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ABSTRAKT

Działalność antropogeniczna oddziałuje wielorako na ekosystemy naturalne, zwłaszcza w miastach. W arty-
kule przestawiono badania dotyczące zróżnicowania składu gatunkowego drzew leśnych, krzewów i roślin 
zielnych, wynikające z działalności człowieka w wybranych lasach miejskich Bochni i drzewostanach zlo-
kalizowanych na terenie Nadleśnictwa Brzesko (RDLP Kraków). Wszystkie powierzchnie badawcze znaj-
dowały się na siedlisku grądowym. Gatunki pogrupowano ze względu na stopień zgodności z naturalnym 
siedliskiem wg Matuszkiewicza (2001), określając ich udział w pokryciu w poszczególnych obiektach ba-
dawczych wg metody Braun-Blanqueta (1951). Wyniki badań wykazały, iż gatunki dendroflory i roślinności 
zielnej niezgodne z naturalnym siedliskiem, charakteryzujące się zróżnicowaną częstotliwością, występowa-
ły we wszystkich obiektach badawczych. Gatunki drzew typowe dla lasów grądowych, tj. grab zwyczajny 
(Carpinus betulus) i dąb szypułkowy (Quercus robur), słabiej odnawiały się w warstwie krzewów i runa 
leśnego w lasach miejskich niż w drzewostanach gospodarczych w Nadleśnictwie Brzesko. Taką samą pra-
widłowość zaobserwowano wśród gatunków runa leśnego. Świadczy to o silniejszym przekształceniu i wpły-
wie działalności antropogenicznej na lasy miejskie niż lasy gospodarcze.

Słowa kluczowe: lasy miejskie, lasy gospodarcze, dendroflora, roślinność leśna zielna, antropopresja

WSTĘP

Lasy miejskie są ważnymi elementami w strukturze 
ekologicznej miast. W niektórych miastach reprezen-
tują fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych (Liro 
i Szacki, 1993; Saunders i in., 1991). Postrzegane są 
także jako rezerwuary bioróżnorodności flory i fauny 
w systemie ekologicznym miasta i określane mia-
nem zielonych wysp green islands (Richling i Solon, 
2002). Działalność antropogeniczna oddziałuje różno-
rako na ekosystemy o charakterze półnaturalnym i na-
turalnym. Szata roślinna często jest przekształcana, 

poprzez wypieranie i zmniejszanie liczebności gatun-
ków rodzimych, w zamian za pojawianie się gatunków 
niezgodnych z naturalnym siedliskiem. Proces ten jest 
bardzo niepożądany w naturalnych siedliskach i czę-
sto prowadzi do nieodwracalnych zmian także w eko-
systemach leśnych (Jeffrey i in., 2001; Lundholm 
i Marlin, 2006). W celu zdiagnozowania przekształ-
ceń lasów miejskich ważne jest rozpoznanie gatunków 
niezgodnych (w tym obcych) z ich naturalnym siedli-
skiem występowania. 
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W opracowaniu określono zróżnicowanie gatun-
ków dendroflory i gatunków zielnych w wybranych 
lasach miejskich Bochni oraz na wybranych po-
wierzchniach badawczych w Nadleśnictwie Brzesko 
w celu określenia zróżnicowania gatunkowego lasów 
pod wpływem działań antropogenicznych. W artyku-
le sformułowano pytanie badawcze: Jaki wpływ ma 
działalność człowieka na kształtowanie się składu ga-
tunkowego i jego liczebność w lasach miejskich?

