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Abstract: The aim of the work is evaluation of European larch usefulness to forest reclamation 
o f post-industrial wasteland. The researches were performed in 35-year-old stands on the exter
nal soil bank o f a sulfur mine. The very good development o f larch stand on clay sand was 
stated -  the average height, breast height diameter and thickness considerably exceeded the 
table parameters characteristic for the first soil quality class. The main reason o f too loose 
crown density was the dieback of young trees. Investigations proved the need of increasing 
the participation o f this tree species in sylvan land reclamation on soil-less grounds at the 
expense of introducing the pioneer species.
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WSTĘP

Modrzew europejski {Larix decidua Mill.) jest jednym z gatunków drzew leśnych, 
który na gruntach bezglebowych (nieużytki poprzemysłowe) charakteryzuje się dużą 
zdolnością przystosow aw czą do różnych warunków  podłoża. R ośnie w ięc -  z 
wyjątkowo dobrym skutkiem -  na zwałach zbudowanych z łupków i piaskowców 
karbońskich [Harabin 1983; Harabin, Kawalec 1979], zwałowiskach kopalnictwa węgla 
brunatnego [Bender, Gilewska 1995; Krzaklewski i in. 1995; W ójcik 2002], zwałach 
popiołowo-żużlowych [Harabin, Klein 1973], w wyrobiskach popiaskowych, na warpiach
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pogalmanowych [Harabin, W ęgierek 1972] oraz, co jest tematem niniejszej pracy, na 
gruntach przekształconych odkrywkowym wydobyciem siarki [Węgorek 1995,2003; 
Ziemnicki i in. 1979].

Pomimo niewątpliwie istotnych zalet modrzewia, do których należy zaliczyć 
stosunkowo dynamiczny wzrost i rozwój, dość umiarkowane wymagania glebowe oraz 
m ałą wrażliwość na często występujące w tych warunkach niekorzystne układy 
termiczno-wilgotnościowe, zaskakujący jest jego niewielki (poza doświadczalnymi 
nasadzeniami) udział w składzie zakładanych upraw na różnego rodzaju nieużytkach 
poprzemysłowych. Zasadniczą przyczynę tego należy upatrywać w błędnym poglądzie 
panującym wśród praktyków, że wprowadzenie modrzewia na nieużytki poprzemysłowe, 
zawsze wiąże się z wysoką śmiertelnością sadzonek. Tymczasem ta sama praktyka 
dow odzi, że na przykład w w arunkach zw ałów górnictw a w ęgla kam iennego, 
najczęstszymi przyczynami obumierania sadzonek [Harabin i in. 1974] są: nieod
powiednia jakość materiału roślinnego, jego wiek (np. 3-letni), spóźniona pora sadzenia 
(przy nasadzeniach wiosennych) oraz wadliwa technika sadzenia.

OBIEKT BADAŃ

Badania wykonano na zalesionym zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w 
Piasecznie (koło Tarnobrzega). Zwałowisko usypano w latach 1959-1965 z czwarto- 
i trzeciorzędowych piasków oraz trzeciorzędowych iłów krakowieckich. Grunty te zostały 
częściowo wymieszane w trakcie zwałowania oraz rekultywacji technicznej. Powstały 
między innymi utwory o składzie granulometrycznym piasków gliniastych i glin. Utwory 
zw ałow iskow e miały odczyn obojętny lub zasadowy. Próchnica w ystępowała w 
nielicznych próbkach, w ilości do 17 g • k g '1. Zawartość przyswajalnych form potasu i 
fosforu (metodą Egnera-Riehma) wynosiła z reguły dziesiętne części mg • kg'”1, z 
wyjątkiem zawartości potasu w iłach, gdzie osiągała 4,5 mg • kg-1. Ilość siarki ogólnej 
z reguły mieściła się w przedziale 0,1-34 g • kg-1, ale w gruntach ilastych siarki było 
znacznie więcej do 200 g • kg“1 [Zicmnicki i in. 1980].

