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FITOCENOZY Z UDZIAŁEM DĘBU CZERWONEGO (QUERCUS 

RUBRA L.) NA TERENIE NADLEŚNICTWA KOBIÓR I ICH 

ZNACZENIE DLA UPRAWY TEGO GATUNKU 

 
Вильчек З., Клюска П., Зажицки В., Зажицка М. Фитоценозы с дубом красным (Quercus rubra L.) на терри-

тории Лесничества Кобюр и их значение для культивирования данной породы. Дуб красный является наи-

более распространенной чужеродной породой деревьев в лесах Польши. В настоящее время часто считается ин-

вазионной и опасной для естественных фитоценозов. С другой стороны, дуб красный зачастую является важной 

породой лесных насаждений, так как генерирует большую прибыль лесничествам. Может быть, компромиссным 

решением было бы культивирование дуба красного лишь на некоторых биотопах. В настоящей статье предста-

влен фитосоциологический анализ сообществ с дубом красным в Лесничестве Кобюр (Верхняя Силезия – южная 

Польша), с особым учетом его способности возобновляться в отдельных типах фитоценозов. 
 

Wilczek Z., Kluska P., Zarzycki W., Zarzycka M. Phytocoenosis with northern red оak (Quercus rubra L.) in area of 

Kobiór Forest District and their significance for cultivation of this species. Northern red oak is the most common alien 

tree plant species in Polish forests. Presently this species is considered by many of scientists to be invasive and dange-

rous for the natural phytocoenoses in Poland. On the other hand, the Northern red oak is often important component of 

forest cultures that could bring large profits for forest districts. Maybe, the compromise solution of this dispute could be 

cultivation of this species in some habitats only. The paper presents phytosociological analysis of communities with 

Northern red oak share in the area of the Kobiór Forest District (the Upper Silesia) with particular reference to regene-

ration of the species in all types of phytocoenoses. 

 

Słowa kluczowe: dąb czerwony, Quercus rubra, gospodarka leśna, fitosocjologia 

Ключевые слова: дуб красный, Quercus rubra, лесоуправление, фитоценология 

Keywords: Northern red oak, Quercus rubra, silvicultures, phytosociology 
 

 

Zarys treści 
 

Dąb czerwony jest najczęściej spotykanym drzewem 

obcego pochodzenia w polskich lasach. Obecnie gatunek 

ten jest bardzo często uznawany za inwazyjny i niebez-

pieczny dla naturalnych fitocenoz w Polsce. Z drugiej 

strony dąb czerwony często stanowi ważny element 

w uprawach leśnych, ponieważ przynosi duże dochody 

nadleśnictwom. Kompromisowym rozwiązaniem mo-

głaby być uprawa dębu czerwonego tylko na niektórych 

siedliskach. Artykuł prezentuje analizę fitosocjologiczną 

zbiorowisk z udziałem dębu czerwonego na obszarze 

Nadleśnictwa Kobiór na Górnym Śląsku, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdolności do odnawiania się tego drze-

wa w poszczególnych typach fitocenoz.  
 

WSTĘP 
 

Dąb czerwony (Quercus rubra L.) jest najczęściej spo-

tykanym gatunkiem drzewiastym obcego pochodze-

nia w polskich lasach. Jego ojczyzną jest wschodnia 

część Ameryki Północnej, a do Polski trafił w 1806 r. 

(GAZDA, AUGUSTYNOWICZ, 2012; TOKARSKA-GUZIK  

i in., 2012). Wykorzystanie dębu czerwonego w leś-

nictwie wiąże się z jego walorami, do których należą 

przede wszystkim: zdolność do szybkiej aklimatyza-

cji, wysoka produktywność, duża żywotność (KRÓL, 

1967), wytrzymałość na zanieczyszczenia przemysło-

we i okresowe zasolenie gleby (LATOCHA, 1989; WO-

ZIWODA, 2008) oraz dość wysoka wartość drewna, któ-

re charakteryzuje się niewielką liczbą sęków i łatwoś-

cią w obróbce (WÓJCIK, 2008; KUC, PISZCZEK, JA-

NUSZ, 2012), a także szybki wzrost w porównaniu  

z rodzimymi dębami (CHMURA, 2014).  

