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LASY O CHARAKTERZE PIERWOTNYM 
W BIESZCZADZKIM PARKU NARODOWYM

Forest of primeval character in the Bieszczady National Park

Abstract: Distribution, description and variability of forest of primeval character in the 
Bieszczady National Park are given in the paper. Th e total area covered by the forest of 
this type amounts to ca. 2100 ha. Th ree categories of naturalness might be distinguished: 
A – forest where the activity of Man is not observed, B – forest where the slight traces of usage 
were observed, C – elfi n forests at the upper forest limit, which were not used economically, 
but before II World War were, in some way, under pressure of pastoral management in 
the subalpine meadows. Taking species composition into account there are three types of 
primeval forest: beech, sycamore-beech, and beech-sycamore.

Key words: Bieszczady National Park, forests of primeval character, evaluation, naturalness, 
beech, sycamore.

Wstęp

Lasy Bieszczadzkiego Parku Narodowego zaliczane są do najlepiej zacho-
wanych w Polsce (Michalik, Kurzyński 1990; Jaworski 1997). Chociaż ze źródeł 
historycznych wynika, iż człowiek co najmniej od wieków średnich wpływał 
znacząco na skład gatunkowy, strukturę i zasięg bieszczadzkich lasów (Fastnacht 
1962; Zarzycki 1983) powszechnie uznaje się, że znaczne obszary tych biocenoz 
zachowały naturalny czy też wręcz pierwotny charakter (Zarzycki 1963; Michalik, 
Kurzyński 1990; Jaworski i in. 1991; 1994a; 1994b; 1995; 2002; Jaworski, Kołodziej 
2002; 2004). 

Według danych archeologicznych (Fastnacht 1962) i palinologicznych (Ral-
ska-Jasiewiczowa 1980) pierwsze ślady obecności człowieka w Bieszczadach 
Zachodnich pochodzą z epoki neolitu. Do początków XIV w., kiedy w niższych 
partiach Bieszczadów powstały pierwsze osady wołoskie, oddziaływanie człowie-
ka na środowisko tego terenu można określić jako marginalne (Fastnacht 1962; 
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Augustyn, Kozak 1997). Intensywniejszy rozwój osadnictwa w wyższych partiach 
Bieszczadów datuje się na dwa kolejne stulecia (Augustyn 2006). Wówczas to wy-
lesiono większość terenów dolinnych, na zboczach i grzbietach utworzono polany 
oraz poszerzono obszar połonin wycinając lasy krzywulcowe i zarośla subalpejskie 
(Zarzycki 1963; Augustyn 1993; 2006). W wieku XVII wskutek wojen, najazdów 
tatarskich i konfliktów społecznych nastąpił głęboki regres osadnictwa (Augustyn 
1997). Według Augustyna (1997) intensywność procesów sukcesji wtórnej na te-
renach opuszczonych osad była porównywalna z okresem po II wojnie świato-
wej. Ponowny rozwój osad i dalsze zmniejszanie się powierzchni leśnej nastąpiło 
dopiero w okresie lepszej koniunktury polityczno-ekonomicznej wieku XVIII. 
W tym czasie na terenie Bieszczadów pojawiają się pierwsze zakłady przetwa-
rzające drewno, które prawdopodobnie jednak nie wpłynęły w znaczący sposób 
na wzrost eksploatacji lasów (Augustyn 2006). Prawdopodobnie do końca tego 
stulecia większość lasów w dorzeczu górnego Sanu i Solinki nie była eksploatowa-
na (Augustyn 1997; 2006). Las był traktowany głównie jako obszar, który można 
potencjalnie przeznaczyć pod uprawę, względnie jako teren wypasu bydła i trzo-
dy. Pozyskiwane w sposób plądrowniczy drewno było użytkowane wyłącznie na 
potrzeby gospodarstw. Sytuacja zmieniła się w wieku XIX, kiedy to zwiększające 
się zapotrzebowanie na drewno i większa dostępność terenu spowodowały, że do-
konywano znacznych wyrębów lasów bukowych, które często obsiewano świer-
kiem (Rygiel 1987; 1989; Augustyn 2006). Budowa linii kolejowej przez Przełęcz 
Użocką i rozwój sieci kolejek leśnych na początku XX wieku udostępniły do eks-
ploatacji znaczne połacie gór. W połowie ubiegłego stulecia lesistość w wyższych 
partiach Bieszczadów spadła do 55–60%, jednak spora część drzewostanów pozo-
stała nie eksploatowana (Kosina 1907; Rygiel 1989; Augustyn 1997; 2006).

