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Wzniesienie, wystawa i nachylenie 
jako: czynniki kształtujące. rozmieszczenie 
zbiorowisk leśnych na Pogórzu Wielickim 

i w przyległej części Beskidów 

Высота, экспозиция и наклон в качестве факторов формирующих 

размещение лесных сообществ в Предгорье Велицком и в прилегающей 
4 

части Бескидов 

Elevation, exposition and inclination as factors forming 

the distribution of forest communities in Wieliczka 

Highland and in adjacent part of Beskidy Mts. 

I. WSTĘP 

M orfologia terenu, zwłaszcza na obszarach wyżynnych i górskich, jest 
! obok warunków klimatycznych i podłoża geologiczno-glebowego naj- 
ważniejszym czynnikiem kształtującym zmienność i właściwości siedlisk. 
W odróżnieniu od rzekby i mikroreliefu, wysokość n.p.m., wystawa i na- 
chylenie należą do czynników, które stosunkowo łatwo zmierzyć i opra- 
cować statystycznie. Chociaż dane te znajdują się w większości prac fito- 

socjologicznych, stosunkowo rzadko są one przedmiotem bardziej szcze- 
gółowych analiz (3, 6, 11, 13), ponieważ z matematycznego punktu widze- 
nia są zwykle zbyt skąpe i tym samym trudne w interpretacji. 

Zebrana na Pogórzu Wielickim i w przyległej części Beskidów doku- 
mentacja fitosocjologiczna (ponad 1000 zdjęć) stwarza dobrą podstawę do 
dokładniejszych studiów nad zasięgiem pionowym i wpływem wybra- 
nych czynników orograficznych na rozmieszczenie zbiorowisk leśnych 
(9, 10). Dzięki dużej różnorodności fitocenoz oraz bardzo urozmaiconej 
morfologii terenu, analiza tych zjawisk, na ciągle niewystarczająco zba- 
danym Pogórzu Karpackim, ma dużą wartość poznawczą i praktyczną. 
Rozszerzenie terenu badań o przyległą do Pogórza część Beskidów po- 
zwoliła dokładniej prześledzić proces przechodzenia i wzajemnego prze- 
nikania zbiorowisk niżowych i pogórskich w zespoły reglowe. Jest to 
szczególnie ważne, ponieważ w przeciwieństwie do górnej granicy lasu, 
czy nawet granicy między reglami, zagadnienie pionowego zasięgu piętra 
pogórza jest słabo poznane (4, 6, 8, 13). 
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II. MATERIAŁ I UWAGI METODYCZNE 

W pracy wykorzystano około 11001 z 1214 zdjęć fitosocjologicznych 
wykonanych metodą Braun-Blanqueta w latach 1981—85 (2, 9). Charak- 
terystykę terenu badań, klasyfikację zdjęć oraz skład florystyczny 16 wy-. 
branych zbiorowisk przedstawiono w odrębnej publikacji (10). Rozmiesz- 
czenie zbiorowisk zostało przeanalizowane dla fitocenoz zgrupowanych, po- 
dobnie jak w poprzednich pracach (9, 10) w kategorie siedliskowe: łęgi 
(związki Alno-Padion i Salicion albae), grądy (zw. Carpinion betuli), żyz- 
ne buczyny (zw. Fagion silvaticae), lasy i bory mieszane (lasobory — zw. 
Pino-Quercion, Luzulo-Fagion i Vaccinio-Piceion) oraz bory (zw. Dicrano- 
-Pimion). Umożliwiło to z jednej strony zwrócić uwagę na bardziej ogólne 
prawidłowości rządzące rozmieszczeniem zbiorowisk oraz zwiększyć sta- 
tystyczną istotność wyników, ale niestety częściowo zatarło zróżńicowanie 
i specyfikę roślinności omawianego terenu. Zachodzi również obawa, że 
połączone w ramach jednej kategorii siedliskowej zbiorowiska odmiennie 
reagują na analizowane czynniki, przez co obraz będący ich wypadkową 
może być czasem zbyt uproszczony. Dotyczy to szczególnie najbardziej 
zróżnicowanej kategorii lasów i borów mieszanych, a w mniejszym stop- 
niu lasów łęgowych. Z tych względów przeprowadzoną analizę uzupeł- 
niono szczegółowszym obrazem zmienności wzniesienia, wystawy i nachy- 
lenia w obrębie poszczególnych zbiorowisk. 

III. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Pionowe zasięgi zbiorowisk 

Wpływ wysokości n.p.m. na rozmieszczenie zbiorowisk jest najwy- 

raźniejszy i stosunkowo najlepiej poznany, a jej bezpośredni związek 

z klimatem i szatą roślinną najlepiej odzwierciedla piętrowy układ ro- 

'ślinności w górach. Przedstawiony obraz pionowego zasięgu zbiorowisk 

i ich związków (ryc. 1-A, 2) jest zasadniczo zgodny z dotychczasowymi 

badaniami prowadzącymi górną granicę piętra pogórza na wysokości 

450—550 m n.p.m. (4, 6, 8, 12, 13). Można jednak zauważyć, że absolutne 
zasięgi zbiorowisk pogórskich (grądów, borów mieszanych) i reglowych 

(żyznych buczyn, lasów mieszanych) znacznie przekraczają tę granicę. 

Tym samym kontakt między zbiorowiskami pogórza i regla dolnego ma 

charakter stosunkowo szerokiej strefy przejściowej. 

Na podstawie ,częstości występowania poszczególnych kategorii siedlis- 

kowych można wyróżnić 3 wyraźne strefy: niżowo-pogórską do | 400 

(450) m ze znacznym udziałem lasów łęgowych i grądów, przejściową 

między 400—600 m z przewagą lasów i borów mieszanych oraz reglową 

powyżej 600 m zdominowaną przez żyzne buczyny (ryc. 2). Pozwala to 

zaproponować podział pogórza na 2 podpiętra: niższe (nizowo-pogor- 

1 Nie wszystkie zdjęcia miały komplet danych lub nie zostały jednoznacznie sklasy- 

fikowane. 
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skie) do 400 (450) m z panującą roślinnością o charakterze niżowym i spo- 
radycznym występowaniem bardzo nietypowych zbiorowisk reglowych 
oraz wyższe (przejściowe) od 400 (350) m do 600 (550) m, w którym 
oprócz przeważających zbiorowisk lasoborowych stosunkowo często rosną 
zubożałe postacie reglowych buczyn i niżowych grądów (ryc. 1-A, 2, 3). 
Powyżej 600 m spotykane są niemal wyłącznie zbiorowiska reglowe (żyz- 
ne i kwaśne buczyny, bory jodłowe). Tym samym wysokość 600 m n.p.m. 
można uznać za maksymalną granicę piętra pogórza, powyżej której na 
większości terenów Karpat Zachodnich rozwija się roślinność regla dol- 
nego. SJ 

zaproponowany zasięg podpiętra wyższego (400—600 m) w dużym . 
stopniu odpowiada strefie, o którą różni autorzy (6, 12, 13) obniżali górną 
granicę pogórza w stosunku do wcześniej przyjmowanej wysokości 
600 m (7). Można przypuszczać, że wyróżnienie przejściowego podpiętra 
wyższego pogórza jest dobrym rozwiązaniem łączącym różne poglądy na 
zasięg tego piętra w Karpatach. Za jego wyodrębnieniem przemawia rów- 
nież fakt, że wśród rosnących tu zbiorowisk największy udział mają szcze- 
gólnie specyficzne dla pogórza podzespoły: Pino-Querctum rubetosum 
ити 1 Dentario glandulosae Fagetum subnormale. 

Wpływ wystawy na rozmieszczenie zbiorowisk 

Wystawa terenu należy do najważniejszych czynników orograficznych 
kształtujących warunki siedliskowe poprzez bezpośredni związek z mezo- 
klimatem oraz termiką i uwilgotnieniem gleb (1, 2). Reakcja zbiorowisk 
na ten czynnik jest jednak silnie uzależniona od wzniesienia, rzeźby te- 
renu i budowy geologicznej. Z tych względów związek między wystawą 
i rozmieszczeniem zbiorowisk jest trudny do analizy i nie zawsze czy- 
telny. | 

