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of Świętokrzyski National Park

Łukasz Grzeszczyk, Franciszek Woch
Summary. This paper contains estimation of changes in tree species volume in forests of
Świętokrzyski National Park, in the period of last 25 years.
For good comparison of results and estimation of trends, the investigations in 2010 have
been made on the same areas as in 1985. The whole investigated area has been divided into
20 m x 20 m squares. Each square has been then divided into four 10 m x 10 m squares –
for better work performance.
On the areas, detailed measurements of tree parameters – girth and height of trunk, for
all standing trees (alive and dead ones) have been made and the volume of trunk has been
calculated. The measurements and calculation have been made for year 2010 and 1985.
The results of investigations shows, that volume of particular species in forests of
Świętokrzyski National Park have changed. Loss of fir is greater than loss of beech. The
renewal of fir is decreasing, but the renewal of beech is increasing.

28

łukasz grzeszczyk, franciszek woch

One should hope that in the future proportion fir to beech will decrease, because the natural conditions are more favorable for beech.
Key words: Świętokrzyski National Park, forest species composition, volume of fir and
beech.
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Wprowadzenie i cel pracy
Park narodowy jest to obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych,
naukowych i historyczno-kulturowych, stoi na czele najważniejszych form
ochrony przyrody w Polsce. Jednym z głównych celów parku narodowego jest
monitorowanie zachodzących zmian w przyrodzie, które dokonują się bez ingerencji człowieka. Obserwowanie zmian naturalnych zachodzących w przyrodzie
wydaje się stosunkowo trudną czynnością, ponieważ procesy te dokonują się
w dosyć odległym czasie i na ogromnych obszarach.
Istnieje konieczność znajomości dynamiki i możliwości rozwojowych różnych biocenoz, ponieważ zgromadzone wyniki pozwolą prawidłowo i efektywnie zagospodarować i chronić przyrodę parków narodowych. W współcześnie
jednym z najważniejszych zagadnień badawczych jest obserwacja dynamiki
struktury i składu gatunkowego biocenoz parków narodowych, w których
dochodzi do naturalnej sukcesji i oddziaływania czynników zewnętrznych.
W momencie, kiedy człowiek pozna lepiej rozwój biocenoz, będzie potrafił efektownie i prawidłowo zagospodarować, a przede wszystkim ochronić przyrodnicze walory parków narodowych. Aby uzyskać oczekiwany efekt, konieczne jest
zorganizowanie monitoringowego systemu całych biocenoz, których rolę będą
spełniać stałe powierzchnie badawcze zakładane w najbardziej rozpowszechnionych w parku narodowym typach lasu. Obszary te będą służyć do obserwacji
flory i fauny.
Wśród wielu ocen zmian zachodzących w Świętokrzyskim Parku Narodowego (ŚPN) niezbędna jest dotycząca udziału poszczególnych gatunków drzew.
Ocena taka powinna dać odpowiedź na pytanie: czy i w jakim kierunku dokonują się zmiany w drzewostanie.
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Celem niniejszej pracy jest analiza zmian stanu poszczególnych gatunków
drzew w drzewostanie ŚPN w okresie ostatnich 25 lat.
Statystyczno-matematyczne systemy inwentaryzacji i kontroli
lasu w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji lasu został opracowany
według metody Buchholza, zawartej w opracowaniu: Monitoring stanu ekosystemów lądowych ŚPN na monitoringowych powierzchniach kołowych (Buchholz
2008), a instrukcja inwentaryzacji wybranych elementów stałych powierzchni
badawczych w ŚPN została opracowana przez R. Kapuścińskiego (1982). W Dyrekcji ŚPN opracowano również szczegółowe wytyczne dotyczące monitoringu
stanu ekosystemów lądowych Parku z uwzględnieniem powierzchni kołowych.
W przyszłości na podstawie tych danych będą prowadzone obserwacje w ŚPN.
Według instrukcji na całym obszarze Parku będzie rozmieszczonych 1228 stałych powierzchni kołowych. Powstaną na bazie siatki w więźbie 250 x 250 m,
natomiast środek koła wyznaczać będą punkty przecięcia linii siatki naniesionej
na mapę.
Stała powierzchnia kołowa (ryc. 1) składać się będzie z dwóch kół o wspólnym środku. Pierwsze będzie miało promień 5,64 m, co daje powierzchnię
100 m2, drugie, o promieniu 12,61 m, da powierzchnię 500 m2. Dodatkowo
za każdym razem wyznaczać się będzie cztery mniejsze koła o promieniach
63 cm i powierzchniach 1,25 m2. Ich środki znajdować się będą 3 m od środka
całej powierzchni w kierunku Pn, Wsch, Pd i Zach. Pomiary na wszystkich
obserwowanych powierzchniach będą wykonywane co 5 lat. Szczegółowe dane
dotyczące pomiarów na powierzchniach badawczych zostały opracowane na
podstawie zmodyfikowanych metod K. Przybylskiej z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie (Przybylska 1993).
Powierzchnie badawcze powinny być zakładane w dominujących powierzchniowo siedliskowych typach lasu, zlokalizowane w głębi danego typu lasu, gdzie
obszar ten wykazuje możliwie jednorodną strukturę i wiek drzewostanu, zwarcie i skład gatunkowy. Wskazane jest, aby drzewostan był dojrzały, w wieku
powyżej 80 lat. Jeżeli na wybranej powierzchni występują różnice w wymienionych powyżej parametrach, to nie powinny przekraczać 5–15% omawianej
powierzchni. Liczba powierzchni badawczych będzie zależała od zróżnicowania
i powierzchni parku narodowego.
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Schem at powierzchni badawczej z zakresem pomiarów
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Ryc. 1. Schemat stałej powierzchni kołowej
Źródło: Chwistek, Przybylska, Loch 1998.
Fig. 1. Scheme of circle investigated area
Source: Chwistek, Przybylska, Loch 1998.

