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CZASOWA ZMIENNOŒÆ OPADU ORGANICZNEGO
W DRZEWOSTANACH JOD£OWO-BUKOWYCH

W LATACH 1994-2006 NA G£ÓWNYM MASYWIE £YSOGÓR

Alojzy Kowalkowski, Marek JóŸwiak

Kowalkowski A., JóŸwiak M., 2007: Czasowa zmiennoœæ opadu organicznego w drzewostanach jod³owo-
bukowych w latach 1994-2006 na g³ównym masywie £ysogór (Temporary variability of the organic matter fall

in fir-beech stands in years 1994-2006 on the main Massif of £ysogóry), Monitoring Œrodowiska Przyrodnicze-
go nr 8, s. 65-72, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.

Zarys treœci: W latach 1994-2006 zrealizowano w ramach programu monitoringu zintegrowanego badania dyna-
miki opadu organicznego w dwu biogrupach górskiej kwaœnej buczyny (Dentario glandulosae-Fagetum Klika
1927, Matuszkiewicz 1964) sk³adaj¹cych siê z trójwarstwowego drzewostanu jod³owo-grabowo-bukowego
o wieku buka 60-140 lat i jod³y do 150 lat (biogrupa A) oraz z dwuwarstwowego drzewostanu bukowego w wieku
60-140 lat (biogrupa B). Badania zrealizowano na pó³nocnym stoku kwarcytowego g³ównego masywu £ysogór
na Œwiêtym Krzy¿u na wysokoœciach od 509 do 520 m n.p.m. W opadzie organicznym wydzielono 12 sk³adni-
ków-organy asymilacyjne jod³y, buka, grabu, klonu jaworu i jarzêbu; owoce buka, grabu i klonu; ga³êzie drobne,
korê, ³uski p¹czków i inne sk³adniki. W dynamice czasowej wielkoœci opadu organicznego dominuj¹c¹ rolê
odgrywaj¹ stosunki iloœciowe organów asymilacyjnych jod³y i drzew liœciastych ze sporadycznymi wysokimi
jedno- do dwuletnimi opadami owoców drzew (lata nasienne). W latach 2002-2006 zaznaczy³ siê znacz¹cy
wzrost opadu organicznego w obu biogrupach w porównaniu z poprzedzaj¹cym okresem lat 1994-2001.

S³owa kluczowe: opad organiczny, czasowa zmiennoœæ, lata nasienne, minima opadu, sk³ad iloœciowy.
Key words: organic fall, temporary variability, fructification years, minimum of fall, compound quantity.
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1. Wprowadzenie

W badanych dwóch ró¿nowiekowych i wieloga-
tunkowych drzewostanach na pó³nocnym stoku g³ów-
nego masywu £ysogór stwierdzono w latach 1994-
2002 podobn¹ masê opadu organicznego, jednak za-
sadniczo ró¿n¹ w sk³adzie organów asymilacyjnych
dominuj¹cych w opadzie. Sinusoidalno podobny prze-
bieg czasowy wielkoœci ca³kowitej masy opadu by³
wówczas uwarunkowany wystêpowaniem lat nasien-

nych, które wi¹zano ze zmiennoœci¹ warunków kli-
matycznych, okreœlaj¹cych dynamikê zasobów wód
dostêpnych w glebach w zasiêgu korzeni drzew (Ko-
walkowski, JóŸwiak 2003). Wiadomo, ¿e w warun-
kach p³ynnie zrównowa¿onych wieloletnich tempera-
tur i opadów, zale¿nie od jakoœci siedliska, masa opa-
du organicznego osi¹ga swoje maksimum do wieku
lasu 40-60 lat i nastêpnie w wieku 120-140 lat szybko
maleje (Mo³czanow 1971, 1974, Fiedler i wsp. 1973).
W badanych biogrupach sk³adaj¹cych siê z dwu- i trzy-
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warstwowych ró¿nowiekowych drzewostanów z do-
minuj¹cym bukiem naturalnego odnowienia w wieku
od 60 do 140 lat, kêpowo wystêpuje w domieszce prze-
stojowa jod³a do 150-letnia. Pod okapem bukowego
dwuwarstwowego drzewostanu powsta³y tak¿e kêpy
nalotu jod³owego z naturalnego odnowienia (BULiGL
1997, Kowalkowski, JóŸwiak 2003).

