
"Wielofunkcyjna rola lasów Pogórza Karpackiego - 

jak pogodzić gospodarkę leśną, turystykę, edukację 

leśną i ochronę przyrody?"  

Łodyna, 13 grudnia 2014  

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 

Projekt „Zielone Podkarpacie - popularyzacja  różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”  dofinansowany jest  
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. 

 



Struktura własności lasów w Polsce 

 

 

 

Lasy publiczne – 82%: 

 w tym:  

           - P.G.L. L.P.: 78% 

           - Parki Narodowe: 2% 

           - Komunalne (tzw. mienie gminne): 0,9% 

           - Inne S.P. (np. ANR): 1,1% 

Lasy prywatne – 18% 

(np. osób fizycznych, kościołów, spółek leśnych i gruntowych). 
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 Powierzchnia lasów w Polsce i jednostki miary 

Ogółem powierzchnia lasów w Polsce wynosi ok. 9 100 000 ha, 

tj. ok. 91 000 km², (pow. Polski ok. 312 000 km²), a więc 

lesistość Polski wynosi ok. 29%. 

Jednostki miary: 1 km² = 100 ha 

                              1 ha = 0,01 km² 

            - powierzchnia Bd.P.N. wynosi ok. 29 200 ha, tj. ok. 292 km². 

           - pow. Jeziora Solińskiego wynosi 22 km², tj. 2200 ha. 

 

Przy zamianie jednostek - zasada dwóch zer 



Zasięg terytorialny Regionalnych Dyrekcji L.P. 

 i R.D.L.P. w Krośnie 
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Rodzaje siedlisk leśnych jakie potencjalnie mogą 

być wykorzystane do zaprojektowania i 

wytyczenia ścieżek edukacyjnych - występujące 

na terenie Bieszczadów, Pogórza Dynowskiego 

Przemyskiego w Górach Sanocko-Turczańskich 

i w Beskidzie Niskim 

 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 



  

 A – drzewostan: silnie ocieniający dno 

lasu, zdominowany głównie przez Bk, 

czasem Jd, z domieszką Jw, Js, Wzg, w 

niższych położeniach udział Gb, Lpdrob, 

Dbszyp , w wyższych Św; 

 B – w podszycie występują: leszczyna, 

bez czarny i koralowy, wiciokrzew 

czarny, kępy podrostu; 

 C – bogaty aspekt wiosenny: żywiec 

gruczo-łowaty i cebulkowy, żywokost 

sercowaty, kokorycz pusta, zdrojówka 

rutewkowa, czosnek niedźwiedzi, szczyr 

trwały. Z paprotników występują 

paprotnik Brauna i kolczysty.  

Z innych bylin bardzo często: żywokost 

bulwiasty, marzanka wonna, kostrzewa 

górska, szałwia lepka, wilczomlecz 

migdałolistny 

 D – warstwa mszysta bardzo słabo 

rozwinięta 

 

•   
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Żyzna buczyna karpacka  

(Dentario glandulosae -Fagetum) 
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Kwaśna buczyna górska  

(Luzulo luzuloidis-Fagetum) 

• występuje w piętrze pogórza i regla  

  dolnego; 

• wykształca się na podłożu dającym   

  zwietrzelinę zdecydowanie ubogą, w  

  miejscach nasłonecznionych i narażonych  

  na działanie wiatru – wąskie grzbiety,  

  wierzchołki wzniesień i górne partie  

  stromych stoków; 

• gleby są zwykle świeże, okresowo suche,  

  wykształcone z gruboziarnistego materiału  

  jak zlepieńce, piaskowce istebniańskie itp.; 
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Grąd subkontynentalny  

(Tilio-Carpinetum) 

• występuje w piętrze pogórza do  

  650m n.p.m.; 

  rozwijają się głównie na glebach   

  brunatnych właściwych i  

 wyługowanych, zajmuje miejsca   

 uprzywilejowane pod względem   

 klimatycznym: strome, silnie  

 nasłonecznione zbocza o  

 wystawie S, SE i WS; 

 gleby są zwykle płytkie, silnie  

 szkieletowe i zwykle dość suche; 