Obecność dębu czerwonego w różnych typach 

zbiorowisk roślinnych, w tym tych o charakterze na-

turalnym, sprawia, że gatunek ten bywa uznawany 

za inwazyjny (CHMURA, 2004; OTRĘBA, FERCHMIN, 

2007; GAZDA, SZLAGA, 2008; GAZDA, FIJAŁA, 2010; 

mailto:zbigniew.wilczek@us.edu.pl
mailto:wzarzycki@us.edu.pl
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TOKARSKA-GUZIK i in., 2012). Jednocześnie obserwu-

je się negatywny wpływ dębu czerwonego na fitoce-

nozy, zwłaszcza na obszarach przyrodniczo cennych 

(KRÓL, 1967; CHMURA, 2004, 2013; OTRĘBA, FERCHMIN, 

2007; WOZIWODA, KOPEĆ, WITKOWSKI, 2013). Choć, zgod-

nie z obowiązującymi Zasadami hodowli lasu (2012), 

zalecana jest eliminacja tego gatunku w reprodukcji 

gatunków obcych, to dąb czerwony jest nadal po-

wszechnie spotykany w polskich lasach (WOZIWO-

DA i in., 2014). Gatunek ten ma tendencję do samo-

istnego odnawiania się (fot. 1, 2) i tworzenia jedno-

gatunkowych drzewostanów (CHMURA, 2014). Obecnie 

występuje on na 5% powierzchni lasów państwo-

wych, przy czym jest gatunkiem dominującym na 

obszarze 0,5% z nich (3 900 ha) (GAZDA, AUGUS-

TYNOWICZ, 2012). Oprócz tego, nadal bywa na nie-

wielką skalę uprawiany w szkółkach i jest wpro-

wadzany do środowiska przyrodniczego (WÓJCIK, 

2008). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fot. 1. Intensywne, samoistne 

   odnowienie dębu czerwonego 

   (fot. Z. Wilczek, 30.04.2015) 

Фот. 1. Интенсивное спон-

   танное возобновление дуба 

   красного (фот.: З. Вильчек, 

   30.04.2015) 

Photo 1. Northern red oak 

   spontaneous intensive rene-

   wal (phot. by Z. Wilczek, 

   30.04.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Młode liście dębu czer-

   wonego (fot. Z. Wilczek, 

   30.04.2015) 

Фот. 2. Молодые листья дуба 

   красного (фот.: З. Вильчек, 

   30.04.2015 ) 

Photo 2. Young leaves of Nor-

   thern red oak (phot. by Z. 

   Wilczek, 30.04.2015) 

 

Na terenie Nadleśnictwa Kobiór, wchodzącego 

w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Katowicach, drzewostany z udziałem Quercus rubra 

są częstym elementem krajobrazu. W latach 2009–2011 

pozyskano z tego obszaru 2 705,8 m3 drewna dębu 

czerwonego (15% pozyskania drewna dębowego  

w nadleśnictwie), co przyniosło zysk w wysokości 

615 499,3 zł. Jest to najwyższa wartość przychodu  

z obrotu drewnem dębu czerwonego w całej RDLP 

w Katowicach (KUC, PISZCZEK, JANUSZ, 2012). Biorąc 

pod uwagę zalety omawianego gatunku i powyższe 

dane, trudno oczekiwać zarzucenia jego uprawy na 
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omawianym obszarze. W związku z tym warto po-

szukać rozwiązania kompromisowego zarówno dla 

przyrodników, jak i dla leśników. 

Celem pracy jest wskazanie siedlisk szczególnie 

przydatnych do uprawy dębu czerwonego na obsza-

rze Nadleśnictwa Kobiór, biorąc pod uwagę także 

ich wartość przyrodniczą i znaczenie w ochronie 

przyrody.  

 

METODY BADAŃ 
 

Badania terenowe przeprowadzono w latach 2011–

2012, w sezonach wegetacyjnych. Objęły one leśnic-

twa: Żwaków i Wyry oraz Gostyń i Zgoń, zlokalizo-

wane w centralnej części Nadleśnictwa Kobiór (rys. 1), 

gdzie drzewostany z udziałem dębu czerwonego są 

często spotykane.  