Wywodz¹ce siê z jednego systemu rozwoju zan-
tropogenizowanego bukowo-jod³owego lasu wspó³cze-
sne drzewostany znajduj¹ siê na powierzchni monito-
ringowej w dwu ró¿nych nastêpczych fazach rozwo-
jowych, uwarunkowanych na ca³ej powierzchni pery-
glacjaln¹ genez¹ stoku i czêœciowo z s¹siedztwem
bezleœnego obszaru antropogenicznej ³¹ki na Polanie
Bielnik. S¹ nimi trójwarstwowy drzewostan grabowo-
-bukowy z domieszk¹ kêp przestojowej jod³y (biogru-
pa A) o przed³u¿onym okresie ¿ycia jod³y w zwi¹zku
z bezpoœrednio s¹siaduj¹c¹, wy¿ej po³o¿on¹ ³¹k¹, oraz
dwuwarstwowy drzewostan z jednostkowym klonem
jaworem (biogrupa B), w którym jod³a przestojowa
ca³kowicie wyginê³a i pojawi³ siê podokapowy jej na-
lot. W tych biogrupach zatem powinien ró¿niæ siê ja-
koœciowy sk³ad, jak te¿ i wielkoœæ masy opadu orga-
nicznego z odpowiadaj¹cymi ich dynamikami czaso-
wymi. Zmiennoœæ ta, w okresie badañ od roku 1994
do 2006, jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2. Obiekty badañ i metody

Szczegó³owe badania dynamik opadu organiczne-
go s¹ realizowane w ramach programu monitoringu
zintegrowanego na pó³nocnym stoku kwarcytowego
masywu £ysogór na wysokoœciach od 509 do 520 m
n.p.m., poni¿ej wierzcho³ka £yœca na Œwiêtym Krzy-
¿u i poni¿ej Polany Bielnik. Szczegó³owa charaktery-
styka sk³adu gatunkowego drzewostanu i jego historii
w badanych biogrupach A i B, warunków edaficznych
i klimatycznych znajduje siê w publikacji A. Kowal-
kowskiego i M. JóŸwiaka (2003).

Drzewostan jod³owo-grabowo-bukowy w biogrupie
A znajduje siê w fazie intensywnych przemian spowo-
dowanych opóŸnionym obumieraniem przestoi jod³owych
bêd¹cych efektem ekotonu i przechodzenia jego w wie-
lowiekowy dwuwarstwowy drzewostan grabowo-buko-
wy. W biogrupie B natomiast, po ca³kowitym wczeœniej-
szym wyginiêciu jod³y, ukszta³towa³ siê p³ynnie zrówno-
wa¿ony drzewostan bukowy z jednostkow¹ domieszk¹
klonu jawora. S¹ to przystosowane do klimatu ch³odniej-
szego i wilgotniejszego zbiorowiska roœlinne degenera-
cyjnej fazy górskiej kwaœnej buczyny (Dentario-glan-
dulosae-Fagetum Klika 1927 oraz Matuszkiewicz 1964)
na silnie kwaœnych górskich glebach rdzawych i rdza-

wych bielicowych, zaliczane tak¿e do wy¿ynnego jod³o-
wego boru mieszanego (Abietetum Polonicum Dziub.
1928, Br-Bl. et. Vlieg 1939).