Przed zalesieniem, na wyrównanej wierzchowinie zwałowiska zastosowano nawożenie 
mineralne (200 kg mocznika, 200 kg soli potasowej 40%, 320 kg superfosfatu na 1 ha) 
i nawożenie zielone przez przyoranie jednorocznej uprawy mieszanki roślin motylkowatych. 
Wierzchowinę zalesiono w latach 1968-1969. Modrzew europejski {Larix decidua Mill.) 
wprowadzono między innymi w formie domieszki kępowej. Dwuletnie sadzonki 
wprowadzono w więźbie 1,2 x 1,2 m. W rzędach, pomiędzy sadzonkami modrzewia, jako 
domieszkę pielęgnacyjną posadzono olszę szarą {Ainus incana (L.) Moench.) oraz 
nieliczne sadzonki olszy czarnej (A. glutinös a (L.) Gaertn.) i lipy drobnolistnej {Tilia 
cordata Mill.). W efekcie więźba upraw wynosiła 1,2 x 0,6 m. Pielęgnacja polegała na: 
jednorazowym nawożeniu mineralnym (N, P, K) w dawkach jak  dla uprawy mieszanki 
na nawóz zielony; spulchnianiu międzyrzędzi (od 1973 r.); odsłanianiu modrzewi przez 
ogławianie i wycinanie olszy [Ziemnicki i in. 1979,1980].
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METODY BADAŃ
Badania wykonano w drzewostanach 35-letnich (w 2003 r.) na dwóch pow ie

rzchniach o wielkości po 300 n r, położonych na wierzchowinie, oznaczonych nr 18 i 
26. Na pow. 18 do głębokości 1,5 m zalegająpiaski gliniaste [Węgorek 2003]. Na pow. 
26 do 0,4 m piaski gliniaste, a głębiej (do 1,5 m) glina ciężka.

Oceniono warunki glebowe na podstawie właściwości chemicznych materiału 
ziemnego określonych w 2000 r.: pH w 1 mol • dm-3 KC1 -  potencjometrycznie; 
zawartość węgla organicznego -  metodą Tiurina; azotu ogółem -  m etodą Kjeldahla; 
przysw ajalnego fosforu i potasu -  m etodą Egnera-Riehm a; m agnezu -  m etodą 
Schachtschabela; węglanu wapnia -  m etodą Scheiblera; siarki ogólnej -  m etodą 
nefelometryczną.

Analizowano zmiany socjalne w drzewostanach na podstawie zdjęć fitosocjologicznych 
wykonanych w latach 1974,1987,1995 i 2003. W 2003 r. w górnych piętrach drzewostanów 
(utworzonych wyłącznie z modrzewia) sklasyfikowano drzewa wg klas biologicznych Krafta. 
Zmierzono wysokości oraz pierśnice drzew (średnica na wysokości 1,3 m). Wybrano drzewa 
próbne (średnie pod względem pierśnicy i wysokości). Po ich ścięciu dokonano pomiaru 
sekcyjnego miąższości pni (sekcje o długości 1,0 m). Na podstawie analizy rocznych 
przyrostów grubości na wyrzynkach (krążkach) pobranych co 1 m oraz z wysokości 1,3 m 
określono wysokości drzew w terminach co 5 lat życia drzewostanu. Na wyrzynkach z 
wysokości 1,3 m określono bieżące roczne przyrosty grubości (pierśnicy) jako średnie z 
pomiaru na czterech promieniach.

WYNIKI I DYSKUSJA

W  2003 r. warstwa ściółki miała miąższość 3,0 oraz 4,0 cm odpowiednio na 
powierzchniach 18 i 26. Miąższość inicjalnych poziomów próchnicznych wynosiła 
odpowiednio 12 i 10 cm. W obu drzewostanach w ściółce wyraźnie wyodrębniały się: 
cienka warstw a surowiny (Ol); nieco grubsza w arstwa butw iny (Of) o charak
terystycznej strukturze „maty wojłokowej” ; zmiennej grubości warstewka bezposta
ciowej, silnie rozłożonej masy organicznej (Oh). Poziomy próchniczne wyraźnie 
odróżniały się ciemnoszarym zabarwieniem i równym przebiegiem linii spągowej.