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja terenu badań na ob-

   szarze nadleśnictwa Kobiór:  

   1 – miejscowość, 2 – granica nadleś-

   nictwa, 3 – droga, 4 – rzeka, 5 – gra-

   nica terenu badań, 6 – las, 7 – zbior-

   nik wodny 

Рис. 1. Расположение изучаемой 

   территории в лесничестве Кобюр: 

   1 – населенный пункт, 2 – черты 

   лесничества, 3 – дорога, 4 – река,  

   5 – пределы изучаемой террито-

   рии, 6 – лес, 7 – водохранилище 

Fig. 1. Localization of the study area in 

   the Kobiór Forest District: 

   1 – locality, 2 – border of Forest Dis-

   trict, 3 – road, 4 – river, 5 – border of 

   the study area, 6 – forest, 7 – water 

   reservoir 
 

 

W celu opisu fitocenoz z udziałem dębu czerwo-

nego wykonano metodą BRAUN-BLANQUET’A (1964) 

60 zdjęć fitosocjologicznych na powierzchniach od 150 

do 200 m2, które dostępne są w Katedrze Ekologii Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach (KLUSKA, 2013). 

W pracy przyjęto nazewnictwo roślin naczyniowych 

zgodne z MIRKIEM i in. (2002), zbiorowisk roślinnych 

natomiast – wg MATUSZKIEWICZA (2008).  

W celu przeprowadzenia analiz statystycznych 

przekształcono tradycyjną siedmiostopniową skalę 

pokrycia Braun-Blanquet’a na skalę procentową zgod-

nie z poniższym wzorcem: 
 

r = 0,1% 

+ = 0,5% 

1 = 5% 

2 = 17,5% 

3 = 37,5% 

4 = 62,5% 

5 = 87,5%. 

 

Celem pełnej oceny występowania dębu czerwo-

nego obliczono jego współczynnik pokrycia dla wszyst-

kich warstw, w każdym z badanych zbiorowisk roś-

linnych, zgodnie ze wzorem zawartym w opracowa-

niu PAWŁOWSKIEGO (1977), wyrażającym iloraz sumy 

średnich procentów pokrycia danego gatunku  

we wszystkich zdjęciach tabeli, w których dany ga-

tunek występuje (l) i ogólnej liczby zdjęć w tabeli (n), 

pomnożony przez 100: 

(l/n)*100. 

Oprócz tego dla warstwy zielnej każdego ze zbio-

rowisk roślinnych, poza współczynnikiem pokrycia, 

obliczono średnie pokrycie dębu czerwonego oraz 

średni współczynnik różnorodności Shannona (H’) 

zgodnie ze wzorem (SIENKIEWICZ, 2010): 
 

S

i

ii ppH
1

))(ln(' , 

gdzie: S – liczba gatunków; pi – udział powierzchnio-

wy gatunku w zdjęciu fitosocjologicznym. 
 

WYNIKI 
 

W trakcie badań stwierdzono występowanie dębu 

czerwonego w płatach czterech zespołów roślinnych, 
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a także jednego zbiorowiska o nieokreślonej przyna-

leżności fitosocjologicznej. Badane fitocenozy zwykle 

odbiegały pod względem składu gatunkowego i fi-

zjonomii od typowych płatów zespołów, które re-

prezentują.  

 

Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-

Fagetum W. Mat. et A. Mat. 1973)  
 

Dąb czerwony występuje w trzech warstwach: drze-

wiastej, krzewiastej i zielnej, często współdominując 

z bukiem Fagus sylvatica w pierwszej z nich. W każ-

dym z badanych płatów dąb czerwony odnawia się, 

przy czym odnowienia buka występują jedynie w po-

łowie przeanalizowanych fitocenoz. Gruba warstwa 

opadłych liści (fot. 3) wpływa niekorzystnie na stru-

kturę warstwy zielnej, która jest uboga pod względem  

liczby gatunków, jej pokrycie osiąga 20–70%, a war-

stwa mszysta jest wykształcona w stopniu znikomym. 

