
 

  

Rycina 2. Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych z sosną zwyczajną 

Pinus sylvestris L. w Beskidzie Niskim  

Figure 2. Directions of succession of plant communities with Scots pine 

Pinus sylvestris L. in the Beskid Niski Mountains 

Wstęp 

Introduction 

Przedplonowe drzewostany na gruntach porolnych 

w Karpatach rosną głównie w Beskidzie Sądeckim, Be-

skidzie Niskim i Bieszczadach (Ryc. 1). Zajmują tam 

ponad 70 tys. ha (ok.1/4 powierzchni leśnej), z czego 

ok. 40 tys. ha są to sośniny. Objęto je badaniami mają-

cymi na celu określenie kierunków sukcesji i zmian 

w strukturze i budowie drzewostanu. Prace wykonano 

metodą zdjęć fitosocjologicznych i pomiarów na po-

wierzchniach badawczych. 

Struktura drzewostanów 

Structure of stands 

Sośniny mają strukturę jednowiekową, jednopiętrową 

i jednogatunkową, aż do późnych stadiów przemiany 

gatunkowej (Ryc. 3). Zróżnicowanie jest efektem wpły-

wu czynników modyfikujących. Są to: szkody abiotycz-

ne w drzewostanach, szkody w odnowieniach spowo-

dowane przez zwierzynę, warunki świetlne dna lasu, 

konkurencja sosny z gatunkami sukcesyjnymi i wpro-

wadzanymi w przebudowie. 

BADANIA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  

MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Wnioski 

Conclusions 

Strategia postępowania hodowlanego powinna być 

skierowana na odtworzenie określonej kierunkami  

sukcesji różnorodności zbiorowisk leśnych, biorąc 

równocześnie pod uwagę podział na stadia 

inicjalne, drzewostany zwarte i uszkodzone. 

Rycina 1. Przedplonowe drzewostany sosnowe na gruntach porolnych w Karpatach 

Figure 1. Forecrop stands of Scots pine on former agricultural land in the Carpathians 

Kierunki sukcesji 

Directions of succession 

Sukcesja w sośninach dąży do wielu zespołów i zbioro-

wisk (Ryc. 2). W Beskidzie Niskim są to: Tilio-

Carpinetum typicum, T.-C. luzuletosum, reglowe i pod-

górskie formy wysokościowe Dentario glandulosae-

Fagetum typicum, D.g.-F. allietosum, D.g.-F. lunarieto-

sum i D.g.-F. festucetosum drymeyae, Luzulo luzuloidis-

Fagetum typicum, Caltho-Alnetum i Abies alba-Rubus 

hirtus. Znaczne zróżnicowanie występuje także  

w Bieszczadach, a najmniejsze w Beskidzie Sądeckim. 

Stopień zaawansowania sukcesji jest wysoki. 

Rycina 3. Struktura drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w Karpatach 

Figure 3. Structure of Scots pine stands on former agricultural land in the Carpathians 
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