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lasy 
forests

murawy na siedliskach ubogich 
Naroe/c.'ta (fragm.)

cieki i zbiorniki wodne 
water courses a rx j reservoirs

c iep ło lubna m urowa naskalna 
Festucetum poHentis

gran ice PPN 
borders o f PNP

granice PPN 
borders of PN P

cieki i zbiorniki wodne 
water courses and reservoirs

tereny zabudow ane 
over-built areas
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drogi 
roads

łąka rajgrasowa
zVmeobtaerefum m edioeom paeum  

c iep ło lubna tqka pienińska 
Antbyilidi-Trifalietum m ontani

tqka z dZ'wonloem rozpierzchłym I kcnletiicq Iqkowq 
Campanula pa tu lo  -  Trisetum flavescens com.

tqka z kupkówką pospolitą i w iechlina zwyczajną 
Doctyvs glom era ta  - Poa trMalis com.

Iqka rnleczykcwo-mletllcowo 
Giadoio-Agrostietum capillaris (fragm.) 
kompleks Iqk  ziołoroślowych niższych połoa^ń 
complex o f fall-herb meadows In lower situations 

pienińska łą ka  ztaloroslowa 
Veratrum lobe lianum  -  Loserptium latifolium  com.

LASY I MEZOFILNE ZAROŚLA
Forest and  rnescphilous shrub communities

święte pastwisko 
foVo-Cynosuretum 

wilgotna Iqka ostrotenlowa 
Cirsietum rivuloris

zbiorowisko kaczyńco I śwlerząbka orzęsionego 
C altha loeto  -  Chaerephyllum hirsutum com.

Iqka zlcłoroślowa z wlązówką i bodziszkrem
Filipendufo-Geraniefum

topuszyny z lepiężnikiem różowym
AegopodioPetasitetum hybridi 

eutroficzna m łaka górska 
Valeriano-Corlcetum flavae

szu wo r Turzycy prosowej
Caricefum paniculatae

naskalna m urawa górska 
Dendranrhemo-Sesferietum variae

zespół zachyłki Roberta
Gy/nnocarotefum robertla.nl

nap ia tgew o  m urawa trzcinnikowa 
Caiamagrostis uorla com.

ziotorośta z perzem psim i saożcem
Agropyron caninum -  Eupatcrlum cannabinum  ccm

POLA I ODŁOGI
Fields an d  fallow Iand3

zespół bodzłszka i lepnicy francuskiej 
Geranio-Siienetum gaUlcae 

zbiorowiska na od łogach  
communities o f abandoned  fields

iiozne gatunki zrębowe w  (esie 
abundant o f Atropetalla  species in forest
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przy numerze oznacza obecność gatunków obcych d la  zbiorowiska leśnego: 
a l a  number designate a  presence o f foreign species for forest commmity: 
w  runie, nielicznie 
in herb dyer, scarcely 
w  runie, licznie 
in herb-layer, numerously
w  wcrstwle drzew
in tree layer

ZBIOROWISKA NASKALNE I NAPIARGOWE
Rock an d  scree communities

ZBIOROWISKA ŁĄKOWE, PASTWISKOWE 
I SIEDLISK WILGOTNYCH
Meodow. pasture and  w et habitat communities

ZBIOROWISKA ŻWIROWISK
I KAMIEŃCÓW NADRZECZNYCH
Vegetation o f gravel banks

zbiorowisko z babkq wselonasiennq
Plantago Intermedia ccm

zbiorowisko z trzcinnlkiem szuwarowym i kostrzewq czerwoną 
Caiamagrostis pseudophrogmites -  Festuca rubra  ccm  

szuwar mozgi trzcinowatej
Pbalcridetum arundinoceae
szuwar z jezogtôwkq i m annq
SparganloGlycenetum fluitantis

obszary niezatesione 
open areas

MURAWY I ZAROŚLA KSEROTERMICZNE
Xerothermic grasslancs and  scrub

m urawa kserotermrezna
O nganoSrachypodietum  loserpitietosum and  stachyetosum  

m urawa kserotermiezna z gatunkam i lqkov/yml
Origano-Brachypcdietvm phleetosum

murawo kserctermfczro z gaturkam- łąkowymi war ze stcWosq prostą 
OrlganoBrachypodietum phleetosum va t Bromus erectus 

kserotermlczne zarośla pienińskie
Bupieuro falcotrBerberirjotum

MAPA POGLĄDOWA
General Map

1 :50 000

INNE OZNACZENIA
Other designations

zabudowania, trawniki i tereny m echanicznie zniszczone 
buildings, lawns a n d  areas m echanically destroyed