Rozkład ekspozycji w całym zebranym materiale (ryc. 1-B, 3-A) po- 

zwala jedynie ząuważyć większe przywiązanie żyznych buczyn do stoków 
północnych, a zbiorowisk lasoborowych do południowych. Wpływ wysta- 

wy terenu na- rozmieszczenie zbiorowisk znacznie lepiej uwidacznia się, 

gdy analizowany materiał zróżnicuje się pod względem wysokościowym 

(ryc. 3-B, C, D). Do wysokości 400 m żyzne buczyny występują jedynie 

na ekspozycjach północnych, a w miarę wzrostu wysokości zależność ta 
właściwie zanika. Odwrotnie przywiązanie zbiorowisk lasoborowych i bo- 

rowych do stoków południowych staje się lepiej widoczne ze wzrostem 

wzniesienia. Można stwierdzić, że wpływ wystawy na rozmieszczenie zbio- 

rowisk jest zwykle najmniejszy w strefie, w której znajdują one opty- 

malne warunki rozwoju. | 

Należy jednak zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie liczby zdjęć re- 

' prezentujących poszczególne kierunki (ryc. 3), co w pewnym stopniu 

odzwierciedla ogólne rozmieszczenie lasów w zależności od wystawy 

stoków. 
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Ryc. 1. Zmienność wysokości n.p.m. (A), wystawy (B) i nachylenia terenu (C) w ob- 

тебе wybranych zbiorowisk: I — Salici-Populetum, 2 — Alnetum incanae, 

3 — Caltho-Alnetum, 4 — Astrantio-Fraxinetum, 5 — Tilio-Carpinetum 

stachyetosum, 6 — T.-C. typicum, 7 — T.-C. — abietosum, 8 — Phyllitido- 

-Aceretum, 9 — Dentario glandulosae-Fagetum corydaletosum, 10 — D.g.-F. 

typicum, 11 — D.g,-F. subnormale, 12 — Pino-Quercetum typicum, 13 —



    
  

  

    
     

/ 

P.-Q. rubetosum hirti, 14 — Abietetum polonicum, 15 — Luzulo nemorosae- 

-Fagetum, 16 — Vaccinio myrtilli-Pinetum CHR 

(Liczby w kółkach określają ilość wykorzystanych zdjęć, a sposób kreskowa- 

mia kategorię siedliskową zbiorowisk — patrz ryc. 2, 3, 4).
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Ryc. 2. Wpływ wzniesienia na r 

  

ozmieszezenie kategórii siedliskowych zbiorowisk: 

1 — borów,.2 — żyznych buczyn, 3 — lasów i borów mieszanych, 4 — grą” 

dów, 5 — łęgów. 
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Ryc. 3. Wpiyw wystawy stoku na rozmieszczenie kategorii siedliskowych zbioro- 

wisk: 1 — borów, 2 — żyznych buczyn, 3 — lasów 4 borów mieszanych, 
4 — grądów, 5 — łzgów niezależnie od wysokości (A) oraz w strefach wyso- 
kościowych: do 400 m — (B), od 400 do 600 m (C) i powyżej 600 m (D). 
(Liczby przy poszczególnych kierunkach określają łączną liczbę zdjeć fitoso- 
cjologicznych) 

  

Wpływ nachylenia na rozmieszczenie zbiorowisk 

Bezpośredni związek nachylenia ze stopniem insolacji, wielkością spły- 
wu powierzchniowego wód opadowych oraz transportem materiału po 
stoku bardzo istotnie wpływa na termikę gleby, jej uwilgotnienie, typ gos- 
podarki wodnej i związane z tym procesy glebowe (1). Z tych względów, 
obok wzniesienia i wystawy, nachylenie jest bardzo ważnym czynnikiem 
kształtującym właściwości siedlisk na stokach (5). Mimo to wpływ na- 
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Wpływ nachylenia stoku na rozmieszczenie poszczególnych kategorii siedlis- 

3 — lasów i borów 
> 2 — żyznych buczyn 

p 

mieszanych, 4 — grądów, 5 — łęgów. 

s 

kowych zbiorowisk: 1 — borów, 
Ryc. 4. 
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chylenia na rozmieszczenie zbiorowisk jest trudno uchwytny, ponieważ 
większość fitocenoz odznacza się dużą tolerancją wobec tego czynnika (11). 