Określenie zawartości łatwo rozpuszczalnych składników mineralnych w warstwie 
do głębokości 40 cm jest wystarczające do oceny zaopatrzenia gleb leśnych w pod
stawowe składniki pokarmowe [Kowalkowski 1976]. Wybrane właściwości chemiczne 
gleb do głębokości 0,5 m podano w tabeli 1. Wyraźnie wyższą zawartością węgla 
organicznego i azotu ogółem cechują się wierzchnie warstwy profili (0-5 cm). Na 
pow. 26 znaczną zawartość tych składników stwierdzono także w warstwie 40-50  cm 
(glina ciężka). Stosunek zawartości węgla do azotu jest niski. Świadczy to o sprawnym 
procesie przemian substancji organicznej tworzącej się gleby. Ocena zaopatrzenia gleb 
w podstawowe składniki pokarmowe pod kątem potrzeb produkcji leśnej wskazuje, że 
jest ono niedostateczne w przypadku azotu i potasu, a jedynie zaopatrzenie w magnez 
jest wystarczające. W badanych próbkach piasków gliniastych nie stwierdzono węglanu 
wapnia, występował natomiast w glinach (pow. 26) w ilości 87,4 g • kg-1. Zawartość
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TABELA 1. Właściwości chemiczne gleb na powierzchniach badawczych 
TABLE 1. Some chemical properties of soils of research areas

Nr
No.

Głębokość
Depth
[cm]

pH
(KC1)

С N С : N К Mg S
[g -k g ']

С : S

[g - k g 1] [mg • kg ']

18 0-5 6,5 6,60 0,70 9 53,1 48 0,04 165
5-10 6,5 1,50 0,28 5 43,2 47 0,07 21

10-20 6,2 1,20 0,28 4 15,8 24 0,04 30
20-30 6,7 1,20 0,27 4 29,1 22 0,02 60
40-50 6,7 1,80 0,28 6 29,1 18 0,04 45
0-50 - 1,95 0,32 5 30,3 26 0,04 56

26 0-5 6,5 6,07 0,63 10 52,3 42 0,03 202
5-10 6,7 1,85 0,27 7 8,72 40 0,04 46

10-20 6,6 0,90 0,28 3 7,61 18 0,02 45
20-30 6,5 1,08 0,26 4 6,59 18 0,06 18
40-50 7,0 4,10 0,56 7 8,64 44 0,38 11

0-50 - 2,53 0,39 6 8,2 30 0,14 42

siarki ogółem nie wskazuje na zanieczyszczenie gleb tym pierwiastkiem, a stosunek 
węgla organicznego do siarki ogółem świadczy o znacznym udziale siarki organicznej. 
Na pow. 26 odczyn gleb należy uznać za obojętny, natomiast na pow. 18 jest on na 
pograniczu lekko kwaśnego i obojętnego.

Zmiany w pokryciu powierzchni przez warstwy roślinne zestawiono w tabeli 2. W 
5-letnich uprawach pokrycie powierzchni przez wprowadzone gatunki drzew wynosiło 
60%. Na obu powierzchniach dominowała olsza (Alnus sp.) wykazująca pokrycie 
40-50% , natomiast gatunek docelowy -  modrzew europejski {Larix decidua Mill.) 
miał pokrycie 10%. Na pow. 26, około 10% pokrycia miała lipa drobnolistna {Tilia 
cordata Mill.). W runie, przy niewielkich różnicach w ogólnym pokryciu, dominował 
trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos (L.) Roth) oraz perz właściwy (.Agropyron 
repens (L.) P. Beauv.) i kostrzewa czerwona {Festuca rubra L.S.S). Na pow. 26 
była wyraźnie wykształcona warstwa mchów -  głównie rokietnik pospolity {Pleurozium 
schroeberi (B ird.) M itt.). W kolejnych term inach badań stw ierdzono w yraźne 
różnicow anie się drzewostanów (tab. 2). W 18-letnich drzewostanach (1987 r.) 
występowała warstwa drzew utworzona wyłącznie przez modrzew: na pow. 18 miała 
pełne zwarcie; na pow. 26 jej pokrycie wynosiło jedynie 60%. W podszycie na pow. 26 
(40% pokrycia) występowała stosunkowo licznie olsza {Aluus sp.) i lipa {Tilia cordata 
M ill.). Na pow. 18 podszyt był bardzo skąpy (odrosty olszy). Inw entaryzacja 
drzewostanów 27- i 35-letnich wykazała stopniowe rozluźnianie się warstwy drzew. 
W drzewostanach 35-letnich były wyraźne dwa piętra drzew: górne utworzone z 
modrzewia {Larix decidua Mill.); dolne z lipy drobnolistnej {Tilia cordata Mili.) i dębu 
czerwonego {Quercus rubra L.). Piętro górne na pow. 18 pokrywało 70, a na pow.
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26-40%. Pokrycie przez piętro dolne wynosiło 
odpowiednio: około 5 i 40%). Konsekwencją 
takiej budowy warstw drzew było zmniejszenie 
pokrycia powierzchni przez runo, a na pow.
26 także przez podszyt i mchy (tab. 2).

