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 W artykule przedstawiono wyniki waloryzacji przyrodniczej lasów Czarnorzecko-

Strzy owskiego Parku Krajobrazowego. Przeprowadzone badania wskazuj  na du y udzia  

(48,14%) drzewostanów o wysokim i bardzo wysokim stopniu naturalno ci. Nale  tu 

drzewostany starszych klas wieku, w wi kszo ci bukowo-jod owe oraz bukowe, rosn ce na 

siedliskach lasu wy ynnego oraz lasu górskiego. Jednocze nie stwierdzono ma y udzia  

(4,25%) drzewostanów wymagaj cych ca kowitej przebudowy sk adu gatunkowego. 

W wi kszo ci s  to drzewostany m odszych klas wieku rosn ce na gruntach porolnych. 

 

S owa kluczowe: le nictwo, ochrona przyrody, Pogórze Strzy owskie 

 

 

I. WST P 
W celu zachowania i popularyzacji w warunkach zrównowa onego rozwoju warto ci 

przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, tworzone s  

parki krajobrazowe. W Polsce pierwszy park krajobrazowy (Suwalski Park Krajobrazowy) 

zosta  utworzony w 1976 roku. Obecnie istnieje ich 121 i zajmuj  8,1% powierzchni kraju 

(2 607 478 ha). Na terenie województwa podkarpackiego utworzono 10 parków 

krajobrazowych, w których lasy stanowi  69% powierzchni. 

Celem przyrodniczej waloryzacji lasów jest m.in. ocena stopnia zniekszta cenia 

antropogenicznego ekosystemów le nych oraz mo liwo  przekazywania wiedzy o stanie 

lasów dla ogó u spo ecze stwa [4], a przez to równie  waloryzacja dostarcza informacji 

o aktualnych i potencjalnych zdolno ciach ekosystemu do pe nienia okre lonych funkcji 

[1]. Waloryzacja przeprowadzona w Parku Krajobrazowym Gór S onnych [4] dostarczy a 

informacji na temat stopnia zniekszta cenia tych lasów. 

Celem bada  by a waloryzacja przyrodnicza drzewostanów (wydziele  

drzewostanowych) Czarnorzecko-Strzy owskiego Parku Krajobrazowego i wskazanie na 

jej podstawie stopnia naturalno ci tych drzewostanów. 
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II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADA  
Czarnorzecko-Strzy owski Park Krajobrazowy zosta  utworzony w 1993 r. w celu 

ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów Pogórza 

le cych w strefie przej ciowej mi dzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi. Obejmuje 

pasmo agodnych wzgórz (Sucha Góra 585 m, Królewska Góra 554 m, Bardo 534 m, 

Kiczora 515 m n.p.m.), których górne partie porastaj  lasy bukowo-jod owe, nale ce do 

regla dolnego. Na badanym obszarze Parku wyst puje ma e zró nicowanie siedliskowych 

typów lasu. Dominuje Lwy  (78% powierzchni) i LG (16%). Z pozosta ych wyst puj : 

LMG, LMwy , OlJ, L wy . Ni sze partie wzgórz oraz liczne doliny rzek i potoków 

zajmuje osadnictwo wraz z kami i polami uprawnymi. Charakterystyczne dla krajobrazu 

parku s  piaskowcowe wychodnie skalne oraz mozaika pól uprawnych i lasów wynikaj ca 

z rolniczo-le nego charakteru tej cz ci Pogórza (47,8% obszaru parku zajmuj  lasy, 

48,4 % grunty rolne). Teren Parku jest zaliczany wed ug Romera [5] do podgórskiej krainy 

klimatycznej. Warunki klimatyczne tego obszaru charakteryzuj  poni sze wska niki: 

 rednia roczna temperatura 7 do 8ºC, 

 rednie roczne opady 700 do 800 mm, 

 rednia d ugo  okresu wegetacyjnego 180 do 200 dni, 

 przewa aj cy kierunek wiatrów W, SW. 