MATERIAŁ I METODY

Badania terenowe wykonano w latach 2019–2020 na 
powierzchniach badawczych czterech lasów miejskich 
liczących ok. 15 ha, zlokalizowanych w Bochni, a tak-
że w czterech drzewostanach znajdujących się na tere-
nie leśnictwa Kopaliny (Nadleśnictwo Brzesko – NB, 
RDLP Kraków), o powierzchni ok. 10 ha. Kryterium 
wyboru wszystkich obiektów badawczych stanowiło 
przede wszystkim jednorodne siedlisko – grądowe 
(Tilio-Carpinetum). Badania terenowe obejmowały 
inwentaryzację drzewostanu oraz rozpoznanie roślin-
ności zielnej. Do analizy dendroflory wyznaczono po 
10 powierzchni badawczych liczących 500 m2 w każ-
dym obiekcie badań (rys. 1). Następnie określono licz-
bę wszystkich występujących gatunków z podziałem 
na trzy warstwy roślinności: warstwę drzew, krzewów 
i runa leśnego. Wyodrębniono także gatunki drzew 
i krzewów, charakterystyczne dla siedlisk grądowych 
oraz innych zbiorowisk leśnych i krzewiastych oraz 
wyróżniono gatunki niezgodne z siedliskiem grądo-
wym. Nazwy gatunków dendroflory przyjęto za Do-
latowskim i Senetą (2017). Celem zidentyfikowania 
gatunków roślinności zielnej wyznaczono po 10 po-
wierzchni badawczych liczących 100 m2 (rys. 1) na 
terenie lasów miejskich oraz w drzewostanach gospo-
darczych Nadleśnictwa Brzesko (NB). Główne kry-
teria wyboru powierzchni badawczych obejmowały 
największe pokrycie i różnorodność roślin w warstwie 
runa leśnego. Rozpoznane gatunki roślin pogrupo-
wano ze względu na stopień zgodności z naturalnym 
siedliskiem wg Matuszkiewicza (2001). Na podstawie 
tej klasyfikacji wyróżniono roślinność leśną i nieleś-
ną (roślinność trawiastą i synantropijną). W obrębie 
roślinności leśnej wyróżnia się zbiorowiska leśne re-
prezentujące różne typy siedlisk. W niniejszym opra-
cowaniu przyjęto, iż gatunki roślin należące do lasów 

grądowych są zgodne z naturalnym siedliskiem grą-
dowym, na którym znajdują się obiekty badań. Inne 
gatunki leśne charakterystyczne dla pozostałych ty-
pów lasów oraz roślinności nieleśnej zostały zakla-
syfikowane do gatunków niezgodnych z naturalnym 
siedliskiem grądowym. W celu porównania występo-
wania poszczególnych gatunków drzew i krzewów, 
dla każdego z nich określono udział procentowy wy-
stępowania w poszczególnych warstwach drzewosta-
nu. Wykorzystano metodę Braun-Blanqueta (1951), 
w której jako miarę zastosowano 5-stopniową skalę 
ilościowości. Następnie określono procentowy udział 
pokrycia danego gatunku na badanej powierzchni 
(zdjęciu fitosocjologicznym). W metodzie tej stosuje 
się następujące numeryczne kody alfa: 5, 4, 3, 2, 1, +, 
r, o następującym znaczeniu: 5 – pokrycie gatunkiem 
badanej powierzchni od 75% do 100%, 4 – od 50% do 
75%, 3 – od 25% do 50%, 2 – od 25% do 5%, 1 – po-
niżej 5%, + – gdy występuje tylko kilka egzemplarzy 
danego gatunku i zajmują ok. 1% pokrycia danej po-
wierzchni badawczej oraz r – kiedy występuje jeden 

Rys. 1. Schemat powierzchni badawczych
Fig. 1. A diagram of study plots

powierzchnia badawcza (500 m2) – inwentaryzacja drzew 
i krzewów w warstwie drzew, krzewów i runa
study plots (500 m2) – inventory of trees and shrubs

powierzchnia badawcza (100 m2) – inwentaryzacja gatun-
ków zielnych w runie
study plots (100 m2) – inventory of herb plants
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egzemplarz danego gatunku na zdjęciu fitosocjolo-
gicznym. W opracowaniu przedstawiono wartości 
uśrednione pokrycia gatunków drzew, krzewów i runa 
leśnego we wszystkich wyróżnionych warstwach na 
powierzchniach badawczych.