Kontynentalny bór mieszany (Querco 

roboris-Pinetum (W. Mat.1981) J. Mat. 1988)  
 

W płatach tego zespołu dąb czerwony stanowi jedną 

z subdominant warstwy drzew, obok dębu szypuł-

kowego Quercus robur i sosny zwyczajnej Pinus syl-

vestris. W dwóch z badanych płatów dominował nie-

mal całkowicie, osiągając jednocześnie dość pokaźne 

rozmiary (do 134 cm średnicy). Dąb czerwony jest 

zwykle dominantą także w warstwie krzewów ba-

danych płatów. Co więcej, doskonale odnawia się 

w warstwie zielnej, niejednokrotnie istotnie wpływa-

jąc na jej fizjonomię, obok takich gatunków jak: bo-

rówka czarna Vaccinium myrtillus, siódmaczek leśny 

Trientalis europaea czy turzyce: palczasta Carex digi-

tata, zajęcza C. ovalis lub pigułkowata C. pilulifera. 

Warstwa mszysta zwykle jest niewykształcona. 

 
 

 

 

 

Fot. 3. Gruba warstwa opad-

   łych liści oraz nasiono dębu 

  czerwonego w płacie Luzulo 

   pilosae-Fagetum (fot. Z. Wilczek, 

   29.04.2014) 

Фот. 3. Толстый слой опав-

   ших листьев и семя дуба 

   красного в фитоценозе Lu-

   zulo pilosae-Fagetum (фот.: З. 

   Вильчек, 29.04.2014) 

Photo 3. A thick layer of leaves 

   and Northern red oak seed in 

   Luzulo pilosae-Fagetum phyto-

   coenosis  (phot. by Z. Wilczek, 

   29.04.2014) 

 

 

Grąd subkontynentalny (Tilio cordatae-

Carpinetum betuli Tracz. 1962)  
 

W warstwie drzew dąb czerwony najczęściej współ-

dominuje z dębem szypułkowym Quercus robur i li-

pą drobnolistną Tilia cordata. Z dużą stałością wystę-

puje, pochodząca z nasadzeń, sosna zwyczajna Pinus 

sylvestris. Warstwa krzewów jest wykształcona w każ-

dym z badanych płatów, a w jej składzie gatunko-

wym dominuje podrost drzew. Spośród wszystkich 

gatunków warstwy zielnej z największą stałością wy-

stępuje dąb czerwony, który jednak nie osiąga dużych 

wartości pokrycia. Do dominantów warstwy zielnej 

należą: turzyca drżączkowata Carex brizoides (fot. 4), 

wietlica samicza Athyrium filix-femina, pokrzywa zwy-

czajna Urtica dioica i podagrycznik pospolity Aego-

podium podagraria. Warstwa mszysta jest słabo roz-

winięta. 

 

Podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna 

(Molinio arundinaceae-Quercetum roboris R. et 

Z.Neuhäusl 1967) 
 

Na badanym obszarze stwierdzono obecność dębu 

czerwonego w zaledwie jednym płacie tego zespołu. 

Charakteryzuje się on występowaniem w warstwie 

drzew, osiągającej 80% zwarcia, dębów szypułkowego 

i czerwonego oraz sosny zwyczajnej. Osiągająca zwar-

cie 10% warstwa krzewów jest zdominowana przez 

dąb czerwony, który jednocześnie nie występuje   
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w warstwie zielnej. Dominantą tej warstwy, osiąga-

jącej pokrycie 70%, jest trzęślica trzcinowata Molinia 

arundinacea. Oprócz tego, w warstwie zielnej zaznacza 

się większy, w stosunku do pozostałych gatunków, 

udział orlicy pospolitej Pteridium aquilinum (fot. 5). 

Ze względu na obecność dębu czerwonego w zaled-

wie jednym płacie, w którym na dodatek się nie od-

nawiał, omawiany zespół nie będzie brany pod uwa-

gę w dalszych analizach.  