Po drugiej wojnie światowej obecny teren Bieszczadzkiego Parku Narodowe-
go został wyludniony. W toku spontanicznej sukcesji wtórnej, na terenach daw-
nych wsi, powstały lasy o charakterze przedplonowym z olszą szarą, iwą i brzozą. 
Obszary leśne zostały przejęte przez przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, które od 
końca lat 50 dość intensywnie użytkowało niżej położone drzewostany, rozwijając 
sukcesywnie sieć dróg dojazdowych i szlaków zrywkowych. Jedynie wyżej poło-
żone, niedostępne lasy zachowały swój pierwotny charakter. W ramach intensy-
fikacji produkcji leśnej prowadzono także zalesianie polan, głównie świerkiem, 
modrzewiem i sosną. 

Ochronę pozostałości karpackiej puszczy zapoczątkowało utworzenie rezer-
watów przyrody: „U źródeł Solinki” w 1958 r., „Wetlina” w 1958 r., „Puszcza Bu-
kowa nad Sanem” – 1980 r. oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 1973 r. 
Po drugim powiększeniu Bieszczadzkiego Parku Narodowego (1991 r.) więk-
szość bieszczadzkich lasów o cechach pierwotnych objęto ochroną ścisłą. Poza 
obszarem Parku pozostały niewielkie fragmenty lasów, które można by określić 
mianem pierwotnych. Są to głównie tereny w Paśmie Granicznym między Rabią 
Skałą a Strybem.
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Metodyka

Ocena stanu zachowania lasów została przeprowadzona w latach 1993–1995 
w ramach waloryzacji ekosystemów leśnych w Planie Ochrony Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego (Kucharzyk 1995; 1999). Przy ocenie stopnia naturalności 
lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym jako główny wskaźnik przyjęto stopień 
przekształcenia drzewostanów, który określano na podstawie szacunku w terenie 
oraz analizy posiadanej dokumentacji i materiałów historycznych. 

Uwzględniając specyfikę bieszczadzkich lasów wyróżniono 9 kategorii natural-
ności lasu kierując się następującymi przesłankami: 

– zgodność rzeczywistego składu gatunkowego drzewostanu z potencjalnym 
składem gatunkowym właściwym dla danego siedliska (wg naturalnego 
potencjalnego zbiorowiska roślinnego),

– intensywność użytkowania w przeszłości,
– pochodzenie drzewostanu,
– struktura drzewostanu w porównaniu z modelem cyklu rozwojowego dol-

noreglowych lasów pierwotnych (Korpel 1989; Jaworski 1997).
Schemat przydzielania wydzieleń do poszczególnych kategorii naturalności 

przedstawia tabela 1. Waloryzacja ta jest zasadniczo zgodna z innymi próbami 
oceny stopnia przekształcenia ekosystemów leśnych strefy umiarkowanej (Peter-
ken 1996; Schuck i in. 1994; 2002; Buchwald 2002).

Tabela 1. Kryteria oceny naturalności lasu.
Table 1. Evaluation criteria for naturalness of forests.

-1- -2- -3- -4- -5-

Kate-
goria
Ranks

Skład gatun-
kowy 

Species com-
position

Pochodzenie
Origin

Intensywność użytkowania
Intensity of management

Struktura
Structure

A
Zgodny 
z natural-
nym po-
tencjalnym 
zbiorowi-
skiem 
roślinnym
Complies 
with natural 
potential 
plant com-
munity

Naturalne, spon-
taniczne procesy 
rozpadu 
i odnowienia
Natural processes 
of decomposition 
and regeneration