W badanych biogrupach zainstalowano po 15
chwytników opadu organicznego drobnego, krótko-
okresowo bezpoœrednio oddzia³uj¹cego na jakoœæ
i iloœæ próchnicy glebowej nadk³adowej. Nie uwzglêd-
niono opadu ga³êzi i le¿¹cych k³ód jod³y, podlegaj¹-
cych biologicznemu rozk³adowi w d³ugich okresach
czasu. Tworz¹ one tak zwan¹ le¿aninê na powierzch-
ni gleby, szczególnie wystêpuj¹c¹ w biogrupie A. Drob-
ny opad organiczny pobierano z chwytników jeden raz
w miesi¹cu. W laboratorium segregowano go na 12
sk³adników - organy asymilacyjne jod³y, buka, grabu,
klonu jawora, jarzêbu; owoce buka i grabu i klonu;
ga³êzie drobne, korê, ³uski p¹czków i inne sk³adniki.

W sk³adnikach opadu ustalono masê wilgotn¹
i such¹ - po wysuszeniu w suszarce przez 3 godziny
w temperaturze 600C z dok³adnoœci¹ do 0,01g-1. Znaj¹c
such¹ masê oraz ³¹czn¹ powierzchniê chwytników obli-
czono such¹ masê opadu organicznego w kg na ha-1.

3. Dynamika wieloletnia masy opadu organi-
cznego

    W okresie badañ sucha masa drobnego opadu or-
ganicznego by³a bardzo zró¿nicowana, od minimalnej
2636,6 do maksymalnej 7984,5 kg .ha-1.a-1. W biogru-
pie A waha³a siê ona od 2636,6 do 6488,6 kg .ha-1.a-1,
œrednio wynosi³a 4235,0 kg ha-1.a-1. Wy¿szy by³ opad
organiczny w biogrupie B, od 3038 do 7984,5 kg.ha-1.

a -1,  ze œrednim wynosz¹cym 4600,0 kg .ha -1.a -1

(tab. 1). W zbli¿onych do £ysogór warunkach klima-
tycznych Puszczy Bia³owieskiej w latach 1956-1959
stwierdzono podobny œredni opad organiczny, wyno-
sz¹cy w d¹browach od 3680 do 5130 kg  .ha-1.a-1,
a w œwierczynach od 2806 do 6115 kg .ha-1.a-1 (Utien-
kowa, Strie³kow 1971).

Lata pojawiania siê maksimów i minimów opadu
organicznego w obu badanych biogrupach tylko czê-
œciowo by³y korelatywne. Maksima wystêpowa³y
w obu biogrupach w latach  1995-1996, 2002-2003
i 2006, minima natomiast w latach 1994, 1997 i 2004-
2005. W biogrupie A znacz¹ce maksimum opadu
w roku 1998 by³o w biogrupie B zaznaczone tylko nie-
znacznym jego zwiêkszeniem (tab. 1, ryc. 1, 2).

We wskazanych dwuletnich okresach maksima
i minima opadu organicznego by³y na obu powierzch-
niach wzajemnie przesuniête na ró¿ne lata, co wskazuje
na indywidualne uwarunkowania ró¿nicuj¹ce obie bio-
grupy. Ogólnie jednak przebiegi czasowe wielkoœci opa-
du organicznego s¹ podobne i maj¹ uk³ad  zbli¿ony nie
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do sinusoidalnego a do asymetrycznego girlandopodob-
nego z ostrymi krótkotrwa³ymi 1-2-letnimi maksimami
w latach 1995-1996 i 2006, z kilkuletnim niezrównowa-
¿onym malej¹cym minimum w latach 1997-2005. W roku
2003 wyst¹pi³o nieregularne podwy¿szenie opadu orga-
nicznego. Uwagê zwraca pojawienie siê krótkotrwa³e-
go wysokiego maksimum i przez kilka nastêpnych  lat
stopniowy wzrost do nastêpnego du¿ego maksimum (ryc.
1, 2). Nale¿y podkreœliæ, ¿e lata 2002-2006 by³y okre-
sem znacz¹cego wzrostu masy opadu organicznego
w porównaniu  z okresem lat 1994-2001 (tab.1).