W 35-letn ich  drzew ostanach , drzew a 
modrzewia miały wyrównaną pozycję socjal
ną. Na pow. 26 wszystkie sklasyfikowano w 
II klasie Krafta. Na pow. 18 pojedyncze eg
zemplarze nieznacznie dominowały (kl. I), a 
nieliczne wykazywały cechy drzew III klasy 
biologicznej Krafta (tab. 3). Pierśnice modrze
wi na pow. 18 wynosiły od 14 do 27 cm (jedno 
drzewo miało pierśnicę 36 cm), a na pow. 26 
mieściły się w przedziale 18-28 cm. Drzewo
stan na pow. 18 m iał w iększą przeciętną 
wysokość i pierśnicę, a także wyraźnie większą 
liczbę drzew w przeliczeniu na 1 ha (tab. 3).

Przeciętne wysokości drzewostanów na 
pow. 18 i 26 są odpowiednio o 2,2 m oraz 1,5 
m większe od wysokości drzewostanów w I 
klasie bonitacji siedliska [Szymkiewicz 2001].
Na pow. 18 w iększa jest także przeciętna 
pierśnica ( o 1 cm) i o 20%) większa liczba 
drzew od podawanych w tablicach dla I kl. 
bonitacji siedliska. Przy tak dużym zagęsz
czeniu drzew zjaw iskiem  norm alnym  jest 
większa ich wysokość, a mniejsza od „tabli-cowej” pierśnica. Tymczasem w bada
nym drzewostanie wszystkie te parametry osiągają większe wartości, co wskazuje na 
bardzo dobrą aklimatyzację modrzewia w warunkach zwałowiskowego gruntu o składzie 
granulometrycznym piasków gliniastych. Zaska-kująco odmienna sytuacja występuje 
w drzewostanie na pow. 26. Przy liczbie drzew mniejszej o około 10%) w stosunku do 
podawanej dla I kl. bonitacji siedliska [Szymkiewicz 2001], wysokość przeciętna jest 
większa (o 1,5 m), a pierśnica o 0,9 cm mniejsza. (W przypadku pierśnicy, jest ona o 
prawie 2 cm większa niż dla II kl. bonitacji siedliska.) Tę „nienormalność” drzewostanu 
w stosunku do parametrów tablicowych należy tłumaczyć niekorzystnymi warunkami 
siedliskowymi dla modrzewia wynikającymi z płytkiego zalegania utworów zwięzłych 
-  glina ciężka na głębokości 40 cm. Już w czasie uprawy liczne wypady spowodowały 
rozluźnienie zwarcia, a w dalszych stadiach rozwojowych przyrosty grubości mimo 
znacznej przestrzeni życiowej poszczególnych drzew były stosunkowo małe, co 
rzutowało na wielkość pierśnicy. Stosunkowo dużą wysokość drzew należy przypisać 
podganianiu przez lipę i dęby, które początkowo tworzyły zwarty podszyt, a następnie 
dobrze rozwinięte II piętro drzew (tab. 2).

TABELA 2. Pokrycie powierzchni przez 
warstwy roślinności
TABLE 2. Coverty of the area with plants

Warstwa 
roślinności 
Layers of plants

Nr
No

j
Pokrycie [%], 
wiek drzewostanu 
(lata);
Plant coverage [%], 
stand age (years)

5 18 26 35

Drzewa I; 18 _ 90 80 70
Trees I * 26 - 60 50 40

Drzewa II; 18 _ _ + !
Trees II ** 26 - - 40

Podszyt; 18 60 + 10
1

10 1
Brushwood 26 60 40 40 10 !
Runo; 18 70 20 60 40
Undergrowth 26 60 30 30 10

Mchy; 18 + + 10 10
Mosses 26 20 50 70 зо !1
* -  górne piętro drzewostanu; upper crown 
cover ** -  dolne piętro drzewostanu; 
lower crown cover
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TABELA 3. Charakterystyka drzewostanu modrzewiowego, wymiary drzew próbnych i miąższość 
drzewostanów
TABLE 3. The characteristic of the larch-stand, tested trees size and stands volume

