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ANDRZEJ S. KOSTROWICKI 
JERZY SOLON

WPROWADZENIE

Rozpoczęte w 1983 r. badania geoekologiczne w rejonie Pińczowa (woj. kie
leckie) są kontynuacją, a zarazem rozszerzeniem prac rozpoczętych wcześniej 
w innym obszarze modelowym, których rezultaty zostały już opublikowane (Ko- 
strowicki [red.] 1988).

Uzyskane wówczas wyniki wskazały na konieczność weryfikacji założeń 
i ich sprawdzenie w odmiennych warunkach fizycznogeograficznych, możliwie 
maksymalnie zróżnicowanych, poddanych bardziej różnokierunkowym wpły
wom człowieka, mimo zachowania przewagi tzw. biotechnicznych form antropo
presji, tj. głównie gospodarki rolnej i leśnej. Natomiast podstawowy cel badań, 
jakim było poznanie reakcji szaty roślinnej (a poprzez nią pozostałych elemen
tów środowiska) na różnokierunkową i różnowiekową presję ze strony gospodar
ki ludzkiej, wraz z oceną społecznych, ekonomicznych i ekologicznych konse
kwencji zaistniałych zmian, pozostał ten sam.

Wybór rejonu Pińczowa jako obszaru modelowego do badań szczegółowych, 
nie był przypadkowy. Wynikał on z wielorakich przesłanek.

Po pierwsze -  ten stosunkowo niewielki obszar charakteryzuje się ogromnym 
zróżnicowaniem warunków fizycznogeograficznych, jak również znacznie bo
gatszymi niż w innych rejonach Polski formami antropopresji. Poza przeważają
cymi oddziaływaniami gospodarki rolnej i leśnej istotne znaczenie ma w rejonie 
Pińczowa wpływ odkrywkowych kopalń surowców budowlanych, przemysłu 
rolno-spożywczego, jak też intensywnie rozwijającego się miasta. Różnorodność 
zarówno substratu geoekologicznego, jak i oddziaływań ludzkich pozwoliła na 
głębsze poznanie istoty zachowania się systemów ekologicznych w różnych wa
runkach siedliskowych, poddanych różnym formom antropopresji.

Po drugie -  obszar Ponidzia, którego część stanowi rejon Pińczowa, jest 
jednym z najdawniej zasiedlonych w Polsce terenów, bo właściwie, bez wię
kszych przerw, od początków neolitu. Bogate dane archeologiczne, a od połowy 
XII w. i dane pisane, pozwalają na odtworzenie dawnych krajobrazów, a co za 
tym idzie -  dość dokładne poznanie przemian środowiska, przynajmniej w ostat
nim tysiącleciu. Pozwala to na prowadzenie różnego rodzaju analiz dynamiki 
środowiska w ujęciu historycznym.
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Po trzecie -  omawiany obszar był co najmniej od końca XIX w. przedmiotem 
eksploracji naukowej, zwłaszcza geobotanicznej i siedliskowo-leśnej. Liczne 
opracowania kartograficzne sięgające końca XVIII w., bogate archiwalia doty
czące dóbr dawnej ordynacji Myszkowskich, a następnie Wielopolskich, jak też 
dóbr Dembińskich, wreszcie liczne prace geobotaniczne sięgające początków 
naszego wieku, szczególnie intensywne w latach sześćdziesiątych, pozwalają na 
dość szczegółowe odtworzenie zmian, dotyczących nie tylko całych krajobra
zów, lecz i poszczególnych ich fragmentów.

