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W wyniku działalności człowieka zwiększa się częstość występowania i zasięg zjawisk 
klęskowych w lasach górskich. Przykładem są lasy sudeckie, gdzie w Górach Izerskich, 
w latach 70. XX wieku, w krótkim czasie całkowitemu wylesieniu uległo prawie 15 



000 ha. Zagospodarowanie tych obszarów poklęskowych było nowym wyzwaniem dla 
gospodarki leśnej. Przez wiele lat powstało mniej więcej tyle koncepcji przeciwdzia-
łania skutkom tej katastrofy, ilu ludzi zajmowało się tą tematyką. Wszystkie pomysły 
człowieka do dzisiaj weryfikuje przyroda, drwiąc sobie ze współczesnej wiedzy leśnej. 
Ważne, by z tej lekcji pokory wyciągnąć odpowiednie wnioski, które będą mogły słu-
żyć kolejnym pokoleniom.

Złożone przyczyny klęski ekologicznej w Sudetach uwidoczniły się w Beskidach 
z ponad dwudziestoletnim opóźnieniem. Na podstawie danych lotniczego skanowa-
nia laserowego (ang. ALS) z terenu Beskidów w roku 2012 powierzchnia upraw po-
klęskowych wynosiła ponad 12 000 ha, a młodników ponad 2000 ha. Jest to więc 
porównywalna wielkość powierzchni z obszarami poklęskowymi w Sudetach, nie-
porównywalne są jednak warunki siedliskowe. Większość obszarów poklęskowych 
w Beskidach obejmują żyzne siedliska lasowe, które sprzyjają powstawaniu zróż-
nicowanych biocenoz. Przyczyniają się również do spowolnienia procesów rozpadu 
pozostałych sztucznych świerczyn, co pozwala na bardziej kontrolowaną gospodarkę 
i działania wyprzedzające. 

Tylko w Nadleśnictwie Węgierska Górka liczba sadzonek posadzonych w latach 
2000–2011 wyniosła 14 940 820 sztuk. W przeliczeniu na jeden hektar jest to prawie 
1600 sadzonek lub średnio rocznie 1 245 068 sadzonek. Lepsza jest również jakość 
i żywotność świerków beskidzkich. Mimo, że słynne świerki istebniańskie przechodzą 
do historii, okazuje się, na podstawie przeprowadzonych w Zakładzie badań, że istnieje 
duży przepływ genów między pokoleniem rodzicielskim i potomnym, co sprawia, że 
odnowienie naturalne świerka może odzwierciedlać w 85,52% pulę genową pokolenia 
rodzicielskiego drzewostanu. 

Brak odnowień naturalnych i trudności z odnowieniem sztucznym pojawiają się 
w Beskidach tylko przy silnym zachwaszczeniu runa, na powierzchniach położonych 
w partiach przygrzbietowych wysokich pasm górskich, po niedawno obumarłych lub 
zniszczonych przez wiatr drzewostanach świerkowych. W przeciwieństwie do tzw. 
Czarnego Trójkąta, który występował przez wiele lat w Sudetach, można więc mówić 
o „zielonych Beskidach”. Jednak straty w zakresie funkcji produkcyjnych i pozapro-
dukcyjnych, jakie wynikną w kolejnych dziesięcioleciach na obszarach poklęskowych 
Beskidów są nie do uniknięcia. W celu ich zmniejszenia konieczne jest m.in. bieżące 
dostosowywanie metod zagospodarowania do aktualnego stanu upraw i młodników, 
a także do bieżących potrzeb społecznych w ramach funkcji pozaprodukcyjnych. Ko-
nieczny jest więc zintegrowany monitoring, w którym systematyczne obserwacje i ba-
dania naziemne będą połączone z monitoringiem geomatycznym, obejmującym rów-
nież ochronę krajobrazu. 

Do stałych obserwacji i badań naziemnych w zróżnicowanych obszarach poklęsko-
wych Beskidów pracownicy Zakładu Lasów Górskich wyznaczyli 32 powierzchnie ba-
dawcze, na których prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja, pomiary przyrostów 
i opis uszkodzeń gatunków drzewiastych, wykonywane są zdjęcia fitosocjologiczne 
oraz analizy chemiczne materiału roślinnego i glebowego. Wykonywane są również 
eksperymentalne prace pielęgnacyjne.