Najliczniej reprezentowanymi gatunkami drzew s : buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 

i jod a pospolita (Abies alba) oraz sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Z pozosta ych warto 

wymieni : d b szypu kowy (Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus), brzoz  

brodawkowat  (Betula verrucosa) i modrzew europejski (Larix decidua). Flora naczyniowa 

Parku liczy 870 gatunków, z czego ponad 40 podlega ochronie cis ej. Gatunki górskie 

stanowi  oko o 7,5 % ca ej flory Parku [2,3]. 

 

III. MATERIA  I METODY 
Materia  stanowi y opisy taksacyjne drzewostanów, materia y ród owe dotycz ce 

obiektu bada  oraz mapy topograficzne i gospodarcze. Z uwagi na du y obszar Parku 

(25 784 ha) badania ograniczono do lasów zarz dzanych przez Pa stwowe Gospodarstwo 

Le ne Lasy Pa stwowe (Nadle nictwa Strzy ów i Ko aczyce). W sumie poddano ocenie 

1180 wydziele  drzewostanowych o cznej powierzchni 7110 ha. 

W pracy wykorzystano metod  warto ciowania ekosystemów le nych w uj ciu stopnia 

ich naturalno ci [4]. W metodzie tej g ównymi czynnikami klasyfikuj cymi drzewostany 

s : zgodno  sk adu gatunkowego z siedliskiem (siedliskowym typem lasu) oraz wiek 

górnego pi tra (odczytany z opisów taksacyjnych drzewostanów). Wydzielenia le ne 

pozbawione drzewostanu nie by y uwzgl dnione w wynikach bada . 

Drzewostany grupowano w klasy wieku zgodnie z zasadami hodowli lasu [6] licz c 

klas  co 20 lat (np. I klasa 0-20lat, II 21-40 itd.). 

Poniewa  zauwa ono ró nice w zgodno ci sk adu gatunkowego z siedliskiem pomi dzy 

klasami wieku (ryc. 2), postanowiono sprawdzi  czy ró nice te s  statystycznie istotne. 

W tym celu przeprowadzono analiz  frekwencji za pomoc  testu Chi2. Dla potrzeb 

zastosowania tego testu ( adna warto  oczekiwana nie powinna by  mniejsza od 5) 

zsumowano wydzielenia drzewostanowe dla I i II klasy wieku. 

 

IV. WYNIKI 
 Przeprowadzona waloryzacja przyrodnicza lasów Czarnorzecko-Strzy owskiego Parku 

Krajobrazowego wskazuje na du y udzia  (48,14%) drzewostanów o wysokim i bardzo 

wysokim stopniu naturalno ci rozumianej zgodnie z przyj t  metod . Nale  tu 
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drzewostany starszych klas wieku (ryc. 1), w wi kszo ci bukowo-jod owe oraz bukowe 

rosn ce na siedliskach lasu wy ynnego oraz lasu górskiego. 

 Podobn  powierzchni  do wy ej opisanych zajmuj  lasy o rednim stopniu naturalno ci 

(tab. 1). Tworz  je starodrzewie o sk adzie gatunkowym cz ciowo zgodnym z siedliskiem 

(49% powierzchni w 3 stopniu naturalno ci) oraz drzewostany rednich i m odszych klas wieku 

(poni ej 60 lat) o sk adzie zgodnym (24%) lub cz ciowo zgodnym (27%) z siedliskiem. Blisko 

17% drzewostanów zaliczonych do 3 stopnia naturalno ci ro nie na gruntach porolnych. 

W wi kszo ci s  to drzewostany mieszane z przewag  gatunków iglastych g ównie Pinus 

sylvestris i Larix decidua z podrostem o sk adzie gatunkowym cz ciowo zgodnym 

z siedliskiem.  Drzewostany o niskim stopniu naturalno ci stanowi  zaledwie 4,25% 

powierzchni le nej Parku. Ponad po owa z nich (55%) ro nie na gruntach porolnych. 

W wi kszo ci s  to przedplonowe, lite drzewostany sosnowe, rzadziej li ciaste z o one 

z gatunków lekko nasiennych (Betula, Carpinus, Alnus) wyst puj ce na siedlisku lasu wy ynnego.  
 