WYNIKI BADAŃ

W badanych obiektach wyróżniono siedem gatunków 
drzew i krzewów niezgodnych oraz dziewięć gatunków 
zgodnych z siedliskiem grądowym (tab. 1). Zauważal-
ne są wyraźne prawidłowości w ich występowaniu. 

Przede wszystkim wyłącznie w lasach miejskich 
występowały gatunki niezgodne z siedliskiem, tj. 
kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) 
i bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima). Na-
tomiast w lasach miejskich i w lasach NB zaobserwo-
wano sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris), czeremchę 
zwyczajną (Prunus padus), dąb czerwony (Quercus 
rubra), robinię pseudoakacjową (Robinia pseudoaca-
cia) oraz lilaka pospolitego (Syringa vulgaris). Tylko 
w lasach gospodarczych odnotowano trzmielinę bro-
dawkowatą (Euonymus verrucosus) – gatunek typo-
wy dla lasów grądowych. Pozostałe gatunki drzew 

Tabela 1. Udział procentowy pokrycia gatunków dendroflory w warstwie drzew (A), krzewów (B) i runa leśnego (C) w la-
sach miejskich i na powierzchniach badawczych w Nadleśnictwie Brzesko
Table 1. Percentage cover of dendroflora species in the tree layer (A), shrub layer (B) and herb layer (C) in urban forests and 
research plots in the Brzesko Forest District

Gatunki leśne – Forest species 
Lasy miejskie
Urban forests

Nadleśnictwo Brzesko
Brzesko Forest District

A B C A B C

Niezgodne z siedliskiem grądowym
Incompatible with the oak-hornbeam habitat

Aesculus hippocastanum 10 10 10

Ailanthus altisimma 5 15 10

Pinus sylvestris 10 5

Prunus padus 5 15 5 5

Quercus rubra 10 10 5 5 5

Robinia pseudoacacia 10 10 10 5 5

Syringa vulgaris 10 10

Zgodne z siedliskiem grądowym
Compatible with the oak-hornbeam habitat

Carpinus betulus 60 70 50 20

Euonymus verrucosus 20 20

Quercus robur 5 5 10 10 10

Acer platanoides 10 10 10 15

Corylus avellana 15

Tilia cordata 5 15 15 5

Tilia platyphyllos 5 10 10 1

Ulmus laevis 5 10 10 1
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i krzewów zgodne z siedliskiem grądowym wystę-
powały pospolicie na wszystkich powierzchniach 
badawczych, głównie grab pospolity (Carpinus betu-
lus) i dąb szypułkowy (Quercus robur). Wymienione 
gatunki występowały przede wszystkim w warstwie 
drzew, natomiast w lasach miejskich pojawiały się 
znacznie rzadziej w warstwach krzewów i runa leśne-
go. Różnica była widoczna szczególnie w warstwie 
runa leśnego. W lasach poza miastem występowa-
ły z podobną częstotliwością, co w warstwie drzew, 
a w lasach miejskich jedynie na pojedynczych polet-
kach badawczych.

Spośród gatunków rodzimych drzew, największy 
udział procentowy w pokryciu powierzchni miał grab 
zwyczajny (Carpinus betulus) w warstwie drzew, tj. 
60% w lasach miejskich. Natomiast gatunek ten nie 
odnawiał się w warstwie krzewów i runa leśnego. 
W lasach gospodarczych grab zwyczajny (Carpinus 
betulus) stwierdzono we wszystkich warstwach drze-
wostanu (w warstwie drzew – 70%, w warstwie krze-
wów – 50%, w warstwie runa leśnego – 20%). Klon 
zwyczajny (Acer platanoides) był gatunkiem, który 
występował w lasach miejskich i zajmował 10% po-
krycia w każdej warstwie: drzew, krzewów i runa leś-
nego. W lasach poza miastem należy zwrócić uwagę 
na trzmielinę brodawkowatą (Euonymus verrucosus) 
oraz dąb szypułkowy (Quercus robur), które odnawia-
ły się w warstwie krzewów i runa leśnego. Trzmielina 