Nie stwierdzono śladów 
bezpośredniej ingerencji 
człowieka
Without information about
 forest management Zwykle 

struktura 
złożona
Usually 
varied 
structureB

Przypadkowe pozyskiwanie 
pojedynczych drzew
Sporadically timber 
harvesting
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C

Zgodny 
z natural-
nym oten-
cjalnym 
zbiorowi-
skiem ro-
ślinnym
Complies 
with natural 
potential 
plant com-
munity

Naturalne, spon-
taniczne procesy 
rozpadu 
i odnowienia
Natural processes 
of decomposition 
and regeneration

Oddziaływanie gospodarki 
pasterskiej 
Grazing pressure 

Drzewosta-
ny krzywul-
cowe
Krumholz 
tree stands

D
Stałe pozyskiwanie pojedyn-
czych drzew
Limited management

Zwykle 
struktura 
złożona
Usually va-
ried structure

E

Odnowienie na-
turalne w wyniku 
prowadzenia gospo-
darki leśnej
Seed tree method
 as a result of forest 
management Użytkowanie intensywne

Intensive management

Struktura 
złożona 
lub prosta
Varied 
or simple 
structure

F

Odnowienie sztucz-
ne (siew, sadzenie) 
w wyniku prowa-
dzenia gospodarki 
leśnej
Artifi cial origin 
(planting, sowing)

Struktura 
prosta
Simple 
structure

G Niezgodny 
z natural-
nym po-
tencjalnym 
zbiorowi-
skiem ro-
ślinnym
Doesn’t com-
ply 
with natural 
potential 
plant com-
munity

H

Spontaniczna suk-
cesja na gruntach 
nieleśnych
Secondary succes-
sion on non-forest 
grounds W przeszłości grunt nieleśny

Non-forest ground in the past

I

Sadzenie na grun-
tach nieleśnych
Planting on non-
forest grounds

Na potrzeby niniejszego opracowania do dalszej analizy zakwalifikowa-
no trzy pierwsze kategorie A, B i C, które zgodnie z klasyfikacją lasów przyjętą 
przez Peterkena (1996) można określić mianem pierwotnych lub zbliżonych do 
pierwotnych („virgin forest” lub „near-virgin forest”). Ze względu na zróżnico-
wanie składu gatunkowego wśród lasów pierwotnych wydzielono trzy typy: bu-
czyny (podzielone dodatkowo na dwie strefy wysokościowe), jaworzyno-buczyny 
i buczyno-jaworzyny. Charakterystyki poszczególnych typów lasów pierwotnych 
dokonano w oparciu o dane ze stałych powierzchni kołowych analizując: roz-
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Ryc. 1. Rozmieszczenie lasów o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym według 
kategorii składu gatunkowego. A – buczyny, B – jaworzyno-buczyny, C – buczyno-jaworzyny, D – inne 
drzewostany, E – obszary nieleśne; największe kompleksy lasów pierwotnych: 1 – dolina Tworylczyka, 
2 – dolina Hylatego, 3 – Pasmo Graniczne i dolina Górnej Solinki, 4 – dolina Wołosatki; 
Fig. 1. Spatial distribution of primeval forests in the Bieszczady National Park according to species 
composition. A – primeval beech stands, B – primeval sycamore-beech stands, C – primeval beech-
sycamore stands, D – other tree stands, E – non forest areas; major complexes of virgin forest: 1 – the 
Tworylczyk stream valley, 2 – the Hylaty stream valley, 3 – the Border Range (Pasmo Graniczne) and 
the Górna Solinka valley, 4 – the Wołosatka stream valley.
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mieszczenie, rozkłady pierśnic, parametry ilościowe oraz strukturę gatunkową 
drzewostanu odnowień i posuszu. Powierzchnie te, rozmieszczone w punktach 
węzłowych regularnej siatki 500 x 500 m, są podstawą do prowadzenia monito-
ringu zmian zachodzących w drzewostanach Bieszczadzkiego Parku Narodowe-
go (Przybylska 1995). Sposób prowadzenia pomiarów drzewostanów jest zgodny 
z ogólnie przyjętą metodyką (Przybylska 1993).