W niniejszej pracy badania oparto jednak na powierzchniach kwadratowych
ze względu na konieczność porównania danych opartych na tych samych powierzchniach, ustalonych w kształcie kwadratów.
Charakterystyka obszaru badań
Świętokrzyski Park Narodowy
Badania terenowe zostały przeprowadzone na obszarze Świętokrzyskiego
Parku Narodowego (ryc. 2), w rezerwacie ścisłym „Święty Krzyż” (ryc. 3). Leży
on we wschodniej części Parku i charakteryzuje się występowaniem lasów jodłowo-bukowych oraz rumowisk skalnych zwanych gołoborzami.
Świętokrzyski Park Narodowy, utworzony 1 kwietnia 1950 roku na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów (DzU RP nr 14, poz. 133), był pierwszym parkiem narodowym, który powstał w Polsce po II wojnie światowej. Natomiast
początki ochrony przyrody na obszarze Gór Świętokrzyskich sięgają jeszcze
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okresu międzywojennego. W 1996 roku obszar Parku został powiększony
o część wschodnią Góry Klonowskiej (15556,61 ha) i kompleks Zapusty (4,12 ha)
u podnóża Chełmowej Góry na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 stycznia 1996 roku – DzU RP nr 4, poz. 29 (Grzejszczyk 2008).
Świętokrzyski Park Narodowy, leżący w centralnej części Gór Świętokrzyskich, zajmuje 0,65% powierzchni województwa świętokrzyskiego. Według podziału administracyjnego obejmuje obszar gmin: Bodzentyn, Bieliny, Górno,
Masłów, Łączna oraz Nowa Słupia. Jego powierzchnia wynosi obecnie 7626,45
ha. Park składa się z kilku obszarów: głównego, o łącznej powierzchni 7225,39
ha, w skład którego wchodzą: rozciągające się na długości 15 km pasmo górskie
Łysogór, z najwyższymi wzniesieniami w Górach Świętokrzyskich – Łysicą
(612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.), następnie Dolina Wilkowska, Góra
Stawiana (Psarka – 412 m n.p.m.), Góra Miejska (423 m n.p.m.), część Pasma
Klonowskiego (masyw Bukowej Góry), a także uroczysko Chrusty, Plecionki
i Wojciechów; Serwisu – Dąbrowa 167,81 ha; Chełmowa Góra o powierzchni
183,44 ha; uroczyska Zapusty, którego powierzchnia wynosi 4,12 ha; gruntów
przy osadach leśnych o powierzchni 45,69 ha (Grzejszczyk 2008).