brodawkowata (Euonymus verrucosus) zajmowała 
20% pokrycia w warstwie krzewów i runa leśnego, 
a dąb szypułkowy (Quercus robur) stanowił 10% po-
krycia w warstwie drzew, krzewów i runa leśnego. 
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), lipa wąskolist-
na (Tilia cordata) i wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 
to gatunki rodzime, które rosną także we wszystkich 
warstwach drzewostanu w lasach gospodarczych, na-
tomiast w lasach miejskich stwierdzono ich obecność 
tylko w warstwie drzew. Ponadto udział procentowy 
w pokryciu w warstwach drzewostanu był największy 
w lasach poza miastem (tab. 1). Gatunki drzew i krze-
wów niezgodne z siedliskiem dominowały w lasach 
miejskich. Udział procentowy w pokryciu wszystkich 
warstw w drzewostanie (5–15%), tj. warstwy drzew, 
krzewów i runa leśnego (tab. 2) miały kasztanowiec 
pospolity (Aesculus hippocastanum), bożodrzew gru-
czołowaty (Ailanthus altisimma), robinia pseudoaka-
cja (Robinia pseudoacacia).

Na wszystkich powierzchniach badawczych do-
minowały gatunki zgodne z siedliskiem i stanowiły 
80–90% całego składu gatunkowego. Udział procen-
towy w pokryciu warstwy ziół stanowił 80% gatunków 
leśnych (zgodnych z siedliskiem) w lasach miejskich 
i 90% gatunków leśnych na powierzchniach badaw-
czych w NB. W lasach miejskich zaobserwowano 
większy udział gatunków nieleśnych niezgodnych 
z siedliskiem – 20% pokrycia w warstwie runa leśnego. 

Tabela 2. Udział procentowy pokrycia gatunków zielnych zgodnych z siedliskiem (leśnych grądowych), niezgodnych 
z siedliskiem (gatunki trawiaste i synantropijne) w lasach miejskich oraz na powierzchniach badawczych w Nadleśnictwie 
Brzesko
Table 2. Percentage cover of herb plants compatible (forest plants) and incompatible (grasses and synanthropes) with the 
natural habitat in urban forests and in research plots in the Brzesko Forest District

Klasyfikacja gatunków ze względu na ich zgodność lub z siedliskiem naturalnym
Classification of plants according to their compatibility or incompatibility  

with the natural habitat

Lasy miejskie
Urban forests

Nadleśnictwo Brzesko 
Brzesko Forest District

Gatunki roślin zgodne z siedliskiem (gatunki leśne)
Plant species compatible with the natural habitat (forest plants)

80 90

Gatunki roślin niezgodne z siedliskiem ogółem (nieleśne)
Plant species incompatible with the natural habitat (nonforest plants)

20 10

Gatunki niezgodne z siedliskiem – synantropijne i towarzyszące
Plant species incompatible with natural habitat (synanthropes and companions)

10 5

Gatunki niezgodne z siedliskiem – trawiaste
Plant species incompatible with the natural habitat (grass plants)

10 5
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Natomiast na powierzchniach badawczych w leśnic-
twie Kopaliny udział gatunków nieleśnych (trawiastych 
i synantropijnych) był niższy i wynosił 10% (tab. 3). 
Nie stwierdzono gatunków charakterystycznych dla 
lasów miejskich. Groszek wiosenny (Lathyrus vernus 
i czworolist pospolity (Paris quadrifolia) odnotowano 
w drzewostanach gospodarczych (zajmowały one 2/3 
powierzchni badawczych), natomiast nie znaleziono 
ich w lasach miejskich. Pozostałe gatunki leśne zielne 
rozpoznane w lasach zamieszczono w tabeli 3.