Wyniki

W wyniku przeprowadzonych prac waloryzacyjnych stwierdzono, że lasy no-
szące cechy pierwotne (kategorie A i B) zachowały się fragmentarycznie jedynie 
w najbardziej niedostępnych obszarach. Największe kompleksy tworzą one w źró-
dliskowych partiach potoku Górna Solinka (obszar dawnych rezerwatów „U źró-
deł Solinki” i „Wetlina” – 969 ha), na północno-zachodnim krańcu Parku (dawny 
rezerwat „Puszcza Bieszczadzka nad Sanem” – 283 ha) oraz w górnych partiach 
dolin potoków: Hylaty (274 ha) i Wołosatka (249 ha) (Ryc. 1). Lasy pierwotne 
kategorii A i B zajmują powierzchnię 1690 ha, co stanowi 7,6% powierzchni le-
śnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Kucharzyk, Przybylska 1997). Buczyny 
krzywulcowe przy górnej granicy lasu (kategoria C) otaczają większość grzbietów 
bieszczadzkich pasem o zróżnicowanej szerokości i zajmują około 405 ha (1,8% 
powierzchni leśnej) (Kucharzyk, Przybylska 1997). Najszersza i najbardziej na-
turalna strefa buczyn krzywulcowych zachowała się w rejonie Wielkiej i Małej 
Rawki. Z uwagi na położenie i charakter w drzewostanach tych nie pozyskiwano 
drewna, jednak podlegały one często oddziaływaniu gospodarki pasterskiej, któ-
rą prowadzono na połoninach do II wojny światowej (Janowski 1939; Augustyn 
1993). Ogółem lasy pierwotne zajmują około 2100 ha i występują na stromych 
zboczach i terenach wysoko położonych lub też niedostępnych z innych powodów 
(Ryc. 2). Na ich zasięg znaczący wpływ wywarła gospodarka leśna, prowadzona 

Ryc. 2. Wpływ dostępności terenu na częstość występowania lasów o charakterze pierwotnym. 
A – częstość występowania lasów o charakterze pierwotnym w klasach nachylenia zbocza, B – częstość 
występowania lasów o charakterze pierwotnym w klasach wysokości.
Fig. 2. Infl uence of the availability of terrain on the distribution of primeval forests. A – frequency 
of the primeval forest occurrence in classes of slope inclination, B – frequency of the primeval forest 
occurrence in altitude intervals.
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w ciągu ubiegłego wieku do momentu objęcia ochroną, co dla większości tere-
nów leśnych miało miejsce dopiero w czasie pierwszego i drugiego powiększenia 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego (lata 1989 i 1991). O zmianach zachodzą-
cych w lasach Parku można wnioskować z porównania stanu zachowania lasów 
w połowie XX wieku, opracowanego na podstawie źródeł historycznych przez 
Augustyna (1997), z wynikami waloryzacji przeprowadzonej w latach 1993–1995 
(Kucharzyk 1997) (Ryc. 3). 

Analizując skład gatunkowy i strukturę lasów pierwotnych w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym wydzielić można wśród nich cztery kategorie:

– najbardziej powszechne wysoko położone (>1000 m n.p.m.) lite buczyny 
zajmujące powierzchnię blisko 1145 ha,

– lite buczyny niższych położeń (<1000 m n.p.m.) na powierzchni blisko 785 
ha,

– mieszane drzewostany jaworowo-bukowe na powierzchni ponad 145 ha,
– mieszane drzewostany bukowe-jaworowo na powierzchni blisko 25 ha.
Lite buczyny wyższych położeń występują najpowszechniej w Paśmie Gra-