Ryc. 2. Świętokrzyski Park Narodowy
Źródło: Grzejszczyk, 2010, na podstawie mapy Dyrekcji ŚPN.
Fig. 2. Świętokrzyski National Park
Source: Grzejszczyk, 2010, basing on a map from National Park Management.
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Rezerwat ścisły „Święty Krzyż”
Rezerwat „Święty Krzyż” (ryc. 3) został utworzony w 1924 roku jako obszar
ochrony ścisłej lasów jodłowo-bukowych rozwijających się na południowych
stokach Łysej Góry. Ówczesna powierzchnia tego obszaru wynosiła 196,5 ha.
Rezerwat ten powstał jako drugi na obszarze Gór Świętokrzyskich. W 1920 roku
utworzono pierwszy rezerwat „Chełmowa Góra”. W 1936 roku objęto ochroną
częściową pas otaczający rezerwat „Święty Krzyż”, czego skutkiem było zwiększenie się łącznej powierzchni rezerwatów ścisłych i częściowych do 546,22 ha.
Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, po masowym, gradacyjnym wystąpieniu zwójki jodłowej, powierzchnię rezerwatu zmniejszono do 465,26 ha.
Rezerwat ścisły „Święty Krzyż” leży we wschodniej części Świętokrzyskiego
Parku Narodowego. Należą do niego obszary północnych i południowych stoków drugiego co do wysokości w Górach Świętokrzyskich grzbietu Łysej Góry
(zwanej Łyścem), leżącej na wysokości 595 m n.p.m.

Ryc. 3. Rezerwat ścisły „Święty Krzyż”
Źródło: Grzejszczyk 2010, na podstawie mapy Dyrekcji ŚPN.
Fig. 3. Sanctuary „Święty Krzyż”
Source: Grzejszczyk 2010, basing on a map from National Park Management.
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Metodyka badań
Badania zostały przeprowadzone w 2010 roku na podstawie zmodyfikowanej
Instrukcji inwentaryzacji wybranych elementów stałych powierzchni badawczych w ŚPN, opracowanej przez R. Kapuścińskiego (1982). Wykonano je na tej
samej powierzchni badawczej co w 1985 roku dla umożliwienia porównania
wyników badań.
W pierwszej kolejności przeprowadzono prace terenowe. Rozpoczęto je od
zlokalizowania obszaru badań w terenie. Do tego celu posłużono się mapą oddziałową ŚPN, kompasem i taśmą mierniczą. Opierając się na wytycznych zawartych w instrukcji, odnaleziono punkt graniczny ówczesnego fragmentu obszaru badań, według którego wyznaczono właściwy i identyczny obszar badań.
Całą powierzchnię badawczą podzielono na siatkę kwadratów o boku 20 m
(ryc. 4), następnie każdy kwadrat, oznaczony jako obszar: AB1, AB2, AB3, BC1,
BC2, BC3, CD1, CD2, CD3, podzielono dodatkowo na mniejsze kwadraty a, b,
c, d, o boku 10 m, w celu ułatwienia prac.