Chociaż obliczone średnie wartości nachyleń oraz ich rozkłady (ryc. 
1-C, 4) wskazują, że łęgi przywiązane są do miejsc płaskich lub nieznacz- 
nie pochylonych, bory mieszane preferują nachylenia 5—15 grądy 
10—20” a buczyny 20—309, większość tych zbiorowisk można spotkać za- 
równo na stokach prawie płaskich jak i bardzo stromych. Znaczna roz- 
piętość minimalnych i maksymalnych nachyleń w obrębie występowania 
jednej fitocenozy (ryc. 1-C) świadczy, że omówiona zależność musi być 
modyfikowana przez inne warunki siedliskowe, a także przez mniejszą 
lub większą wybiórczość zbiorowisk wobec tego czynnika. 

IV. PODSUMOWANIE WYNIKÓW I WNIOSKI 

l. Kontakt zbiorowisk niżowych i reglowych w obrebie pogórza ma 
charakter wyraźnej i stosunkowo szerokiej strefy. 

2. Analiza zasięgów pionowych zbiorowisk leśnych na Pogórzu Wie- 
lickim pozwala przyjąć wysokość 400 (450) m n.p.m. za górną granicę 
występowania w pełni wykształconych niżowych zespołów łęgów, grądów 
i borów mieszanych oraz wysokość 600 m za maksymalną granicę tych 
zespołów w postaci zubożałej, przejściowej lub swoistej dla pogórza. 

3. Na tej podstawie zaproponowano podział .pogórza na 2 podpiętra: 
niższe — niżowo-podgórskie dó 400 m oraz wyższe — przejściowe od 
400—600 m. 

4. Wpływ wystawy na rozmieszczenie zbiorowisk jest wyraźnie uza- 
leżniony także od innych czynników siedliskowych (szczególnie wznie- 
sienia) i najlepiej uwidacznia się poza optymalną dla danej fitocenozy 
strefą występowania. 

\ 

5 Związek między spadkiem terenu a występowaniem zbiorowisk jest 
trudno uchwytny, chociaż nachylenie należy do najważniejszych czynni- 
ków siedliskowych. Stosunkowo najlepiej potwierdzają go stromości prze- 
ciętne, zwłaszcza gdy wartości te są obliczone dła dużej liczby zdjęć. 

6. Przedstawiona propozycja podziału pogórza na 2 podpiętra ma istot- 
ną wartość praktyczną. W podpiętrze niższym „zasady postępowania ho- 
dowlanego mogą być zgodne z normami przewidzianymi dla wyżynnych 
typów lasu. Podpiętro wyższe wymaga specyficznych, odmiennych od sto- 
sowanych w górach i nie uwzględnionych dotychczas w zasadach kry- 
terów hodowlanych. 

Z Zakładu Botaniki Leśnej 
i Ochrony Przyrody 
Akademii Rolniczej w Krakowie 

67



ТЛТЕВАТОВА 

1. Adamczyk B.: Rola gleby w kształtowaniu środowiska przyrodniczego tere- 

nów górskich. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 1984 T. XII. 

2. Braun-Blanquet J.: Pflanzensoziologie. Grundziige der Vegetationskunde. 

III. Aufl. Wien-New York: Springer Verlag 1964. 

3. Dzwonko Z.: Altitudinal Zonation of Natural Forest Vegetation and Its 
Climatic Conditioning in the Góry Słonne Range of the Polish Eastern Carpat- 
hians. Bull, Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol., Cl. II 1976 Vol. 24 No. 2. 

4. Kornas J.: Der Linden-Eichen- Hainbuchen-Wald (Tilto-Carpinetum) in den 
polnischen Karpaten. Feddes Reppert. 1968 Bd. 77 H. 2. 

5. Maciaszek W., Brozek S., Januszek K.: Współzależność między rzeź- 

bą terenu a przydatnością użytkową gieb w zachodnich Karpatach fliszowych. 

Zesz. Nauk. AR Krak. (w druku). 

6. Medwecka-Kornaś A.: Zespoły leśne Gorców. Ochr. Przyr. 1955 R. 23. 
7 Pawłowski B.: Podstawy wydzielania pięter roślinności w Tatrach i Bes- 

kidach Zachodnich. II Zjazd Stow. Geogr. i Etnogr. w Polsce. Sekcja 3, 1927. 