nicznym, w paśmie Smereka, Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej oraz w strefie źró-
dliskowej Wołosatki. Drzewostany te cechują się wysokim zagęszczeniem drzew 
i stosunkowo małą zasobnością, około 80 m3/ha, mniejszą niż średnia w drzewo-
stanach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Ryc. 4). W strukturze drzewostanu 
przeważają tam drzewa o małych wymiarach (Ryc. 5), a drzewostan ma często 
krzywulcowy charakter, gdzie drzewa o kilkudziesięciocentymetrowej pierśnicy 
osiągają wysokość 10–15 m. Na skutek spełzywania gleby i wysokiej pokrywy 
śnieżnej pnie mają szablasty pokrój, a w najwyższych partiach buki przyjmują po-
stać krzaczastą, wielopniową. W składzie gatunkowym dominuje buk, częsta jest 
jednak domieszka jawora i jarzębiny. Niewielki udział posuszu stojącego w drze-
wostanie wynika z faktu, że w tej strefie wysokościowej osłabione drzewa naj-
częściej ulegają powałom przed całkowitym zamarciem. Ilość nalotu jest zwykle 
niewielka, jednak w przypadku buka odnowienie generatywne jest uzupełniane 
przez odnowienie wegetatywne. Odrośla z ukorzeniających się gałęzi czy też po-
chylonych i leżących pni drzew, w strefie górnej granicy lasu stanowią dominujący 
typ rozmnażania (Kucharzyk 2006).

Lite buczyny pierwotne w niższych położeniach występują głównie w doli-
nach Tworylczyka, Hylatego i dolinie Górnej Solinki (Ryc. 1). Średnia zasobność 
tych drzewostanów jest wysoka i przekracza o ponad 200 m3/ha średnią zasob-
ność drzewostanów Parku. W składzie gatunkowym znacząca jest domieszka jo-
dły. Gatunek ten wykazuje jednak tendencje ustępujące, o czym świadczy relatyw-
nie wysoki jego udział w ogólnej zasobności i liczebności posuszu. Obumierają 
przede wszystkim starsze i grubsze jodły, których zapas stanowić może do 20% 
zasobności drzew żywych. Jednak stosunkowo duża liczebność jodły w odnowie-
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Ryc. 3. Zmiany w stanie zachowania lasów na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obja-
śnienia: 1 – lasy o charakterze pierwotnym (kategorie A, B, C), 2 – lasy poddane presji gospodarki 
pasterskiej, 3 – lasy naturalne użytkowane ekstensywnie (kategoria D), 4 – lasy o charakterze natu-
ralnym użytkowane stosunkowo intensywnie bez zmiany składu gatunkowego (kategoria E), 5 – lasy 
o charakterze sztucznym użytkowane intensywnie ze zmianą składu gatunkowego (kategoria G), 
6 – lasy przedplonowe powstałe w efekcie sukcesji wtórnej na gruntach nieleśnych (kategoria H), 
7 – lasy przedplonowe powstałe w wyniku zalesiania gruntów nieleśnych (kategoria I), 8 – obszary 
nieleśne.
Fig. 3. Changes in preservation of forest on the area of the Bieszczady National Park.
Explanations: 1 – primeval forest (categories A, B, C), 2 – forest under pressure of pastoral manage-
ment, 3 – natural forest under limited management (category D), 4 – natural forest under intensive 
management (category E), 5 – artifi cial managed forest (changes in species composition) (category 
G), 6 – natural young forest developed as a result of secondary succession on non-forest grounds 
(category H), 7 – artifi cial young forest developed as a result of planting on non-forest grounds 
(category I), 8 – non-forest grounds.



Ryc. 4. Charakterystyka lasów o charakterze pierwotnym w zale¿noœci od sk³adu gatunkowego.
A – lasy bukowe ni¿szych po³o¿eñ (<1000 m n.p.m.), B – lasy bukowe ni¿szych po³o¿eñ 

3(>1000 m  n.p.m.), C – lasy jaworowo-bukowe, D – lasy bukowo-jaworowo, 1 – zapas (m /ha), 
32 – zagêszczenie (pni/ha), 3 – mi¹¿szoœæ martwych drzew (m /ha), 4 – zagêszczenie martwych 

drzew (pni/ha), 5 – zagêszczenie podrostu (szt./ha), 6 – pokrycie przez nalot (%), Bk – buk 
zwyczajny, Jd – jod³a zwyczajna, Jw – klon jawor, inne – pozosta³e gatunki.
Fig. 4. Characteristics of the primeval forests with diff erent species composition. 
A – beech stands of lower elevations (<1000 m a.s.l.), B – virgin beech stands of higher elevations 
(>1000 m.. a.s.l.), C – virgin beech-sycamore stands, D – virgin sycamore-beech stands, 1 – 

3 3volume (m /ha), 2 – tree density (trunks/ha), 3 – deadwood volume (m /ha), 4 – deadwood tree 
density (trunks/ha), 5 – upgrowth (trunks/ha), 6 – sapling coverage (%), Bk – European beech 
Fagus sylvatica, Jd – European fi r Abies alba, Jw. – sycamore Acer pseudoplatanus, inne – 
others species.