 
 

 

 

 

 

 

Fot. 4. Płat grądu subkonty-

   nentalnego z udziałem Carex 

   brizoides (fot. Z. Wilczek, 

   04.08.2011) 

Фот. 4. Фитоценоз дубoвo-гра-

   бoвoгo леса с Carex brizoides 

   (фот.: З. Вильчек, 04.08.2011) 

Photo 4. Oak-hornbeam phyto-

   cenosis with Carex brizoides 

   (phot. by Z. Wilczek, 

   04.08.2011) 

 
 

 

 

 

 

 

Fot. 5. Płat dąbrowy acydofilnej 

   z udziałem Pteridium aquili-

   num (fot. Z. Wilczek, 

   04.08.2011) 

Фот. 5. Фитоценоз ацидо-

   фильнoй дубравы с Pteri-

   dium aquilinum (фот.: З. 

   Вильчек, 04.08.2011) 

Photo 5. Oak acidophilous 

   forest phytocenosis with Pte-

   ridium aquilinum share (phot. 

   by Z. Wilczek, 04.08.2011) 

 

 

Zbiorowisko Quercus rubra  
 

Na badanym obszarze często spotykane są płaty cha-

rakteryzujące się pełną dominacją dębu czerwonego 

w drzewostanie, których zaklasyfikowanie jest utrud-

nione ze względu na antropogeniczny charakter.  

Z powodu ubogiego składu gatunkowego i cespity-

zacji niemożliwe jest wskazanie typów siedlisk, na 

których wykształciło się omawiane zbiorowisko. Mi- 

mo dominacji dębu czerwonego w warstwie drzew, 

w warstwie krzewów największy udział osiąga kru- 

 

szyna pospolita Frangula alnus. W warstwie zielnej, 

której głównym komponentem jest turzyca drżącz-

kowata Carex brizoides, słabe odnowienia dębu odno-

towano w około 68% płatów. Warstwa mszysta two-

rzy się tylko sporadycznie.  

Na podstawie analizy wartości współczynnika 

pokrycia dębu czerwonego w poszczególnych war-

stwach (rys. 2) można wywnioskować, że zbiorowis-

kiem, w którego drzewostanie gatunek ten pełni naj-

większą rolę jest zbiorowisko Quercus rubra. Co is-

totne, zbiorowisko to ma charakter nasadzenia antro-
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pogenicznego, czego potwierdzeniem są niskie war-

tości współczynników pokrycia dębu czerwonego 

dla warstw krzewiastej i zielnej. Dla pierwszej z nich 

jest on najniższy spośród wszystkich zbiorowisk ro-

ślinnych, a dla warstwy zielnej jest on niższy tylko 

w grądach. W przypadku grądu, słaba regeneracja dę- 

bu czerwonego świadczy o tym, że nie jest to opty-

malne siedlisko dla jego rozwoju. Przegrywa on kon-

kurencję z ekspansywnymi gatunkami rodzimymi, 

takimi jak: turzyca drżączkowata, wietlica samicza, 

pokrzywa zwyczajna i podagrycznik pospolity. Spo-

śród badanych zbiorowisk roślinnych dąb czerwony 

odnawia się najlepiej w płatach boru mieszanego,  

o czym świadczy najwyższa wartość współczynnika 

pokrycia w warstwach zielnej i krzewiastej. 

 

 
 

Rys. 2. Zróżnicowanie współczynnika pokrycia dębu czerwonego Quercus rubra w poszczególnych warstwach badanych 

zbiorowisk roślinnych 

Рис. 2. Диверсификация коэффициентa покрытия красного дуба Quercus rubra в отдельных ярусaх изучаемых 

растительных сообществ 

Fig. 2. Variety of coverage coefficient of Northern red oak Quercus rubra in particular layers of studied plant 

communities 

Tabela 1. Charakterystyka warstw zielnych badanych zbiorowisk roślinnych 

Таблица 1. Характеристика травянистых слоев изучаемых растительных сообществ  

Table 1. Characteristic of herb layers of studied plant communities 
 

Nazwa zbiorowiska DQr CQr S H’ 