Tabela 1 - Table 1 
Udzia  drzewostanów o ró nym stopniu naturalno ci w Czarnorzecko-Strzy owskim Parku Krajobrazowym 

The percentage of forest stands with a different degree of naturalness in the Czarnorzecko-

Strzy owski Landscape Park 

Stopie  naturalno ci ekosystemów 

le nych 

Degree of naturalness of forest 

ecosystems 

Liczba wydziele  

drzewostanowych 

Number of forest 

stands 

Powierzchnia 

Area 

 

[ha] 

Udzia  wg. 

powierzchni 

Percentage by area

[%] 

1. bardzo wysoki / very high 146 1346,58 18,94 

2. wysoki / high 272 2075,91 29,20 

3. redni / average 604 3385,27 47,61 

4. niski / low 158 302,39 4,25 
  

Wyniki testu (tab. 2) wskazuj  na istnienie w badanym obiekcie zwi zku pomi dzy 

zgodno ci  sk adu gatunkowego z siedliskowym typem lasu a klas  wieku drzewostanu. 
Ró nice te s  istotne zarówno dla ca ego obiektu bada  jak i dla cz ci obiektu – z pomini ciem 

gruntów porolnych. W drzewostanach najstarszych (co najmniej V klasa wieku) tylko 0,5% 

wydziele  mia o niezgodny sk ad gatunkowy, za  66% wykaza o zgodno  gatunkow  

z siedliskiem, pozosta e odznaczaj  si  cz ciow  zgodno ci . Warto ci by y niemal identyczne 

w obu rozpatrywanych przypadkach co zwi zane by o z jednostkowym udzia em drzewostanów 

najstarszych rosn cych na gruntach porolnych. 
 

Tabela 2 - Table 2 

Wyniki testu Chi2 /  The results of the Chi2 test 

Statystyki: zgodno  gatunkowa z siedliskiem (3) x klasy 

wieku (4) / Statistics: compatibility of the species 

composition habitat (3) x class age (4) Statystyki 

Statistics 

Chi2 

Liczba stopni swobody 

The number of degrees 

of freedom 

Poziom istotno ci 

Significance level 

Chi2 Pearsona dla ca ego obiektu 

bada  / Chi2 Pearson’s test for the 

whole object of research 

178,51 df=6 p=,00000 

Chi2 Pearsona dla cz ci obiektu z 

pomini ciem gruntów porolnych 

Chi2 Pearson’s test for part of the 

object  excluding post - agricultural land 

125,01 df=6 p=,00000 
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Ryc. 1. Rozk ad drzewostanów Czarnorzecko-Strzy owskiego Parku Krajobrazowego w klasach 

wieku ze wzgl du na stopie  naturalno ci  

Fig. 1. Classification of forest stands of Czarnorzecko-Strzy owski Landscape Park in classes of age 

by degree of naturalness 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5

li
cz

b
a 

w
y
d

zi
el

e
 /

 n
u

m
b

er
 o

f 
fo

re
st

 s
ta

n
d

s

klasa wieku / age class

sk ad gat. zgodny / species 

composition compatible

cz ciowo zgodny / partially 

compatible

nie zgodny / not compatible

 
Ryc. 2. Rozk ad drzewostanów Czarnorzecko-Strzy owskiego Parku Krajobrazowego w klasach 

wieku ze wzgl du na zgodno  sk adu gatunkowego z siedliskiem 

Fig. 2. Classification of forest stands of Czarnorzecko-Strzy owski Landscape Park in classes of age 

by compatibility of the species composition of the habitat 

 

W drzewostanach I klasy wieku, ujmuj c ca y obiekt bada , tylko 8% wydziele  mia o 

zgodny za  71% mia o sk ad gatunkowy niezgodny z siedliskiem. Pomijaj c drzewostany 

rosn ce na gruntach porolnych, gdzie ponad 90% w m odszych klasach wieku ma sk ad 

gatunkowy niezgodny z siedliskiem (ryc. 3), warto ci te wynosz  odpowiednio 18% i 45%. 
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Ryc. 3. Rozk ad procentowy drzewostanów Czarnorzecko-Strzy owskiego Parku Krajobrazowego 

rosn cych na gruntach porolnych w klasach wieku ze wzgl du na zgodno  sk adu gatunkowego 

z siedliskiem 

Fig.3. Percentage classification of forest stands of Czarnorzecko-Strzy owski Landscape Park in post 