597 ± 78 1136 ± 92 640 ± 46 900 ± 94

531 ± 37 242 ± 17 213 ± 18 239 ± 19

26 ± 5 (4%) 36 ± 7 (3%) 22 ± 5 (3 %) 5 ± 3 (1 %)

18 9 9 4

24 ± 5 (5 %) 6 ± 3 (3 %) 6 ± 3 (2 %) <1

753 652 884 400

A B C

inneJdJwBk

D

1

2

3

4

5

6

S. Kucharzyk – Lasy o charakterze pierwotnym... 27



28 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 16 (2008)

niach pozwala przypuszczać, że spadek udziału jodły w buczynach ma charakter 
fluktuacji typowej dla lasów naturalnych (Szwagrzyk 1996).

Drzewostany mieszane jaworowo-bukowe o charakterze pierwotnym spo-
tykane są głównie w Paśmie Granicznym (Ryc. 1). Udział jawora w tych drze-
wostanach wynosi średnio 11% zasobności i 35% liczby drzew. Zarówno średnia 
zasobność jak i zagęszczenie drzew są bardzo niskie, na co wpływa krzywulcowy 
charakter drzewostanu i luźne zwarcie. O stosunkowo wysokim udziale jawora 
w tych drzewostanach decyduje głównie specyficzne siedlisko sprzyjające od-
nawianiu się tego gatunku. Strome stoki, pokryte rumoszem skalnym decydują 
o dużej dynamice tego typu zbiorowisk. Liczne powały powodują powstawanie 
dużych luk w okapie koron, co zapewnia odpowiednie warunki rozwoju odno-
wień bardziej światłożądnego jawora, ogranicza zaś cienioznośnego buka.

Ryc. 5. Rozkład liczby drzew w klasach grubości (d). Objaśnienia: patrz ryc. 4. 
Fig. 5. Distribution of number of trees in the primeval forests within thickness classes (d). Expla-
nations: see fi g. 4.
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Drzewostany mieszane z przewagą jawora zajmują większe obszary na zbo-
czach Rabiej Skały i Czoła w Paśmie Granicznym. Większy udział jawora zazna-
cza się wyłącznie w udziale określonym jako procent zasobności, natomiast udział 
w liczbie drzew wynosi zaledwie 18%. Relacje takie wynikają ze struktury wymia-
rowej tych drzewostanów. Niezbyt liczne okazałe jawory (około 150 szt./ha) two-
rzą zwykle górne piętro drzewostanu, natomiast liczne buki tworzą niższe piętro 
i podrost drzewostanu. 

Dla obu wyróżnionych kategorii lasów z udziałem jawora charakterystyczny 
jest zupełny brak tego gatunku w podroście, natomiast stosunkowo duży udział 
w nalocie. Częste obradzanie jaworów zapewnia stałe pojawianie się siewek, któ-
re jednak w warunkach większego ocieniania obumierają. Możliwość osiągnię-
cia przez jawor piętra drzew pojawia się jedynie okresowo i jest uzależniona od 
losowych czynników destabilizujących strukturę drzewostanów. Wysokiemu 
udziałowi jawora sprzyjają sytuacje klęskowe powodujące rozpad drzewostanów 
bukowych na większych powierzchniach (Kucharzyk 1999). Typowe dla dolnore-
glowych drzewostanów bukowych powolne procesy rozpadu i rozwój odnowień 
w niewielkich lukach prowadzą zwykle do dominacji buka. 