8. Pawłowski B.: Szata Roślinna Gór Polskich. W: Szafer W., Zarzycki K. 

(red): Szata Roślina Polski. Wyd. III Warszawa: PWN 1977. 

9. Różański W., Filkowa B., Kobak L, Szwagrzyk J., Tarko G:: 

Charakterystyka zbiorowisk leśnych występujacych na Pogórzu Wielickim i w 

przyległej części Beskidów. Problem MR. II. 18, Zad. bad. 3.1.3 (raport koń- 

cowy), Kraków 1985 (maszynopis). | 

10. Różański W. Filkowa B., Kobak L., Lesiński J., Szwagrzyk 
J, Tarko G.: Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych występujących na Pogórzu 

Wielickim i w przyległej części Beskidów. Zesz. Nauk. AR Krak. (w druku). 

11. Swięs F.: Charakterystyka geobotaniczna lasów Beskidu Niskiego. Rozpr. 

Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi UMCS 1982 Rozpr. Hab. 23. 

12. Tacik T, Zającówna M, Zarzycki K.: Z zagadnień geobotanicznych 

Beskidu Niskiego. Acta Soc. Bot. Pol. 1957. Vol. 26 nr 1. 

13. Zarzycki K.: Lasy Bieszczadów Zachodnich. Acta Agr. Silv., Ser. Silv. 1963 

Vol. 3. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 2 września 1986 r. 

Краткое содержание 

Размещение лесных сообществ в зависимости от высоты, экспозиции и на- 

клона территории анализировалось на основании свыше 1000 фитосоциологи- 

ческих съемок проведенных в Продгорье Велицком и прилегающей части Бес- 

кидов в 1981—85 гг. (9, 10). В результате исследований установлено, что контакт 

сообществ из низменностой и из гор носит характер отчетливой и OTHOCK- 

тельно широкой переходной зоны. На этом основании ‘предложено деление 

предгорья на 2 подяруса: более низкий (низменно-предгорный) до 400 (450) м 

с поеобладающей растительностью низменного характера и изредка выступа- 

ющими очень не типичных горных сообществ и более высоко расположенный 

(переходной) с 400 (350) м до 600 (550) м в котором кроме преобладающих с00б- 

тцеств лесоборовых, относительно часто растут более бедные примеры горных 
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буковых лесов и низменных грудов (рис. 1-А, 2, 3). Влияние экспозиции на 
‚распределение сообществ отчетливо зависит от других факторов условий место- 
произрастания и лучше всего заметно вне оптимальной для данного фитоценоза 
зоны произрастания (рис. 1-В, 3). Хотя наклон принадлежит к самым важным 
факторам условий местопроизрастания, связь между наклоном и произрастанием 
сообществ трудно заметная (рис. 4). Относительно лучше подтверждает её сред- 
няя крутизна, особенно когда вычисляется для большего количества съемок 

° (рис. 1-С). 

Summary 

The distribution of forest communities in dependence on elevation, exposition 
and inclination of the ground was analysed on the base of more than 1000 phyto- 
sociological surveys made in Wieliczka Highlands and in adjacent part of Beskidy 
Mts. in the years 1981—1985 (9, 10). The results of studies show that the contact 
of lowland communities and montain region communities has the character of 
distinct and relatively wide transitional zone. On this base, the authors proposed 
a division of the highlands into 2 sub-storeys: the lower one (lowland-highland 
storey) up to 400 (450) m altitude with prevailing vegetation of lowland character 
and sporadical occurrence of very untypical mountain region communities and the 
higher one (transitional storey) from 400 (450) to 800 (550) m, in which beside the 
prevailing communities of deciduous and coniferous forest also frequently impo- 
verished forms of mountain beech forests and lowland hornbeam forests are growing 
(figs. 1-A, 2, 3}. The influence of exposition on the distribution of communities is 
distinctly dependent on other site factors and it is best manifested outside the 
optimum for given phytocenosis zone of occurrence (figs. 1-B, 3). Although the 
inclination is one of the most important site factors, the relation of the descent of 
the ground and the occurrence of communities is hard to catch (fig. 4). It is best 
proved by mean inclinations, especially when calculated for a great number of 
Surveys (fig. 1-C). 

69