Po czwarte -  w 1959 r. ówczesna Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego podjęła -  pod kierunkiem prof. dr. Jerzego Kondrackiego -  sze
roko zakrojone kompleksowe badania fizycznogeograficzne powiatu pińczo- 
wskiego, których wyniki przedstawiono w odrębnej pracy (Kondracki [red.] 
1966). Równolegle prowadzone były badania geograficzno-rolnicze, których efe
ktem było szereg artykułów oraz rozprawa W. Stoli (1970). W latach 1960-1961 
prowadzono również szczegółowe badania biogeograficzne na obszarze modelo
wym „Młodzawy”, w ramach których wykonano ponad 400 zdjęć fitosocjologi- 
cznych, z czego jedynie część opublikowano. W dziesięć lat później, w ramach 
kartowania potencjalnej roślinności naturalnej, wykonano mapę tej roślinności 
dla arkusza „Pińczów”. Ponadto obszar Ponidzia był od wielu lat przedmiotem 
penetracji naukowej wielu placówek, zarówno Polskiej Akademii Nauk (Instytut 
Botaniki PAN, Instytut Zoologii PAN i in.), jak i szkół wyższych (głównie Uni
wersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach). W la
tach 1980-1985 w ośrodku lubelskim opracowano szczegółowy program ochro
ny krajobrazowej tego obszaru, oparty w dużej mierze na badaniach własnych 
(Chmielewski 1986; Projekt założeń... 1989). Istnieją więc obszerne materiały, 
pozwalające na powtórzenie niejako monografii sprzed trzydziestu laty, a ściślej 
biorąc, na zweryfikowanie koncepcji i hipotez w niej zawartych.

W przyjętych a priori założeniach badania prowadzone w rejonie Pińczowa 
mają się zamknąć w dwóch odrębnych, choć ściśle ze sobą powiązanych, mono
grafiach. Pierwsza, prezentowana obecnie, możliwie wszechstronnie przedstawia 
stosunki geobotaniczne tego obszaru, z uwzględnieniem przemian, które w cza
sach historycznych tam następowały, zwłaszcza zaś w ostatnich dziesięciole
ciach. Druga, przygotowywana obecnie do druku, dotyczy wyłącznie szczegóło
wej charakterystyki fitosocjologicznej roślinności rzeczywistej.

Wybór roślinności jako podstawowego przedmiotu badań był podyktowany 
wieloma czynnikami: znaczeniem szaty roślinnej jako indykatora zmian środo
wiska przyrodniczego w całej jego złożoności oraz środowiska społeczno-gospo
darczego, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. biotechnicznych form gospodarowa
nia (rolnictwa, gospodarki leśnej, rekreacji itp.); bogactwem materiałów geobota- 
nicznych, zwłaszcza z ostatniego stulecia, będących podstawą wnioskowania
o kierunkach i tempie zmian, jakie w całym środowisku zachodzą i wreszcie
-  last but not least -  przygotowaniem fachowym kadry realizującej badania.

Przedmiotem badań była więc roślinność traktowana z jednej strony jako
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istotny element środowiska przyrodniczego, z drugiej zaś -  jako wskaźnik jego 
przekształceń pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Tego 
rodzaju ujęcie wymagało maksymalnie szczegółowego rozpoznania flory i ro
ślinności na tle ogólnego zróżnicowania geobotanicznego regionu.

Zgodnie z podziałem geobotanicznym W. Szafera (1972), uszczegółowionym

.Pińczów

km

r

2b 3b

Rye. 1. Obszar badań na tle regionalizacji geobotanicznej Niecki Nidziańskiej 
A  -  obszar analizy roślinności potencjalnej; В -  obszar szczegółowej analizy roślinności rzeczywistej. 
Regiony geobotaniczne (wg Bednarza 1987): 1 -  Kraina: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska; 2 -  Kraina: 
Miechowsko-Sandomierska; 2a -  Okręg Miechowsko-Pińczowski, 2b -  Okręg Staszowski; 3 -  Kraina: 

Świętokrzyska; За -  Okręg Przejściowy, 3b -  Okręg Chęciński, 3c -  Okręg Łysogórski

Fig. 1. The study area against the background of the geobotanical regionalization
of the Nida Basin