4. Sk³adniki drobnego opadu organicznego
w uk³adzie czasowym

W zespole badanych sk³adników drobnego opadu
organicznego znajduj¹ siê organy asymilacyjne igla-
ste jod³y oraz rozpatrywane ³¹cznie liœciaste buka
z domieszk¹ klonu, grabu, jarzêbu, owoce (bez nasion

Tab. 1. Dynamika czasowa ca³kowitego opadu organiczne-

go w dwu biogrupach w kg•ha
-1

•a
-1

Tab. 1. Time dynamics of total organic fall in two bio-

groups in kg•ha
-1

•a
-1

jod³y), ³uski p¹czków, drobne ga³êzie, kora i inny opad
organiczny sk³adaj¹cy siê z trudno oznaczalnych czê-
œci drzew, ³usek i trzpieni szyszek jod³y, szypu³ek
i okryw bukwi, plech porostów, od³amków drewna
(ryc. 1, 2).

G³ównymi, dominuj¹cymi sk³adnikami opadu orga-
nicznego s¹ organy asymilacyjne, których sucha masa
ogólna w okresie lat 1994-2006 w biogrupie A wyno-
si³a od 2075,0 do 4311,7 kg.ha-1.a-1, z œredni¹ 2962,5
kg .ha-1.a-1. W biogrupie B natomiast wynosi³a od
2206,2 do 3713,9 kg.ha-1.a-1 z podobn¹ œredni¹ 2977,7
kg.ha-1 (ryc. 1, 2). Udzia³ procentowy organów asy-
milacyjnych w masie opadu organicznego w biogru-
pie A wynosi³ œrednio 70% z odchyleniami w poszcze-
gólnych latach od 55,4 do 82,1% (tab. 2).

W biogrupie B udzia³ organów asymilacyjnych
w ca³kowitej masie opadu organicznego by³ ni¿szy –
64,7%, ze znacznymi wahaniami wielkoœci od 38,5 do
83,6%. W zwi¹zku ze sk³adem gatunkowym drzewo-
stanu biogrupy A w ca³kowitej masie opadu organicz-
nego udzia³ igie³ jod³y by³ wysoki z œrednim wielolet-
nim 36,3% i odchyleniami od 20,3 do 53,2%. Opad
masy liœci natomiast by³ na ogó³  ni¿szy, z œrednim
wynosz¹cym 33,7% ze skrajnymi wahaniami od 16,6
do 53,0% ca³kowitego opadu organicznego. Wiêkszy
opad masy igie³ ni¿ liœci wyst¹pi³ w latach 1994, 1998-
2000, 2002-2003 i 2005-2006. W biogrupie B nato-
miast udzia³ igliwia jod³y by³ bardzo niski z œrednim
wieloletnim 2,7% i odchyleniami w poszczególnych la-
tach od 1,4 do 8,2%. W zwi¹zku z tym udzia³ liœci w
opadzie organicznym w biogrupie B by³ znacznie wy-
¿szy i wynosi³ œrednio 61,9% z odchy³kami w okresie
badañ od 37,0 do 83,7%. Uwagê zwraca wiêkszy opad
igliwia jod³y w latach 2002-2006 ni¿ w latach poprze-
dzaj¹cych, wynosz¹cy w biogrupie A œrednio w tym
okresie 1902,9 kg .ha-1 a w okresie lat 1994-2001 œred-
nio 1307,3 kg .ha-1.a-1. Jest to wskaŸnik postêpuj¹cej
w czasie utraty igliwia w koronach ju¿ silnie przeœwie-
tlonych i powolnie obumieraj¹cych przestoi jod³owych.
W biogrupie B œrednia roczna masa opadu igie³ w la-
tach 2002-2006 zmala³a o jedn¹ trzeci¹ w porówna-
niu z latami 1994-2001, co wskazuje na pogarszaj¹c¹
siê kondycjê wzrostow¹ podrostów jod³owych pod
zwartym dachem drzewostanu bukowego.

Z zestawienia na tabeli  3 wynika, ¿e w wielolet-
niej dynamice opadu ca³kowitej masy organów asy-
milacyjnych biogrupy A na ogó³ œrednio przewa¿a opad
igie³ nad liœæmi, natomiast w biogrupie B opad masy
igie³ jod³y jest nieznaczny, dominuj¹  liœcie.