Ryc. 4. Schemat obszaru badań terenowych
Źródło: Grzejszczyk 2010.
Fig 4. Scheme of terrain investigation area
Source: Grzejszczyk 2010.
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Kolejnym etapem prac było wykonanie pomiarów pierśnic drzew stojących na kwadratach a, b, c, d i wpisywanie wyników do odpowiedniej rubryki
w specjalnym raptularzu. Pomiaru pierśnic (klupowania) dokonano na wysokości 1,3 m od ziemi, 2 razy na krzyż, podając wartość średnią i zaokrąglając w górę
do pełnych cm przy liczbach nieparzystych, a w dół przy liczbach parzystych.
Przeprowadzono również pomiar wysokości niektórych drzew stojących
w celu wykonania krzywej wysokości, według której dokonano pomiaru miąższości poszczególnych osobników. Do tego celu wykorzystano taśmę mierniczą
i wysokościomierz Blume-Leissa. Wysokość drzew ustalono według reguły
podanej przez Rutkowskiego (1989).
W ramach prac terenowych oznaczono – na planie siatki kwadratów – drzewa uznawane jako wiatrowały oraz suche. Drzewa leżące ścięte zaliczano do
wiatrołomów.
Po szczegółowych badaniach terenowych i notowaniu wyników w specjalnym raptularzu dokonano niezbędnych obliczeń z wykorzystaniem programu
Microsoft Office Excel. Mając dane pierśnic z każdej odrębnej powierzchni
badawczej oraz krzywą wysokości, obliczano miąższość grubizny wszystkich
drzew stojących zarówno żywych, jak i martwych, dla roku 2010 i 1985. Dla
ustalenia miąższości posłużono się odpowiednimi tablicami, odrębnymi dla
każdego gatunku (Grzejszczyk 2010).
Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci odpowiednich tabel, wykresów
i rysunków.
Wyniki badań
Liczbę drzew stojących żywych, jak i martwych w badanych okresach przedstawiają ryciny 5 i 6.
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Ryc. 5. Liczba drzew stojących żywych na badanych powierzchniach
Źródło: Badania własne i Dyrekcji ŚPN.
Fig. 5. Number of standing trees (alive) on investigated areas
Source: Own investigations and data from National Park Management.

Na obszarze badawczym (ryc. 5) – zarówno w roku 1985, jak i 2010 – znacząco
dominował buk, którego w roku 1985 było 188 sztuk, a w 2010 jego liczba zmalała do 161 osobników żywych. Najmniejszy udział w drzewostanie okazał jarząb,
którego w roku 1985 było zaledwie 2 sztuki, a roku 2010 w ogóle nie wystąpił.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się na wykresie obrazującym liczbę
drzew stojących martwych (ryc. 6). Najwięcej osobników martwych odnotowano w roku 1985 – łącznie 64 sztuki, w tym 63 jodły.
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Ryc. 6. Liczba drzew stojących martwych na badanych powierzchniach
Źródło: Badania własne i Dyrekcji ŚPN.
Fig. 6. Number of standing trees (dead) on investigated areas
Source: Own investigations and data from National Park Management.

W 2010 roku nie stwierdzono obecności żadnego osobnika jarząba; wszystkich drzew żywych było 188, natomiast martwych 30 sztuk.
Miąższość grubizny badanych gatunków przedstawiono na rycinie 7 i 8.

Ryc. 7. Suma miąższości grubizny drzew żywych w m3 na badanym obszarze
Źródło: Badania własne i Dyrekcji ŚPN.
Fig. 7. Total trunk volume of alive trees (in m3) on investigated area
Source: Own investigations and data from National Park Management.
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Największą miąższość grubizny drzew żywych w roku 2010 wykazał buk,
który w ciągu 25 lat zwiększył swoją masę o 40,7 m3 (53,5%), jodła także zwiększyła swoją masę, ale tylko o 19,76 m3 (39,9%).

Ryc. 8. Suma miąższości grubizny drzew martwych w m3 na badanym obszarze
Źródło: Badania własne i Dyrekcji ŚPN.
Fig. 8. Total trunk volume of dead trees (in m3) on investigated area
Source: Own investigations and data from National Park Management.