A -  area of analysis of potential vegetation; В -  area of detailed analysis of actual vegetation. Geobotanical 
regions (after Bednarz 1987): 1 -  Kraków-Wieluń Upland Province; 2 -  Miechów-Sandomierz Province; 

2a -  Miechów-Pinczów District, 2b -  Staszów District; 3 -  Świętokrzyskie Mountains Province;
3a -  Transitional District, 3b -  Chęciny District, 3c -  Łysogóry District
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przez Z. Bednarza (1987), obszar na którym analizowano roślinność potencjalną 
obejmuje północno-wschodnią część Okręgu Miechowsko-Pińczowskiego (pod- 
okręg Pińczowski) Krainy Miechowsko-Sandomierskiej, południowo-zachodniego 
fragmentu Okręgu Staszowskiego (również należący do krainy Miechowsko-Sando
mierskiej) i południowo-wschodniego skraju Okręgu Przejściowego Krainy 
Świętokrzyskiej. Natomiast szczegółowe badania roślinności rzeczywistej prowa
dzono na terenie leżącym prawie całkowicie w obrębie Podokręgu Pińczowskiego 
(rye. 1). Wszystkie powyższe jednostki należą do Pasa Wyżyn Środkowych.

Kraina Miechowsko-Sandomierska od zachodu i południowego-zachodu gra
niczy z Wyżyną Krakowsko-Wieluńską, od północy z Krainą Świętokrzyską. Na 
wschodzie i południowym wschodzie granica z Kotliną Sandomierską przebiega 
doliną Wisły. Kraina Miechowsko-Sandomierska to prawie w całości wielki ob
szar wyżyn lessowych z płatami czarnoziemu i wychodniami opok kredowych 
oraz gipsów i wapieni trzeciorzędowych.

Okręg Miechowsko-Pińczowski, w którym prowadzono badania szczegóło
we, charakteryzuje przede wszystkim roślinność kserotermiczna, w tym różne 
zespoły z rzędu Festucetalia valesiacae. W ich składzie florystycznym najważ
niejszą rolę odgrywają dwa elementy geograficzne: euroazjatycki (m. in. Stipa 
capillata i Stipa joannis) oraz pontyjsko-pannoński (m. in. Aster amellus, Linum 
flavum, Linum hirsutum, Cirsium pannonicum, Cytisus ruthenicus, Iris aphylla, 
Adonis vernalis, Cerasus fruticosa), które przywędrowały na omawiany teren 
różnymi drogami i w różnych okresach (Szafer 1972).

Omawiany Okręg leży w zasięgu buka i jodły, jednak na jego terenie nie 
występują zbiorowiska ze związków Fagion i Vaccinio-Abietion, a oba gatunki 
drzew stanowią jedynie niewielką domieszkę w zbiorowiskach leśnych (najbliż
sze dobrze wykształcone buczyny występują na północy Okręgu Staszowskiego).

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez W. Matuszkiewicza (1980), na 
omawianym terenie zbiorowiska subatlantyckie i borealne są wyjątkowo nielicz
ne (mniej niż 5 zespołów każdej grupy). Znacznie silniej są reprezentowane 
zbiorowiska o charakterze (sub)kontynentalnym (15-18 typów) i (sub)śródzie- 
mnomorskim (15-20 typów). Do zbiorowisk mających jednocześnie charakter 
kontynentalny i subśródziemnomorski należą m.in. Caucalido-Scandicetum, Ono- 
pordetum acanthi i murawy kserotermiczne z rzędu Festucetalia valesiacae. Stosun
kowo liczne są również zbiorowiska endemiczne (5-6 typów), nie do końca jeszcze 
zbadane, należące do Origanetalia, Berberidion i Prunion fruticosae.