 



  

  A – drzewostan tworzą Gb, Lpdrob., 

Dbszyp. , Czr.p, Kl oraz Bk, Jw., i Jd w 

różnym udziale; w miejscach wilgotnych 

Js, Olsz. i Wz; drzewostan dwu- i 

wielopietrowy; 

 B – warstwa również bogata: podrosty 

drzew, leszczyna, pospolita, trzmielina 

pospolita, kruszyna pospolita, czeremcha 

zwyczajna, głóg jednoszyjkowy, 

suchodrzew pospolity, kalina koralowa, 

wawrzynek wilczełyko, agrest i 

kłokoczka południowa; 

 C – warstwa zielna pokrywa zwykle 40 – 

100%, w czasie aspektu wiosennego 

wypełniają ją: zawilce, przylaszczka 

pospolita, kokorycze, groszek wiosenny, 

ziarnopłon, miodunka ma, zdrojówka 

rutewkowata; 
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Grąd subkontynentalny  

(Tilio-Carpinetum) 



  

 - wykształca się na terasach 

zalewowych rzek górskich i 

podgórskich, w przedziale 

wysokościowym 400-750 m 

n.p.m.(maksymalnie 900 m); 

  zbiorowisko rozwija się na madach 

górskich; 

  gleby są silnie szkieletowe, dobrze 

uwilgotnione, zasobne, o odczynie 

zbliżonym do obojetnego; 
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Nadrzeczna olszyna górska  

(Alnetum incanae) 



  

• Szlaki turystyczne 

• Ścieżki przyrodnicze 

• Szlaki dla ruchu pieszego 

• Ścieżki spacerowe 

• Trasy nordic-walking 
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  Nadleśnictwo Lesko – różne formy udostępniania lasów, 

stan aktualny  
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Spotykane w terenie oznaczenie podziału powierzchniowego 

- granice oddziałów leśnych  



  

•   
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Inne oznaczenia - selekcja i nasiennictwo 



  

•   
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Inne oznaczenia spotykane w leśnictwie. Numerowanie drewna. Kod 

„zaszyty” w numerze pojedynczej sztuki drewna – Lasy Państwowe 

5773 – numer kolejny sztuki 

04 – numer kolejny Dyrekcji 

Lasów (tutaj Krosno)  

14 – numer kolejny 

nadleśnictwa w danej 

Dyrekcji (tutaj Lesko) 

09 – numer kolejny leśnictwa 

w danym nadleśnictwie (tutaj 

Kostryń)  
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Inne oznaczenia spotykane w leśnictwie. Numerowanie 

drewna. Lasy niepaństwowe 
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 Inne oznaczenia spotykane w leśnictwie. 

Numerowanie drewna. Parki Narodowe. 

 



  

•   
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 Inne oznaczenia spotykane w leśnictwie. 

Numerowanie drewna. Oznakowanie specjalne 
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Las wielofunkcyjny – „fabryka drewna” 



  

•   
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Las wielofunkcyjny – rezerwaty przyrody, strefy ochronne 

wokół gniazd orłów 

 



  

•   
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Las wielofunkcyjny – ostoja zwierzyny 
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Kolizja interesów: żubry - las 
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Kolizja interesów: gospodarka leśna- turystyka 
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 Współistnienie 



  

•   
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Na tropach mieszkańców Karpackiej Puszczy 



  

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 

Inne aspekty funkcjonowania ścieżek przyrodniczych 



  

•   
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Potencjalne obszary dla udostępnienia 



  

•   
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Fotozagadka I 
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Fotozagadka II 
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Fotozagadka III 

 



Dziękuję za uwagę 

 
 

Projekt: „Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

(17) 852 85 26    malgorzata@procarpathia.pl    www.zielonepodkarpacie.pl  facebook.com/ZielonePodkarpacie 

 