DYSKUSJA

Obszary miejskie często charakteryzują się małą róż-
norodnością biologiczną ze względu na zmniejszenie 
liczby gatunków rodzimych i uproszony skład gatun-
kowy (Grimm i in., 2000). Tereny zieleni, m.in. lasy 
miejskie, wchodzą w skład korytarzy ekologicznych 
i pełnią ważne funkcje przyrodnicze w mieście (Su-
kopp i Werner, 1983). Ciągła urbanizacja utrudnia 
ochronę naturalnych siedlisk w miastach. Odizolo-
wanie obszarów cennych przyrodniczo, zwłaszcza 
w miastach, sprzyja inwazji roślin obcych i niezgod-
nych z naturalnym siedliskiem (Dearborn i Kark, 
2010; Soga i in., 2013). Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują, iż występuje zbliżona liczba gatun-
ków zgodna z naturalnym siedliskiem w lasach miej-
skich Bochni i w lasach zlokalizowanych w leśnictwie 
Kopaliny. Obszary te są istotnymi ostojami przyrod-
niczymi miasta. Niektórzy autorzy, m.in. Palmer i in. 
(2008) oraz Speziale i Ezcurra (2011), zwracają uwa-
gę, iż redukcja flory zgodnej z siedliskiem umożliwia 
propagację gatunków obcych i niezgodnych z natural-
nym siedliskiem (Danielewicz i Wiatrowska, 2014). 
Inwazja roślin niezgodnych z naturalnym siedliskiem 
leśnym jest częstsza, gdy są one zlokalizowane w po-
bliżu dróg i obszarów mieszkalnych (Lee i in., 2012). 
Należy zaznaczyć, iż w przypadku wszystkich bada-
nych powierzchni doświadczalnych zaobserwowano 
pewną tendencję związaną z odnawianiem się gatun-
ków roślin. Na siedliskach grądowych w drzewosta-
nach gospodarczych (w leśnictwie Kopaliny) typowe 
gatunki drzew, tj. garb zwyczajny (Carpinus betulus) 
i dąb szypułkowy (Quercus robur), występowały we 
wszystkich warstwach drzewostanu. Ponadto trzmie-
lina brodawkowata (Euonymus verrucosus) również 
odnawiała się w warstwie runa leśnego i krzewów. 
Nie zaobserwowano tej tendencji w lasach miejskich. 
Wyróżniono także gatunki roślin zielnych, tj. groszek 
wiosenny (Lathyrus vernus), czworolist pospolity (Pa-
ris quadrifolia), turzycę orzęsioną (Carex pilosa), któ-
re występowały tylko w runie lasów znajdujących się 
poza miastem, a nie było ich w lasach miejskich. Jak 
podaje Dzwonko (2015), gatunki te są bardzo wrażli-
we na przekształcanie siedliska i występują tylko na 
siedliskach naturalnych lub nieznacznie przekształco-
nych. Podobne wyniki badań otrzymali Wulf (2013) 
oraz Fornal-Pieniak i Ollik (2013). Wszystkie badane 

Tabela 3. Udział procentowy pokrycia gatunków leśnych 
zielnych w lasach miejskich i na powierzchniach badaw-
czych w Nadleśnictwie Brzesko
Table 3. The percentage cover of herbaceous forest species 
in urban forests and in research plots in the Brzesko Forest 
District

Gatunki leśne – zielne
Forest – herb species

Lasy miejskie
Urban forests

Nadleśnictwo 
Brzesko

Brzesko Forest 
District

Lathyrus vernus* − 15

Stellaria holostea 5 10

Gagea lutea 5 5

Luzula pilosa 5 5

Poa nemoralis 5 10

Paris quadrifolia* − 5

Pulmonaria officinalis 5 5

Anemone ranunculoides 10 20

Anemone nemerosa 60 80

Corydalis cava 1 10

Lamium maculatum 5 5

Aegopodium podagraria 5 5

Polygonatum multiflorum 5 5

Polygonatum odoratum 5 10

Lamium purpureum 5 5

Asarum europaeum 5 10

*Gatunki charakterystyczne tylko dla powierzchni badawczych 
w Nadleśnictwie Brzesko. 