Tilio-Carpinetum 45 0,72 10,77 0,981 

Luzulo pilosae-Fagetum 525 4,25 8,00 0,932 

Querco roboris-Pinetum 2038 5,51 8,44 1,073 

Zbiorowisko Quercus rubra 344 3,55 6,53 0,851 
 

Objaśnienia: DQr – współczynnik pokrycia dębu czerwonego; CQr – średnie pokrycie dębu czerwonego (%); S – średnia 

   liczba gatunków; H’ – średni współczynnik różnorodności Shannona 

Объяснения: DQr – коэффициент покрытия краснoгo дубa; CQr – средний уровень покрытия краснoгo дубa (%), S – 

   среднее число видов; H’ – средний коэффициент разнообразия Шеннона 

Explanations: DQr – coverage coefficient of Northern red oak; CQr – average coverage of Northern red oak (%); S – ave-

   rage number of species; H’ – average Shannon index 
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Analiza wyłącznie warstw zielnych omawianych 

zbiorowisk roślinnych (tab. 1) pokazuje nie tylko, że 

współczynnik pokrycia w zbiorowisku boru miesza- 

nego jest zdecydowanie najwyższy, ale także w tym 

zbiorowisku najwyższe jest średnie pokrycie dębu 

czerwonego. Co więcej, średnie bogactwo gatunkowe 

w warstwie zielnej boru mieszanego, mimo dużego 

udziału młodych osobników dębu czerwonego, jest 

wyższe niż w zbiorowisku kwaśnej buczyny oraz 

zbiorowisku Quercus rubra i ustępuje tylko występu-

jącym na żyźniejszych siedliskach grądom. Także 

analiza średnich wartości współczynnika różnorod-

ności Shannona dla poszczególnych zbiorowisk roś-

linnych wskazuje, że bór mieszany, mimo obecności 

dużej liczby siewek dębu czerwonego, cechuje się naj-

większą wartością tego współczynnika. Wartość  

współczynnika różnorodności jest zdecydowanie naj-

mniejsza dla zbiorowiska Quercus rubra, co jest wy-

razem zarówno zubożenia, jak i cespityzacji runa 

fitocenoz. 

 

DYSKUSJA 

 

Z powyższych danych wynika, że najbardziej opty-

malnym siedliskiem dla naturalnego odnowienia dę-

bu czerwonego na obszarze Nadleśnictwa Kobiór jest 

kontynentalny bór mieszany. Poza tym, mimo dużej 

liczby młodych osobników tego gatunku w runie 

wspomnianego zbiorowiska, jego warstwa zielna cha-

rakteryzuje się największymi wartościami wskaźni-

ka różnorodności. Świadczy to o stosunkowo naj-

mniejszym wpływie dębu czerwonego na skład ga-

tunkowy omawianego zbiorowiska i większej odpor-

ności boru mieszanego na presję ze strony tego in-

wazyjnego gatunku. W tym miejscu warto także 

podkreślić, że w przeciwieństwie do pozostałych ba-

danych zbiorowisk leśnych, kontynentalny bór mie-

szany nie znalazł się na liście siedlisk będących obiek-

tem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (Obwiesz-

czenie<, 2014).  

Potrzeba uprawy dębu czerwonego w Polsce jest 

kwestią dyskusyjną, a z punktu widzenia ochrony 

przyrody nie ulega wątpliwości, że powinno się jej 

zaniechać zupełnie. Kompromisowym rozwiązaniem 

tego problemu mogłaby być uprawa dębu czerwone-

go właśnie na siedlisku boru mieszanego, zamiast 

lasów liściastych, które są najczęstszym siedliskiem 

uprawy tego gatunku w Polsce (DANIELEWICZ, PA-

WLACZYK, 2006). Fitocenozy tego zespołu występują 

dość powszechnie na znacznym obszarze kraju (MA-

TUSZKIEWICZ, 2008). Przeprowadzone badania pokaza-

ły, że stanowi on doskonały habitat dla omawianego 

gatunku, pod warunkiem, że w jego uprawach pozo-

stawi się domieszkę gatunków naturalnie spotyka-

nych w fitocenozach boru mieszanego. Należą do nich 

przede wszystkim: dąb szypułkowy Quercus robur, 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris i dąb bezszypułko-