Nr Liczba drzew Wysokość Pierśnica Drzewa próbne Miąższość
No. Number of trees przeciętna prze Tested trees drzewo

Average ciętna stanu
na Dowierzchni na 1 height Average wyso pier- miąż Stand
w klasach ha [m] breast kość śnica- szość volume
Krafta at 1 height height breast pnia [m3 • ha ']
on the area in ha diameter [m] height the
Kraft's scale [cm] dia capa i

meter city i
[cm] of the

Ï II III trunk
[rrf]

18 2 25 4 1033 21,0 20,4 20,80 19,8 0,33 341
26 23 767 20,3 18,5 19,65 18,1 0,25 192 !

!

Znaczne różnice występują w miąższości drzewostanów modrzewiowych (tab. 3). 
M iąższość drzew ostanu na pow. 26 osiąga jedynie 56% zapasu drzew ostanu z 
powierzchni 18 (w przeliczeniu na 1 ha). Z porównania miąższości drzewostanów 
wyliczonych na podstawie pomiaru sekcyjnego drzew próbnych (o parametrach pierśnicy 
i wysokości nieco mniejszych niż przeciętne w drzewostanach -  tabela 3) z miąższością 
w warunkach I kl. bonitacji siedliska [Szymkiewicz 2001] (uwzględniającą zapas 
drzewostanów głównych i podrzędnych bez użytków przedrębnych) wynika, że czynnik 
zadrzewienia wynosi 1,26 na pow. 18 oraz 0,71 na pow. 26.

Krzywe wzrostu wysokości drzew próbnych z obu powierzchni (rys. 1) mają bardzo 
podobny przebieg. Uwidacznia się jednak wolniejszy wzrost drzewa z pow. 26 w fazie 
uprawy. W 5 roku drzewo z pow. 18 osiągnęło wysokość 2,50 m, a z pow. 26 tylko 1,65 m. 
Po około 20-letnim okresie stosunkowo wyrównanych wysokości drzew próbnych, w 
ostatnich kilku latach daje się zaobserwować spowolnienie wzrostu drzewa z pow. 26.

Wysokość 1,3 m drzewo próbne z pow. 18 przekroczyło w czwartym roku. Drzewo 
z pow. 26 o rok później. W okresie od pojawienia się przyrostu pierśnicy do 10 roku 
wzrostu, drzewo z pow. 26 osiągało większe przyrosty roczne tego parametru -  w 7 
roku przyrost pierśnicy wynosił ponad 19 mm (rys. 2). Od 11 roku życia w drzewostanie, 
większe przyrosty roczne pierśnicy stwierdzono u drzewa z pow. 18, przy ogólnych 
tendencjach wzrostu i spadku przyrostu pierśnicy jednakow ych u drzew z obu 
powierzchni (rys. 2). Pierśnica drzew próbnych zrównała się dopiero w 23 roku i w 
kolejnych latach wzrost pierśnicy był większy u drzewa z pow. 18 (rys. 3). Średnie 
przyrosty roczne pierśnic (z 35 lat) były bardzo zbliżone i wynosiły 5,5 mm -  pow. 18 
oraz 5,4 mm -  pow. 26, a pierśnice bez kory odpowiednio 17,8 oraz 16,6 cm. Grubość 
kory drzew próbnych na wysokości pierśnicowej ( 1,3 m) wynosiła 10,0 mm (pow. 18) 
i 7,8 mm (pow. 26).
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RYSUNEK 1. Wzrost wysokości drzew prół 
nych
FIGURE 1. Growth in height of tested trees

lata ; y e a r s

W ysokości badanych modrzewi są porównywalne do osiąganych na dobrych 
siedliskach leśnych. Badania Kowalczyka i Dobrzyńskiego [1996] wykazały, że 
przeciętne wysokości modrzewia w wieku 34 lat na siedlisku lasu mieszanego wynoszą 
(zależnie od preweniencji) od 18,4 do 22,4 m (w badanych drzewostanach 20,3 i 21,0 m 
-  tab.3). Wg badań Andrzejczyka i Bellona [1999] modrzew w wieku 30 lat, na siedlisku

RYSUNEK 2. Bieżący roczny przyrost pierśnicy (bez kory)
FIGURE 2. Currently yearly increase of the breast height diameter (without bark)
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b  La : у с а  r z.