Do zbiorowisk roślinnych najsilniej związanych z Okręgiem Miechowsko- 
-Pińczowskim należy Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae, zbiorowi
sko opisane przez R. Kazimierczakową (1971) z rezerwatu „Kwiatówka”, ale

Ryc. 2. Rozmieszczenie zdjęć fitosocjoiogicznych na obszarze modelowym „Pińczów” 
1 -  lokalizacja zdjęcia lub grupy zdjęć; 2 -  zasięg doliny Nidy

Fig. 2. Distribution of phytosociological records in the Pińczów model area 
1 -  location of a record or group of records; 2 -  extent of the Nida Valley
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-  jak się zdaje -  znacznie bardziej rozpowszechnione, choć nie zawsze dobrze 
wykształcone. Również wyróżniona przez W. Matuszkiewicza (1984) odmiana 
nidziaóska Tilio-Carpinetum ma zasięg ograniczony do tego okręgu.

Materiałem wyjściowym do dalszych opracowań były zdjęcia fitosocjologicz- 
ne i mapy geobotaniczne wykonane przez szereg autorów. W sumie na powierz
chni 92 km2 wykonano prawie 600 zdjęć (ryc. 2), z których 512 użyto do szcze
gółowych analiz. Świadomie pominięto roślinność wodną. W obrębie roślinności 
lądowej analizowano wyłącznie rośliny naczyniowe -  całkowicie pominięto 
mszaki i porosty wymagające oddzielnego opracowania. Wszystkie nazwy łaciń
skie gatunków roślin przedstawiono zgodnie z listą A. Jasiewicza (1984). Mate
riałem pomocniczym, szczególnie przydatnym przy analizie dynamiki roślinno
ści, było ponad 400 niepublikowanych zdjęć fitosocjologicznych A. S. Kostro- 
wickiego, wykonanych w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych. Dokumentacja 
fitosocjologiczna była również podstawą analiz flory stycznych. Bez badań flory- 
stycznych nie byłoby możliwe zastosowanie ujęć fitoindykacyjnych, dotyczą
cych zarówno oceny stanu i przemian środowiska, jak i zróżnicowania ekologi- 
czno-fitogeograficznego samej roślinności. Natomiast bez poznania struktury ro
ślinności i jej kompleksów przestrzennych nie byłaby możliwa ocena roli, jaką 
spełnia ona w krajobrazie i w życiu społeczności ludzkich.

Praca została rozpoczęta w ramach problemu międzyresortowego 1.25 pn. „Prze
miany środowiska geograficznego Polski”, a ukończona w ramach Programu Badań 
Podstawowych 03.13 pn. „Ewolucja środowiska geograficznego Polski”.
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JOANNA PUT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

RZEŹBA I PODŁOŻE

Niecka Nidziańska jest częścią Wyżyny Śląsko-Małopolskiej, położoną mię
dzy Wyżynami Krakowsko-Wieluńską i Kielecko-Sandomierską. Jest to rozległa 
zaklęsłość nachylona ku południowemu-wschodowi. Najwyżej położone frag
menty stanowią wzniesienia Wyżyny Miechowskiej sięgające 414 m n.p.m., naj
niżej zaś znajduje się ujście Koprzywianki do Wisły -  150 m n.p.m. Usytuowany 
między Działoszycami, Jędrzejowem, Kijami i Buskiem teren badawczy znajdu
je się w centralnej części Niecki Nidziańskiej. Obejmuje fragmenty sześciu me- 
zoregionów fizycznogeograficznych: Płaskowyżu Jędrzejowskiego, Doliny Ni
dy, Garbu Wodzisławskiego, Niecki Połanieckiej, Garbu Pińczowskiego i Niecki 
Soleckiej (Kondracki, Ostrowski 1973; Kondracki 1978), (ryc. 3).