Dyskusja i wnioski

Możliwość oceny naturalności ekosystemów jest obecnie przez wielu ekolo-
gów kwestionowana z uwagi na brak jednoznacznych cech, które wyróżniałyby 
układy naturalne (Pawlaczyk 1996; Szwagrzyk 1996; Peterken 1996). Różnorodne 
są również definicje lasów uznawanych za pierwotne, chociaż większość autorów 
jest zgodna, iż jest to las rozwijający się bez ingerencji człowieka (Korpel 1989; 
Peterken 1996; Jaworski 1997; Stoyko 1998). Niektórzy jednak biorą pod uwagę 
zarówno wpływ bezpośredni jak i pośredni, inni zaś dopuszczają nawet ingerencję 
bezpośrednią, o ile nie narusza w istotny sposób stanu środowiska leśnego (Peter-
ken 1996; Jaworski 1997). Ponieważ globalne przekształcenia biosfery z pewno-
ścią wpływają również na ogół lasów, w sensie ścisłym trudno dziś mówić o lasach 
pierwotnych. Dlatego też słusznym wydaje się używanie bardziej „ostrożnych” 
terminów np.: „lasy o charakterze pierwotnym” (Jaworski 1997). Konieczne jest 
także ograniczenie pojęcia „naturalności” do miary podobieństwa do ściśle okre-
ślonego wzorca (Pawlaczyk 1996; Peterken 1996). W niniejszym opracowaniu 
wzorcem takim było naturalne potencjalne zbiorowisko roślinne, a jako dodatko-
we kryteria przyjęto intensywność użytkowania w przeszłości, genezę i strukturę 
drzewostanu. Przy waloryzacji nie uwzględniano natomiast wielkości ocenianych 
wydzieleń i ich relacji przestrzennych (Buchwald 2002). Powierzchnia czterech 
największych kompleksów lasów o charakterze pierwotnym waha się od 249 do 
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969 ha, tak więc przekracza znacznie wielkość pojedynczego drzewostanu. Na-
tomiast w skali krajobrazu dominantę stanowią lasy o charakterze naturalnym w 
przeszłości użytkowane gospodarczo (Przybylska, Kucharzyk 1999).

Stopień naturalności lasów w Bieszczadzkim Parku Narodowym zależy głów-
nie od dostępności terenu i uwarunkowań historycznych. Lasy, które określono 
obecnie jako noszące cechy pierwotne, nie były użytkowane przynajmniej od 
dwóch stuleci (Augustyn 2006). Ponieważ we wcześniejszym okresie sieć osadni-
cza na tym terenie była słabo rozwinięta wnosić można, iż naturalne procesy roz-
wojowe kształtują strukturę i skład gatunkowy tych lasów od ostatniego glacjału.

Przeprowadzona ocena pozwoliła na wyróżnienie terenów o różnym stopniu 
naturalności, co daje podstawę do waloryzacji i prowadzenia badań porównaw-
czych nad dynamiką lasów pierwotnych i drzewostanów o różnym stopniu prze-
kształcenia.
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Summary

Evaluation of naturalness of forests in the Bieszczady National Park was per-
formed in the years 1994–1995 (principles of evaluation in Table 1). In result it 
was found that stands having features of primeval forests (categories: A, B and C) 
are preserved in fragments in the most unavailable places (Fig. 1 and 2). Forest 
management during last century, until including the territory to the Bieszczady 
National Park had the significant influence on their present distribution (Fig. 3). 
Primeval forests of category A and B cover the area of 1690 ha (7.6% of forest area 
in the Bieszczady National Park), while elfin beech woods (category C) cover ca 
405 ha (1.8% of forest area). Taking into account structure and species composi-
tion foot types can be distinguished: pure beech woods of high elevations (> 1000 
m a.s.l.) – 1145 ha, pure beech woods of low elevations (< 1000 m a.s.l.) – 785 ha, 
sycamore-beech woods – 145 ha, and beech-sycamore woods – 25 ha. Pure beech 
woods of high elevations characterized by high density of trees, relatively small 
volume and distinct predomination of small trees (Fig. 4 and 5). Primeval pure 
beech woods of low elevations have high volume and often small admixture of fir 
(Fig. 4). In sycamore-beech stands average participation of sycamore is 11% in 
volume and 35% in number of trees, while in beech-sycamore stands sycamore 
predominates in volume (59%) but is no match for beech in number of trees.