Analogicznie do dużej liczby osobników drzew martwych jodły w roku 1985
(63 sztuki) ma się miąższość grubizny. Wynosiła wówczas 47,77 m3, natomiast
pozytywne jest to, że w roku 2010 zanotowano o połowę (49,5%) mniej m3 jodły
stojącej martwej. W przypadku miąższości grubizny martwego buka sytuacja
przedstawia się nieco gorzej, ponieważ w roku 1985 nie odnotowano w ogóle
osobników martwych, a w roku 2010 było 22,02 m3. Należy zwrócić także uwagę na stosunek liczby martwych drzew buka i jodły w roku 2010 do miąższości
grubizny tych gatunków. Okazuje się, że odnotowano 11 sztuk jodły stojącej
martwej o łącznej miąższości 24,13 m3 i 18 sztuk buka stojącego martwego
o miąższości 22,02 m3. Wynika stąd, że w okresie między rokiem 1985 a 2010
obumierało mniej osobników jodły, ale o większych rozmiarach niż osobników
buka.
Dynamikę odnowień jodłowych i bukowych w poszczególnych latach zawierają ryciny 9 i 10. Rycina 9 przedstawia orientacyjną liczbę odnowień jodłowych (samosiewek) występujących na poszczególnych częściach obszaru badań,
w roku 1985 i 2010. Ogólnie większe odnowienie jodłowe wystąpiło w roku 1985,
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a najwięcej siewek młodej jodły stwierdzono w centralnej części powierzchni
badawczej, zarówno w roku 1985, jak i 2010.

Ryc. 9. Odnowienie jodłowe w roku 1985 i 2010
Źródło: Badania własne i Dyrekcji ŚPN.
Fig. 9. Renewal of fir in year 1985 and 2010
Source: Own investigations and data from National Park Management.

Ocena odnowienia bukowego (ryc. 10) pozwala stwierdzić, że znikome ilości
młodych siewek buka wystąpiły w roku 1985 oraz bardzo dużo osobników młodego pokolenia w roku 2010.
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Ryc. 10. Odnowienie bukowe w roku 1985 i 2010
Źródło: Badania własne i Dyrekcji ŚPN.
Fig. 10. Renewal of beech in year 1985 and 2010
Source: Own investigations and data from National Park Management.

Wnioski
Wyniki badań własnych oraz Dyrekcji ŚPN pozwalają wyciągnąć następujące
wnioski i uogólnienia:
1. Udział poszczególnych gatunków drzew w badanym drzewostanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego uległ dużej zmianie. Najbardziej zauważalnymi
wynikami między badaniami przeprowadzonymi przez pracowników Dyrekcji
ŚPN w roku 1985 a badaniami autora była różnica między gatunkiem jodły
i buka. W 1985 roku było 188 osobników buka żywego i 31 jodły żywej, natomiast w 2010 roku liczba tych osobników zmalała analogicznie do 161 i 26 sztuk.
Największą masę grubizny posiadał buk, którego miąższość wyniosła 115,32 m3,
w roku 1985 jego miąższość wynosiła 74,62 m3. Miąższość jodły stojącej żywej
w roku 2010 wyniosła zaledwie 69,25 m3.
2. W roku 1985 wystąpiły 64 drzewa stojące martwe, o łącznej miąższości
grubizny 48,27 m3, a w roku 2010 drzew tych odnotowano 30, o masie 46,9 m3.
Suma miąższości grubizny jodły stojącej martwej w roku 2010 była prawie
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o połowę mniejsza niż w roku 1985, stwierdzono natomiast 18 sztuk martwego
buka o masie grubizny 22,02 m3, którego nie stwierdzono w 1985 roku.
3. W drzewostanie kontrolowanym w roku 2010 zaobserwowano znaczące
zmniejszenie ilości nalotów jodłowych, a zwiększenie ilości odnowienia buka.
4. Obecnie na powierzchni badawczej nie odnaleziono gatunku jarząba – zarówno żywego, jak i martwego.
5. Należy oczekiwać, że w przyszłości relacje między bukiem a jodłą będą
jeszcze wyraźniejsze, gdyż buk nadal w sposób bardzo powolny, ale systematyczny będzie wypierał jodłę, powracając być może na swoje pierwotne siedlisko.
6. Dokonując analizy przyczyn, przez które zmienił się udział gatunków
w badanym drzewostanie ŚPN, można wywnioskować, że w ostatnim czasie
dogodniejsze warunki przyrodnicze do rozwoju posiada buk, natomiast jodła
nękana jest przez wiele negatywnych czynników, jak gradacja czy zacieniane
młodnika jodły przez buka.
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