Drugim istotnym sk³adnikiem opadu organicznego
s¹ owoce drzew, iloœciowo i jakoœciowo zró¿nicowa-
ne miêdzy biogrupami A i B. Ich masa jest bardzo
zró¿nicowana w poszczególnych latach. W biogrupie
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Tab. 2. Dynamika roczna opadu suchej masy organów asymilacyjnych i owoców w procentach opadu ca³kowitego.

Tab. 2. Yearly dynamic of dry mass fall of assimilation organs and fruits percent of total organic mass fall

A sucha masa opadu owoców waha³a siê od 12,0 do
1206,8 kg.ha-1.a-1, przy œrednim wieloletnim 275,5
kg .ha-1. Znacz¹co wiêkszy opad owoców stwierdzo-
no w biogrupie B, gdzie wahania opadu w wieloleciu
wynosi³y od 23, 9 do 3696, 3 kg.ha-1.a-1 z wysokim
œrednim opadem wynosz¹cym 749, 5 kg.ha-1. Szcze-
gólnie wysoki opad owoców wystêpowa³ w latach
nasiennych 1995 i 2006, podwy¿szony – w latach 1996
i 2003 (ryc. 1, 2). Mia³o to istotny wp³yw na przebieg
linii ca³kowitego opadu organicznego w badanych bio-
grupach. Obecnoœæ przestojów jod³owych, z du¿ymi
wyniesionymi ponad dach bukowego drzewostanu
koronami, w biogrupie A mia³a znacz¹cy wp³yw po-
œredni na zmniejszenie wielkoœci owocowania buka
z wystêpuj¹cymi w domieszce klonem i grabem w po-
równaniu z biogrup¹ B bez starych jode³. W ca³kowi-
tej biomasie opadu organicznego udzia³ owoców
w biogrupie A wynosi³ œrednio 6,5% z odchyleniami
od 0,4 do 23,9%, a w biogrupie B œrednio 15,3% z od-
chyleniami od 0,8 do 46,3%  (tab. 2).

Z dominuj¹cym w sk³adzie gatunkowym drzewosta-
nów bukiem oraz z obecnoœci¹ przestojów jod³y wi¹¿e
siê zró¿nicowany opad ³usek p¹czków, wiêkszy
w biogrupie B ni¿ w A oraz mniejszy opad d³ugo rozk³adaj¹-
cych siê ga³êzi i kory w biogrupie B ni¿ w A (ryc. 1, 2).

5. Podsumowanie

    Wiadomo, ¿e leœne ekosystemy s¹ miejscami natu-
ralnych integracyjnych interakcji miêdzy ró¿nymi for-
mami ¿ycia zbiorowisk organizmów z otaczaj¹cym je
œrodowiskiem funkcjonuj¹cym w czasie (Cleland
i wsp. 1997). W objêtoœciach przestrzeni ekologicz-
nych jednostek funkcjonuj¹ biogrupy roœlinne m³ode,
dojrza³e i zestarza³e, z odpowiadaj¹cymi asocjacjami
znajduj¹cymi siê w ró¿nych stadiach sukcesji do kli-
maksowego w³¹cznie. Jednym z wskaŸników stanu
rozwojowego tych asocjacji ukszta³towanych w bio-
grupach A i B jest iloœciowo-jakoœciowy sk³ad masy
opadu organicznego docieraj¹cego z drzewostanu do
powierzchni gleby. W biogrupie A zestarza³ej i nie-
zrównowa¿onej z wysokim opadem igliwia obumiera-
j¹cej jod³y silnie zakwaszaj¹cego œrodowisko glebo-
we wyst¹pi³o znacz¹ce zmniejszenie owocowania
drzewostanu liœciastego. W dojrzewaj¹cej biogrupie
B natomiast, z dominuj¹cym opadem liœciastym, wy-
¿szy jest sumaryczny opad organiczny, kilkakrotnie –
2,7 razy wy¿sze owocowanie, z mniejszym opadem
ga³êzi i kory ni¿ w biogrupie A. W dynamice czaso-
wej funkcjonowania badanych biogrup wystêpuj¹ jed-
nak niekiedy dwuletnie wysokie maksima opadu or-
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Ryc. 1. Przebieg opadu ró¿nych sk³adników organicznych w biogrupie A – drzewostan jod³owo-grabowo-bukowy na

powierzchni Monitoringu Zintegrowanego Œwiêty Krzy¿ w okresie lat 1994-2006

Objaœnienie: 1 – ig³y jod³owe, 2 – liœcie, 3 – owoce, 4 – ³uski p¹czków, 5 – ga³êzie, 6 – kora, 7 – inny opad organiczny