RYSUNEK 3. Wzrost pierśnicy (bez kory)
FIGURE 3. Increase of the breast height (without bark)

lasu mieszanego świeżego, osiąga wysokość (zależnie od pochodzenia) w granicach 
18,7-20,8 m (jedna z badanych preweniencji jedynie 15,8 m). W przypadku przeciętnych 
picrśnic, wymienieni autorzy podają wielkości: w warunkach LM od około 20 do 23 
cm; w LMśw od 19,6 do 22,5 cm (w badanych drzewostanach 18,5 i 20,4 cm). 
Miąższości drzewostanów badanych przez Kowalczyka i Dobrzyńskiego [1996] wahały 
się od około 320 do około 360 (wyjątkowo 200) m 3 • ha \  a Andrzejczyk i Bellon
[1999] podają miąższości 30-letnich drzewostanów w granicach 236-321, wyjątkowo 
144 n r“' • ha'“1 (miąższość badanych drzewostanów wynosiła 192 oraz 341 m3 • h a -1 -  
tab. 3).

Bellon i in. [1983] oraz Szramka [1997] podkreślają, że dobre efekty produkcyjne 
uzyskuje się w drzewostanach dwupiętrowych, w których górne piętro tworzy luźno 
rosnący modrzew, a dolne gatunki cienioznośne. Taki charakter ma drzewostan na pow. 
26, jednak produktywność modrzewia jest tu bardzo niska. Wynika to z faktu, że modrzew 
wymaga gleb zasobnych i o dobrych stosunkach powietrzno-wodnych, tymczasem na 
powierzchni 26 już od 40 cm zalega stosunkowo zasobna, ale ciężka glina.

Chodnik [ 1997] zwraca uwagę, że krytyczny okres rozwoju modrzewia, jako reakcja 
na niekorzystne warunki siedliska, występuje z reguły pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. 
W warunkach badań, w tym przedziale wiekowym wystąpiły najmniejsze przyrosty 
picrśnic (rys. 2), a na pow. 26 już od około 15-20 roku życia nastąpiło także zmniejszenie 
dynamiki wzrostu wysokości (rys. 3). O ile w przypadku pow. 26 (z gliną ciężką w 
podłożu) objawy te potwierdzają, że stanowisko jest nieodpowiednie dla modrzewia, to 
w przypadku pow. 18 (piasek gliniasty) zmniejszenie się rocznych przyrostów pierśnicy 
(przy jednoczesnym  osiągnięciu wysokości i miąższości jak  na dobrych siedliskach 
leśnych) należy przypisać zbyt silnemu zwarciu drzewostanu.
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WNIOSKI

1. M odrzew europejski wprowadzony jako 2-letnie sadzonki na bezglebowe utwory 
zwałowisko we o składzie granulometrycznym piasków gliniastych, w wieku 35 lat 
osiągnął wysokość i miąższość jak  na dobrych siedliskach leśnych.

2. Zadowalający rozwój drzewostanu osiągnięto dzięki starannej pielęgnacji w fazie 
upraw, w tym przy pomocy krótkotrwałej domieszki olszy.

3. O korzystnych dla m odrzewia siedliskach, kształtujących się na zw ałowisku 
z piasków gliniastych, świadczy duża przeżywalność sadzonek oraz utrzymywanie 
się dużego zwarcia i dobre stanowiska socjalne drzew.

4. W  celu uzyskania lepszych proporcji w przyroście wysokości i pierśnicy (zwiększe
nia przyrostów grubości) konieczne są intensywne cięcia pielęgnacyjne.

5. Stanowiskiem nieodpowiednim dla modrzewia okazała się powierzchnia z płytko 
zalegającymi utworami zwięzłymi, dlatego pod uprawę modrzewia (szczególnie na 
zwałowiskach usypywanych z różnych utworów) konieczne jest staranne określe
nie zasięgów zalegania i zróżnicowania utworów glebowych.
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