
PRZEDPLONOWE DRZEWOSTANY SOSNOWE NA GRUNTACH 
POROLNYCH W KARPATACH

Sławomir AMBROŻY

Przedplonowe drzewostany na gruntach porolnych zajmują największe powierzchnie 
w Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Niskim i Bieszczadach Zachodnich – ponad 70 tys. ha, 
co stanowi ok. 1/4 powierzchni leśnej. Największy areał, ok. 40 tys. ha, zajmują sośniny. 
Pozostały obszar zajęty jest głównie przez olszę szarą. Sośniny objęto badaniami mający-
mi określić kierunki sukcesji i zmiany w strukturze i budowie drzewostanu. 

Współcześnie inicjalne stadia rozwojowe sośnin na gruntach porolnych mają swój począ-
tek na stanowiskach zajętych przez zespoły łąkowe należące do związku Arrhenatherion ela-
tioris. Niebędące w użytkowaniu rolniczym łąki opanowywane są spontanicznie przez sosnę, 
tworząc nietrwałe stadium sukcesyjne o charakterze zbiorowiska roślinnego Pinus sylvestris-
-Agrostis capillaris. Dalsza sukcesja przebiega w kierunku zbiorowisk i zespołów należących 
do klasy Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae. Zależnie od warunków siedliskowych 
zachodzi różnicowanie się kierunków sukcesyjnych w stronę szeregu zespołów i zbiorowisk 
ze związków Carpinion betuli, Fagion sylvaticae (podzwiązki: Dentario glandulosae-
-Fagenion, Luzulo-Fagenion, Galio rotundifolii-Abietenion) i Alno-Ulmion. W rezultacie, 
w Beskidzie Niskim można wyróżnić rozwój fitocenoz w kierunku: Tilio-Carpinetum ty-
picum, T.-C. luzuletosum, reglowych i podgórskich form wysokościowych Dentario glan-
dulosae-Fagetum typicum, D.g.-F. allietosum, D.g.-F. lunarietosum i D.g.-F. festucetosum 
drymeyae, a także Luzulo luzuloidis-Fagetum typicum, zbiorowiska Abies alba-Rubus hirtus 
i zespołu Caltho-Alnetum. 

Znaczne zróżnicowanie kierunków sukcesyjnych sośnin występuje też w Bieszcza-
dach Zachodnich, jednak w porównaniu z Beskidem Niskim nie stwierdzono tutaj sukce-
sji w kierunku Tilio-Carpinetum luzuletosum, reglowej formy wysokościowej Dentario 
glandulosae-Fagetum allietosum i Caltho-Alnetum. Najmniejszą rozmaitość kierunków 
sukcesyjnych sośnin na gruntach porolnych stwierdzono w Beskidzie Sądeckim, gdzie 
wyróżniono rozwój tych fitocenoz do niektórych zespołów i zbiorowisk występujących 
również w dwóch pozostałych regionach fizjograficznych, a mianowicie do: Tilio-Car-
pinetum typicum, reglowej i podgórskiej (o bardzo ograniczonym zasięgu) formy wyso-
kościowej Dentario glandulosae-Fagetum typicum, Luzulo luzuloidis-Fagetum typicum 
i zbiorowiska Abies alba-Rubus hirtus, a ponadto – do stwierdzonego tylko tutaj zespołu 
Lunario-Aceretum pseudoplatani w jego reglowej formie. Stopień zaawansowania proce-
sów sukcesyjnych w sośninach na gruntach porolnych, wyrażony wartością systematycz-
ną grupy gatunków klasy Querco-Fagetea, jest generalnie bardzo wysoki.

Drzewostany sosny zwyczajnej na gruntach porolnych w Karpatach mają strukturę jedno-
wiekową, jednopiętrową i z reguły jednogatunkową, aż do zaawansowanych stadiów proce-
su przemiany gatunkowej. Najbardziej zróżnicowane są sośniny średniowiekowe, w wyniku 
działania czynników modyfikujących, takich jak warunki atmosferyczne, szkody spowodo-
wane przez zwierzynę płową, warunki świetlne wnętrza lasu i konkurencja sosny z gatunkami 
wkraczającymi w procesie sukcesji lub wprowadzanymi w trakcie przebudowy.



Strategia postępowania hodowlanego powinna być ukierunkowana na odtworzenie 
określonej kierunkami sukcesyjnymi różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych na 
gruntach porolnych. Głównym kryterium doboru metod szczegółowego działania ho-
dowlanego powinno być zróżnicowanie fitocenoz sosnowych na gruntach porolnych na 
trzy główne kategorie (inicjalne stadia rozwojowe, zwarte sośniny średnich klas wieku, 
zbiorowiska wykształcone wskutek rozpadu drzewostanów), a w ich zakresie – na cha-
rakter i stopień zaawansowania tendencji odnowieniowych.


