nie rodzimej proweniencji w reglu dolnym, będą wyma-
gać do chwili zakończenia procesu ich przebudowy, stałego nadzoru sanitarnego. 

Choroby drzew wywołane wirulentną działalnością grzybów, bakterii i wirusów, praw-
dopodobnie będą nadal poważnym problemem zdrowotnym. Szczególnie groźna będzie 
opieńkowa zgnilizna korzeni, przy czym istotnie wzrośnie jej rola w drzewostanach liściastych.  

Będą pojawiać się także choroby i szkodniki kwarantannowe. Wraz ze wzrostem średniej 
temperatury rocznej, realnym zagrożeniem może być nicień węgorek sosnowy. Walkę z nim 
prowadzi już w Europie Portugalia. Nasilą się choroby gatunków drzew introdukowanych, 
sosny wejmutki, sosny czarnej czy dębu czerwonego.  

Należy także spodziewać się, w związku ze wzrostem udziału atrakcyjnych pokarmowo 
gatunków liściastych w nowo zakładanych uprawach, zwiększonej przejściowo presji zwie-
rzyny łownej. Na gruntach zalesianych, w początkowej fazie rozwoju upraw, wzrośnie presja 
gryzoni i chrabąszczowatych. 

Ciągłym zagrożeniem, szczególnie wiosną, będą pożary lasu. 
Podstawowym działaniem, gwarantującym ciągłość jednoczesnego świadczenia funkcji 

produkcyjnych i coraz szerszych funkcji pozaprodukcyjnych przez lasy woj. śląskiego, jest 
konsekwentne realizowanie procesu przebudowy drzewostanów w kierunku optymalnego 
dopasowania składów gatunkowych do siedlisk.  

Przebudowane rodzimymi gatunkami drzewostany staną się głównym sposobem 
uodporniania ekosystemów leśnych na zjawisko gwałtownego zamierania lasu na obszarach 
pozostających pod niekorzystnym wpływem emisji przemysłowych. Poprzez rozproszenie 
zagrożenia na kilka gatunków lasotwórczych mniejsze będzie także ryzyko wystąpienia 
wielkopowierzchniowych gradacji monofagicznych szkodników liściożernych.  

Idea osiągnięcia względnej równowagi w ekosystemach leśnych poprzez szersze 
wykorzystywanie praw natury w prowadzeniu drzewostanów jest już od kilku lat wdrażana  
i ten kierunek będzie nadal rozwijany, także w ochronie lasu. 

Dla minimalizacji szkód powodowanych przez szkodniki wtórne, dotychczasowy wysoki 
reżim działań monitorujących i ograniczających ich presję, w celu utrzymania osiągniętego 
dużym wysiłkiem poprawnego stanu sanitarnego lasu, winien być nadal kontynuowany.  
Z tym, że przede wszystkim rozszerzać należy w miarę postępu wiedzy, metody biologiczne, 
w tym metodę feromonową i różne techniki inżynierii ekologicznej, w ramach których 
wykorzystywane winny być takie elementy jak pozostawianie tzw. posuszu ekologicznego 
czy szersze wprowadzanie grzybów antagonistycznych wobec patogenów grzybowych.  
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Działania w kierunku zwiększania bioróżnorodności, w tym protegowanie pożytecznej 
fauny, winny być utrzymane a nasilone w drzewostanach bardziej narażonych na czynniki 
destrukcyjne. 

Owadzie szkodniki liściożerne, o potencjale gradacyjnym, muszą być monitorowne, a w 
przypadkach koniecznych winna być podejmowana interwencja ratownicza za pomocą 
preparatów o selektywnym oddziaływaniu. Wdrażana już strategia pozostawiania części po-
pulacji szkodnika wraz z populacją jego wrogów naturalnych spośród drapieżców i paso-
żytów, winna pozwolić na dalsze ograniczanie ujemnego wpływu zabiegów ratowniczych na 
świat zwierzęcy w przyszłości. 

Poziom szkód od zwierzyny łownej w uprawach i młodnikach w wielu nadleśnictwach 
na terenie woj. śląskiego jest już od lat na tyle wysoki, że zagraża celowi hodowlanemu i wy-
maga również poszukiwania w przyszłości coraz skuteczniejszych metod zabezpieczania 
sadzonek przed zgryzaniem, osmykiwaniem, wydeptywaniem i spałowaniem. Wraz z szer-
szym wykorzystywaniem odnowień naturalnych i zwiększającym się udziałem gatunków 
liściastych, także poziom szkód istotnych w uprawach z czasem będzie maleć. Pomocnym  
w ograniczaniu presji jeleniowatych może być kierunek działań łowieckich oparty o skuteczną 
realizację wieloletnich planów hodowlanych, uwzględniających kompromis pomiędzy stanem 
populacji jeleniowatych a możliwościami pokarmowymi łowisk.  

Choroby grzybowe będą monitorowane i w miarę wdrażania nowych metod z zakresu 
fitopatologii leśnej coraz skuteczniej ograniczane. Należy spodziewać się istotnej poprawy 
metod profilaktyki grzybowej. O ile profilaktyka ta w szkółkach jest już zadawalająca o tyle 
profilaktyka na terenach leśnych wymagać będzie dalszego doskonalenia. Prócz biopre-
paratu Pg IBL do zabezpieczania pni sosen przed infekcją ze strony korzeniowca wielo-
letniego, do praktyki leśnej wejść powinny nowe biopreparaty skuteczniejsze w profilaktyce 
przeciwopieńkowej.  

W perspektywie do roku 2025 stan zdrowotny lasów RDLP nie zmieni się w sposób 
istotny. Taką prognozę uzasadnia brak możliwości generalnej zmiany składów gatunkowych 
przyszłych drzewostanów w tak krótkim przedziale czasu. Pozostanie więc na znacznych 
obszarach górskich dominacja gatunku wrażliwego na przewidywane ocieplanie się klimatu 
tj. świerka pospolitego. Najbliższe kilkanaście lat to konieczność realizacji programu 
przebudowy osłabionych drzewostanów, szczególnie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.   

Dalszy horyzont czasowy pozwala prognozować stopniową poprawę kondycji 
zdrowotnej w związku z czystszymi dla lasów technologiami przemysłowymi, zauważalnym 
wzrostem lesistości kraju, znacznym już dopasowaniem składów gatunkowych do siedlisk  
i wzrostem bioróżnorodności przyrodniczej, a w efekcie końcowym złagodzeniem presji wielu 
istotnych dzisiaj czynników negatywnie wpływających na kondycję zdrowotną drzew. 
Konsekwentna realizacja przez leśnictwo idei trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej na 
podstawach ekologicznych winna zapewnić w dającej się przewidzieć przyszłości poprawę 
stabilności ekosystemów leśnych w kierunku ich homeostazy, tym samym zauważalną 
poprawę zdrowotności lasów w Polsce południowo-zachodniej.  

Przedstawiona powyżej wizja zmian opiera się na kilku przesłankach, tj. utrzymaniu się 
trendu powolnego ocieplania klimatu, rozwoju gospodarczego kraju opartego o przestrze-
ganie wymogów ochrony środowiska naturalnego i niezmienianiu zasad dotychczasowej 
polityki leśnej.  
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