
    

 

 

Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, 
nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

                 

WYJAZD TERENOWY JEDNODNIOWY 

TEMAT: DYNAMIKA LUK W LASACH NATURALNYCH 

Termin: 9.11.2022 R. 

Miejsce: Rezerwat „Las Warmiński” w rejonie miejscowości Ruś 

Prowadząca: Ewa Chećko 

GRUPA 1 ZBIÓRKA 6.50 Plac Łódzki 3 planowany powrót do Olsztyna ok.12.00 

GRUPA 2 ZBIÓRKA 12.00 Plac Łódzki 3 planowany powrót do Olsztyna ok 17.00 

Opis merytoryczny programu  

Rola zaburzeń naturalnych jest niezwykle istotna w kształtowaniu dynamiki ekosystemów leśnych 
oraz populacji drzew. Drzewostany z wysokim udziałem świerka są uznawane jako szczególnie 
narażone na wielkoskalowy rozpad wskutek gradacji kornika drukarza. Powszechne jest również 
przekonanie, że masowe pojawy owadów kambiofagicznych dotyczą głównie lasów gospodarczych i 
należy im przeciwdziałać, jako że stanowią zagrożenie dla osiągnięcia celu gospodarczego. Jednak w 
naturalnych ekosystemach z udziałem świerka pojawy kornika drukarza są zjawiskiem cyklicznym 
(choć nieregularnym) i są nieodłącznym elementem ich funkcjonowania. Również w lasach niegdyś 
zagospodarowanych, a następnie objętych ochroną, takie zjawiska mogą prowadzić do 
„renaturalizacji” lasu. Gatunki jak np. kornik drukarz bywają wręcz opisywane przez ekologów lasu 
jako „kluczowe”, warunkujące występowanie szeregu innych organizmów (np. żyjących w 
żerowiskach) a także tworzący warunki dla pojawienia się młodego pokolenia drzew. Śmiertelność 
wywoływana przez czynniki biotyczne może przybrać charakter wielko- lub małoskalowy, prowadzący 
do powstawania luk o różnej wielkości. Ich rozmieszczenie w czasie i przestrzeni jest jednym z 
ważniejszych elementów funkcjonowania naturalnych lasów według tzw. scenariusza luk. Uczestnicy 
zajęć zapoznają się z cechami przestrzennymi luk (powierzchnia i jej zmiany – obumieranie drzew na 
obrzeżach luki), warunkami świetlnymi, obecnością elementów strukturalnych takich jak stojące i 
leżące martwe drzewa oraz znaczeniem luk dla odnawiania się świerka (dokonają prostych 
obserwacji i pomiarów odnowienia w różnych strefach luki). Zajęcia zostaną przeprowadzone na 
terenie drzewostanów mieszanych ze znacznym udziałem świerka, na terenie Rezerwatu Las 
Warmiński. 


