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Rycina 2. Porównanie odpływów jednostkowych (q) w potokach sudeckich 

(VIII 2006) 

Figure 2. Comparison of outflows unit (q) for the Sudeten streams (VIII 2006) 

Interakcje las - woda w warunkach klęsk ekologicznych 

Forest - water interactions in the conditions of ecological disasters 

Janek M., Kucharska K., Pierzgalski E., Tyszka J., Stolarek A., Wróbel M. 

Zakład Ekologii Lasu 

Department of Forest Ecology 

M.Janek@ibles.waw.pl, E.Pierzgalski@ibles.waw.pl, J.Tyszka@ibles.waw.pl, A.Stolarek@ibles.waw.pl, M.Wrobel@ibles.waw.pl 

Wstęp 

Introduction 

W latach 70. w Górach Izerskich, a w latach 90. XX w. 

w Beskidzie Śląskim, wystąpiło masowe zamieranie 

drzewostanów świerkowych (Ryc. 1). W Izerach czynni-

kiem inicjującym były kwaśne deszcze, zaś w Beski-

dach - gradacja kornikowatych, która wystąpiła po dłuż-

szych okresach posusznych. 

Stwierdzono także występowanie malejącego trendu 

odpływu w zlewni potoku Ciekoń w okresie restytucji 

drzewostanów. Natomiast w zlewni potoku Bystra,  

w której po 10 latach zamierania, pozostały już tylko 

niewielkie fragmenty dojrzałych drzewostanów świerko-

wych, nastąpiło znaczne zwiększenie odpływu (Ryc. 3). 

Zamieranie świerków, a także ich zrywka, przyczyniają 

się do gwałtownych spływów wody w górach powodu-

jąc erozję powierzchniową, żłobinową, a nawet wąwo-

zową. Jednocześnie pozostała materia organiczna  

ulega szybkiej mineralizacji, a jej składniki wymywane 

są ze zlewni, m.in. azot (Ryc. 4). 

Podsumowanie 

Summary 

Wieloletnie badania w Górach Izerskich oraz Beskidzie 

Śląskim wykazały, że masowe zamieranie drzew powo-

duje istotne zmiany hydrologiczne i hydrochemiczne 

polegające na zwiększeniu odpływu wody ze zlewni, 

skróceniu czasu formowania się i trwania wezbrań.  

Odsłonięcie gleby jest natomiast przyczyną przyspie-

szonej erozji, mineralizacji ściółki i wymywania bioge-

nów ze zlewni. 

Cel i metodyka badań 

Objectives and methods of research 

Celem badań było określenie wpływu wielkoobszarowe-

go wylesienia na składowe bilansu wody w zlewniach 

potoków górskich i skutków z tym związanych.  

W Górach Izerskich badania prowadzono w trzech 

zlewniach o różnym stopniu wylesienia: Czerniawka 

(4%), Płóczka (8%) i Ciekoń (40%), a w Beskidzie Ślą-

skim - w zlewni potoku Bystra o wylesieniu 90% w koń-

cowej fazie. Badania hydrologiczne oraz chemiczne 

wód prowadzono metodami standardowymi.  

 

Wyniki 

Results 

W Górach Izerskich stwierdzono, że przy największym 

wylesieniu (Ciekoń) następowało największe skrócenie 

czasu formowania się oraz trwania wezbrań, jak rów-

nież zwiększenie średnich i maksymalnych przepływów 

w potokach (Ryc. 2). 

Rycina 4. Wieloletnie zmiany wymywania azotu z badanych zlewni górskich 

Figure 4. Many years’ changes of nitrogen leaching rom investigated mountains watersheds 
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Rycina 1. Zamieranie drzewostanów świerkowych w Górach Izerskich (a) oraz 

w Beskidzie Śląskim (b) 

Figure 1. Deforestation of spruce stands in the Jizera Mountains (a) and in the Silesian 

Beskid (b) 

Rycina 3. Trendy zmian odpływu ze zlewni potoków Ciekoń oraz Bystra 

Figure 3. Trends of the outflow changes from the watersheds Ciekoń and Bystra 
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