Fig. 1.  Run of dif ferent components of  the organic matter fall  in biogroup A – Fir-Hornbean-Beech stand on the

Integrated Monitoring Area on Œwiêty Krzy¿ in years 1994-2006

Explanation: 1 – fir needles, 2 – leaves, 3 – fruits, 4 – bud scales, 5 – branches, 6 – bark, 7 – other
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Ryc. 2. Przebieg opadu ró¿nych sk³adników organicznych w biogrupie B – drzewostan bukowy z domieszk¹ klonu na

powierzchni Monitoringu Zintegrowanego Œwiêty Krzy¿ w okresie lat 1994-2006

Objaœnienia jak na ryc. 1.

Fig. 2. Run of dif ferent components of the organic matter fall  in biogroup B – beech stand with sycamore on the

Integrated Monitoring Area on Œwiêty Krzy¿ in years 1994-2006

Explanation as in Fig. 1
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ganicznego i nastêpnie kilkuletnimi okresami stopnio-
wego jego wzrostu do kolejnego  skokowo wysokiego
maksimum. W tej dynamice zasadnicz¹ rolê odgrywa
silne zagro¿enie egzystencji badanych drzewostanów
w latach 70. i 80. wieku XX w ca³oœci przez kwaœne
deszcze i kwasow¹ imisjê z powietrza, ³agodzone
obecnie przez ocieplaj¹cy siê klimat. Realnym skut-
kiem zmiany klimatu jest znacz¹cy wzrost opadu masy
organicznej  w obu biogrupach, stwierdzony w latach
2002-2006 w porównaniu z okresem lat 1994-2001.
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TEMPORARY VARIABILITY OF THE

ORGANIC MATTER FALL IN FIR-BEECH

STANDS IN YEARS 1994-2006 ON THE

MAIN MASSIF OF £YSOGÓRY

Summary
In the years 1994-2006, within a framework of inte-

grated monitoring, research on dynamics of organic de-
position in two biogroups of mountain acid beech wood
(Dentario glandulosae-Fagetum, Klika, 1927, Matusz-
kiewicz, 1964) was conducted. The beech wood com-
prises 3-layer fir-hornbeam-beech stand while beech is
between 60-140 years old, and fir is  up to 150 years old
("A" biogroup), and 2-layer beech-stand is  aged betwe-
en 60-140 years with addition of sycamore ("B" biogro-
up). The research was carried out on the Northern slo-
pe of the main quartzite £ysogóry Massif on the Œwiêty
Krzy¿ Mountain at heights from 509 to 520 m ASL. 12
components were selected from organic deposition -
assimilation organs of fir, beech, hornbeam, sycamore
and mountain ash; fruits of beech, hornbeam and maple;
small tree branches, bud hulls, bark and other compo-
nents. In the time of the dynamics of organic deposition,
the key role was played by quantitative ratios of assimi-
lation organs of fir and deciduous trees occasionally with
those  aged  1 or 2 years (seminal years). In the years
2002-2006, a remarkable increase of organic deposition
was observed in both biogroups in comparison to the pre-
vious period. In "A" biogroup which was getting old, unba-
lanced and  high deposition of coniferous needles of fir which
was under die-back and acidifying soil environment was
observed, the fructification of deciduous trees decreased
significantly. In "B" biogroup of beech-stand maturing, where
foliage deposition dominated, total organic deposition is hi-
gher, fructification is several (2.7x) times higher, while de-
position of tree branches and bark is lower in "A" biogroup.
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