*Species characteristic only for research plots in the Brzesko 
Forest District. 
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lasy miejskie były zlokalizowane w sąsiedztwie tere-
nów zabudowanych z zielenią towarzyszącą, a także 
w pobliżu dróg. Najbliższe otoczenie prawdopodobnie 
miało wpływ na przekształcenie siedliska grądowego, 
o czym świadczą otrzymane wyniki badań. Celowo 
dla porównania kompozycji składu gatunkowego la-
sów miejskich wybrano drzewostany zagospodarowa-
ne gospodarczo, gdzie oddziaływanie antropogenicz-
ne na roślinność jest znacznie mniejsze. 

WNIOSKI

1. Na podstawie badań stwierdzono, iż skład ga-
tunkowy dendroflory i roślinności zielnej jest związa-
ny z odziaływaniem antropogenicznym, co potwier-
dzają otrzymane wyniki badań. Gatunki niezgodne 
z naturalnym siedliskiem charakteryzują się znacznie 
większym udziałem w lasach miejskich, niż w drze-
wostanach gospodarczych. 

2. Grab zwyczajny (Carpinus betulus), jako ga-
tunek typowy dla lasów grądowych, dominował 
w lasach miejskich i na powierzchniach badawczych 
w leśnictwie Kopaliny, przy czym w drzewostanach 
gospodarczych odnawiał się w warstwie runa leśne-
go i krzewów, prawdopodobnie na skutek mniejszego 
wpływu antropogenicznego oraz mniej przekształco-
nego siedliska.

3. Przeprowadzone badania stanowią podstawę do 
określenia stopnia przekształcenia siedlisk w bada-
nych obiektach. Ponadto wyróżniono gatunki roślin, 
tj. Lathyrus vernus, Paris quadrifolia (jako wskaź-
nikowe dla siedliska naturalnego, grądowego), które 
odnawiają się tylko na siedliskach grądowych (nie-
znacznie przekształconych) w drzewostanach gospo-
darczych, a nie w lasach miejskich. 

4. W celu zminimalizowania oddziaływania an-
tropopresji na skład gatunkowy lasów (zwłaszcza 
miejskich) wskazane jest opracowanie i zastosowanie 
właściwych wskazań do kształtowania najbliższego 
sąsiedztwa tych obszarów. Zadania te stanowią wy-
zwanie dla leśników, planistów, ekologów i architek-
tów krajobrazu.
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ANTHROPOPRESSURE-RELATED CHANGES IN THE SPECIES COMPOSITION OF URBAN FORESTS 
AND MANAGED FORESTS

ABSTRACT

Anthropogenic activities have a wide spectrum of impacts on natural ecosystems, especially in cities. This 
article presents a study on the diversity of the species composition of dendroflora and herbaceous vegetation 
in selected municipal forests of the town of Bochnia and forests located in the Brzesko Forest District. All for-
ests represented the oak-hornbeam habitat. Species are grouped according to the degree of their compatibility 
with the natural habitat, while the frequency of their occurrence in individual research plots was determined. 
The research results showed that species of dendroflora and herbaceous vegetation incompatible with the 
natural habitat were found in all the plots, only with varying frequency. It should be noted that tree species, 
typical of oak-hornbeam forests, i.e. hornbeam (Carpinus betulus) and pedunculate oak (Quercus robur), 
were less likely to regenerate in the layer of shrubs and undergrowth in urban forests. The same regularity was 
observed among the undergrowth species. Among other things it confirms the fact that the habitat of urban 
forests is more transformed and the impact of anthropogenic activity is stronger in these localities than it is in 
forests located outside towns or cities forests.

Keywords: urban forests, managed forests, dendroflora, herbaceous vegetation, anthropopressure
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