T] grupy drzew, nasadzenia drzew I szkółki leśne
±1 groups o f trees, plantations and  forest nurseries

71 sady
« orchards

Enklawy Parku, których 'właściwe położenie widoczne Jest rta mapach, poglądowej I hlpsometryczne] 
Park enclaves whose actual location are marked on general and hipsometric maps
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grqd
IKioCarpinefum

fragmenty g rqdu
TrNoOcrplnetum (fragm .) 
nadrzeczna olszyna górska 
Ainetum incanae

bagienna olszyna górska
Cottho lae taeA lne tum
Jaworzyna z języcznłtóem zwyczajnym
PhylKtido-Aceretum

jaworzyna z jaskrem kosmatym
Acer pseudopiatartus -  Ranunculus lanuginosus

buczyno ka rpacka  podz. typowy wor. typowy
Dentario glanduiosae-Fogetum typicum  var. typicum

buczyno ka rpacka  p o d z  typowy war. florystycznle ubogi
D.g.-F. typicum, fioristically poor varlont

buczyna ka rpacka  p o d z  z miesiącznicą trwałq
D.g.-F iunarletosum

,edlino ka rpacka  war. typowy
D.g.-F. abietetasum  var. typicum

jedlino ko rpacka  war. z świerząbkiem orzęslonym
D.g.-F. abietetasum  var. Chaerephyllum hirsutum

jedlina ka rpacka  war. z miesiqcznlcq trwalq
D.g.-F. abietetasum  vor. luncrlo  rediviva 

jedlina ka rpacka  war. flcryslycznle ubogi
D.g.-F. abietetasum, ftoristfoally poor varlont

ciepłolubna buczyna war. typowy
Carici albae-Fagetum  var. typicum  

ciepłolubna buczyno war. ftorystycznie ubogi
C.a-F typicum. fiorlstlcaliy poor variant 

ciep ło lubna jed lina  war. typowy
C.o-F. abietetosum  var typicum

ciepło lubna jed lina  war. florystycznle ubogi
C.o-F abietetosum. florisficalty poor variant 

kwaśna buczyna górska
Lizzuto iuzuloidis-Fogetum

kas jodkywy z przynjllq ckrqgio'istnq
Gańo rotundifolil-Abietelum
(as jcc-owy z nerecznicq szerokollstnq
Dryópterfdo diiafatae-Abtetefum

fragment1/  borów
PiceKxi abietis (fragm.) 
kserotermiczne laski sosnowe 
Pims sylvestris -  Carex a lbo  
and  Wnuś sylvestris -  Caiamagrostis '/ario  com. 
zareśta z ta rn lnq  i dereniem  śwdwq
Prunus spinoso -  Cornus sanguinea'com.

zarośla z ta rn ina  i dereniem  śwlawą -  stacium  micjo:nę
Prunus spnoso  - Cornus sanguinea c o m , initial phase 
zarośla z p a n u ją c ą  leszczyną
Corytus ove/tono -  Oxalis ocefoseWa
a n d  Corylus ave llana -  Aegcccd<um podagroria  com. 
zarośla z p o n u .a ca  leszczyna -  stadia inicjalne
Corytus ove llanô  -  Oxalis acétoseüa, 
an d  C. ave liono  -  A. podagraria  co rn , initial phases 
drzewostan z nasadzenia bez gatunków wskaźnikowych w  runie 
artificially regenerated  forest w.thcut InlcfkXJtOf species in herb-layer 

drzewostan z nasadzenia z gatunkami mezof.inyml w  runie 
artificially regenerated forest with mesophilcus species in herb-layer

drzewostan z nasadzenia z gatunkom.’ ciepłolubnym i w  runie 
artificially regenerated forest with thermophilous species in herb-iayer

... K
Czorsztyn

Ztlcrnik X  _ 
wytfwnawczy * \

‘ Sromowce"

Zbbiniz rntancvjny

MAPA HIPSOMETRII I PODZIAŁU POWIERZCHNIOWEGO 
Hipsometric and Division Map
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