wy Quercus petraea (MATUSZKIEWICZ, 2008). Wydaje 

się, że zrównoważona uprawa dębu czerwonego, 

właśnie na siedlisku boru mieszanego, może stano-

wić mniejszą szkodę dla środowiska przyrodniczego 

niż tworzenie monokultur na przypadkowych, często 

cennych siedliskach. Zgodnie z aktualnymi pogląda-

mi dotyczącymi roślin inwazyjnych (Kodeks dobrych 

praktyk..., 2015) zaleca się rezygnację z ich uprawy 

lub w przypadku dębu czerwonego – zminimalizo-

wanie ryzyka rozprzestrzeniania się tej rośliny poza 

miejsce uprawy poprzez regularne wyrywanie, wy-

cinanie lub wykopywanie młodych roślin na obsza-

rach sąsiadujących z miejscem uprawy. KUC, PISZ-

CZEK i JANUSZ (2012) sugerują jednak, że gatunek ten 

powinien pozostać w drzewostanach szczególnie na-

rażonych na imisje przemysłowe, skoncentrowanych 

wokół Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, czyli 

tam, gdzie jego obecność jest uzasadniona ze wzglę-

dów zarówno hodowlanych, jak i ekonomiczno-ryn-

kowych. Dąb czerwony nie jest wymieniony w roz-

porządzeniu w sprawie listy roślin i zwierząt gatun-

ków obcych, które w przypadku uwolnienia do śro-

dowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom ro-

dzimym lub siedliskom przyrodniczym (Rozporzą-

dzenie.., 2011). W przeciwieństwie do robinii akacjo-

wej Robinia pseudoacacia, dąb czerwony nie znalazł się 

także na liście roślin gatunków obcych, które mogą 

stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Euro-

pejskiej (TOKARSKA-GUZIK i in., 2015). 

 

PODSUMOWANIE 

 

W trakcie badań fitosocjologicznych prowadzonych 

na terenie Nadleśnictwa Kobiór stwierdzono występo-

wanie dębu czerwonego w płatach pięciu typów zbio-

rowisk roślinnych. Należą do nich 4 zespoły leśne: 

kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum, kon-

tynentalny bór mieszany Querco roboris-Pinetum, grąd 

subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli, 

podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna Molinio arun-

dinaceae-Quercetum roboris oraz jeden fitocenon o nie-

określonej przynależności syn taksonomicznej – zbio-

rowisko Quercus rubra. 

Spośród badanych zbiorowisk roślinnych najlep-

szym siedliskiem dla uprawy dębu czerwonego jest 

kontynentalny bór mieszany. W warstwie zielnej te-

go zbiorowiska dąb czerwony osiągał najwyższe po-

krycie spośród wszystkich badanych zbiorowisk oraz 

najwyższy współczynnik różnorodności Shannona. 

Na tej podstawie można stwierdzić, że płaty Querco 

roboris-Pinetum są najbardziej odporne na negatyw-
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ny wpływ dębu czerwonego na ich strukturę. Nale-

ży podkreślić, że spośród wszystkich badanych zbio-

rowisk roślinnych tylko kontynentalny bór mieszany 

nie jest identyfikatorem fitosocjologicznym któregoś 

z typów siedlisk przyrodniczych, będących obiektem 

zainteresowania Wspólnoty Europejskiej.  

Z punktu widzenia ochrony przyrody dąb czer-

wony, jako inwazyjny gatunek obcy, jest niepożąda-

nym składnikiem zbiorowisk leśnych. Wyróżnia się 

on jednak zdolnością do szybkiej aklimatyzacji i sa-

moistnego odnawiania się w Polsce, a także korzyst-

nymi (z gospodarczego punktu widzenia) cechami 

drewna, co może być argumentem dla zwolenni-

ków jego uprawy. W tej sytuacji, rozwiązaniem mo-

że być uprawa dębu czerwonego na siedlisku, w któ-

rym wyrządza on najmniejszą szkodę, zachowując 

jednocześnie wysoką produktywność. Siedliskiem 

szczególnie przydatnym do tego celu są fitocenozy 

kontynentalnego boru mieszanego.  
 

Praca została wykonana i finansowana w ramach badań sta-

tutowych realizowanych na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 

2011–2016. 
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