- agricultural land in age classes by compatibility of the species composition of habitat 

 

Wyniki testu Chi2 nale y odczytywa  dla obiektu bada  i jemu podobnych 

drzewostanów a nie jako zasada dla wszystkich lasów. Najwi kszy udzia  drzewostanów 

o niew a ciwym sk adzie gatunkowym w I i II klasie wieku, po cz ci wynika z hodowania 

ich na gruntach porolnych, gdzie albo w wyniku sukcesji naturalnej pierwsze zawsze 

pojawiaj  si  gatunki lekko nasienne (Betula, Carpinus, Alnus, Populus, Salix, Pinus) bez 

wzgl du na siedlisko albo zgodnie ze sztuk  prowadzenia gospodarki le nej takie gatunki 

cz sto wprowadza si  wykonuj c zalesienia. Gatunki lekko nasienne jako bardziej odporne 

na czynniki abiotyczne tworz  na yznych siedliskach drzewostany przedplonowe. Celem 

takiego post powania jest stworzenie warunków do wprowadzania w a ciwych drzew dla 

danego siedliska. 

Pocz wszy od III klasy wieku nast puje wyra ne zmniejszenie udzia u drzewostanów 

niezgodnych gatunkowo z siedliskiem co mo e by  konsekwencj  wykonywanych 

w poprzednim okresie trzebie y wczesnych których jednym z g ównych celów jest 

regulacja sk adu gatunkowego oraz przebudowy drzewostanów przedplonowych. 

Otrzymane wyniki mog  wiadczy  o prawid owo prowadzonej gospodarce le nej na 

badanym terenie. 

  

 

V. WNIOSKI 
1. Lasy Czarnorzecko-Strzy owskiego Parku Krajobrazowego cechuje du y udzia  

(48,14%) drzewostanów o wysokim i bardzo wysokim stopniu naturalno ci oraz 

niewielka powierzchnia lasów wymagaj cych ca kowitej przebudowy sk adu 

gatunkowego (302,39 ha - 4,25%). 
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2. Wi kszo  drzewostanów o niskim stopniu naturalno ci ro nie na gruntach porolnych. 

W m odszych klasach wieku na gruntach porolnych ponad 90% drzewostanów ma 

niew a ciwy sk ad gatunkowy, za  w rednich i starszych (powy ej 40 lat) ok. 30%. 

3. Statystyczna weryfikacja wyników bada  wskazuje na istnienie w badanym obiekcie 

zwi zku pomi dzy zgodno ci  sk adu gatunkowego z siedliskowym typem lasu a klas  

wieku drzewostanu. W drzewostanach starszych klas wieku znacznie mniej wydziele  

drzewostanowych wykazuje niezgodno  sk adu gatunkowego z STL ni  

w drzewostanach najm odszych. Takie wyniki mo na t umaczy  du ym udzia em 

zalesie , z których wi kszo  powsta a na potencjalnych siedliskach lasowych, gdzie 

zw aszcza w m odszych klasach wieku obserwujemy drzewostany przedplonowe 

z o one z gatunków pionierskich, niew a ciwych dla yznych siedlisk lasowych. 
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NATURE VALORIZATION OF FORESTS IN THE CZARNORZECKO-
STRZY OWSKI LANDSCAPE PARK 

 

Summary 
 

Results of nature valorization of forests in the Czarnorzecko-Srzy owski Landscape 

Park are presented. The study indicates a large share (48.14%)of  forest stands with a  high 

and a very high degree of naturalness, due to the  forest stands of older age classes, mostly 

beech-fir and beech forests growing in the fertile habitats and a small part (4.25%)of  

forest stands requiring total rebuilding of the species composition. Most of them are forest 

stands of younger age classes, growing in post - agricultural land. 

Key words: forestry, protection of nature, Foothills Strzy owskie 

 

 