Oś terenu stanowi pięknie wykształcona, esowata dolina Nidy, biegnąca 
z północy na południe. Jest ona płaska i szeroka (2-4 km), zwężona jedynie na 
odcinku przełomowym, gdzie rzeka przepiłowała wapienne, strome wzgórza 
Garbu Pińczowskiego i znacznie łagodniejsze Garbu Potockiego. Zbocza doliny 
są na znacznych odcinkach wyraźnie tarasowe. Nachylenie doliny nie jest -  jak 
na obszar wyżynny -  duże. Na odcinku 40 km obniża się ona od 190,3 m do 
175,7 m, co daje różnicę zaledwie 14,6 m. Dolinę wypełniają mady, piaski, miej
scami torf. Koryto, wcięte zaledwie na 1-2 m, sprzyja powodziom.

Najwyżej wznosi się antyklinalny grzbiet Garbu Wodzisławskiego. Na bada
nym obszarze osiąga on maksymalną wysokość 331,6 m n.p.m. koło wsi Polich
no. Garb cechuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu i litologią. Kredowe 
podłoże wychodzi na powierzchnię w części północno-zachodniej. Od południa 
przykryte zostało lessami i glinkami lessopodobnymi o miąższości przeważnie 
od 1 do 2 m (Gilewska 1972). Powierzchnia Garbu jest silnie zerodowana, wy
stępują liczne parowy, wąwozy, suche dolinki. Na zboczach dolinek często od
słania się zwietrzelina wapienna.

Południowa część Płaskowyżu Jędrzejowskiego składa się z dwóch obłych 
wzniesień -  Garbu Potockiego i Garbu Turskiego, opadających do doliny Mie
rzawy leżącej na wysokości około 210 m n.p.m. Zrównanie wierzchowinowe
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Rye. 3. Szkic sytuacyjny badanego terenu 
1 -  rzeki, jeziora i stawy; 2 -  łąki; 3 -  lasy; 4 -  obszary zabudowane; 5 -  drogi główne; 6 -  granice 

mezoregionów (wg Kondrackiego 1978)

Fig. 3. Situational sketch of the area studied 
1 -  rivers, lakes and ponds; 2 -  meadows; 3 -  woods; 4 -  built-up areas; 5 -  main roads; 6 -  borders of

mesoregions (after Kondracki 1978)

ścina wychodnie górnokredowe, zalegające niemal poziomo na wysokości 260 m 
n.p.m., gdzie tworzą płaskie partie szczytowe obu wzniesień. Kierunek przebiegu 
pagórów jest zgodny z kierunkiem Garbu Pińczowskiego, sugeruje to wspólne 
założenie tektoniczne. Omawiana część Płaskowyżu Jędrzejowskiego zbudowa
na jest z margli i opok kredowych. Wzniesienia pokryte są zwietrzeliną skalną, 
na której wytworzyły się gleby rędzinowe.

Garb Pińczowski (Wójczańsko-Pińczowski) tworzy antyklinalne wypiętrze
nie wznoszące się koło Pińczowa do 293 m n.p.m. Ma on kształt stoliwa wyciąg
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niętego z północnego zachodu na południowy wschód. Góruje nawet do 100 
m ponad dolinę Nidy. Garb jest zrębem tektonicznym wypiętrzonym w trzecio
rzędzie w formie szeregu bloków. Na powierzchni występują skały mioceńskie 
(wapienie litotamniowe zwane kamieniem pińczowskim, piaszczyste margle oraz 
gipsy), a cokół Garbu budują margle i opoki górnokredowe. Płaska wierzchowi
na łagodnie pochyla się ku południowemu wschodowi. Środkowa część garbu 
jest obniżona o około 20-30 m między Buskiem, Kamedułami i Włochami. Jej 
duże powierzchnie pokrywają piaski fluwioglacjalne i gliny morenowe, tworząc 
rzeźbę falistej równiny akumulacyjnej, miejscami zwydmionej. Zbocza stoliwa 
od południa (zwłaszcza między Pińczowem a Skowronnem) są strome -  o spad
ku nawet do 35°, łagodniejsze od północy i częściowo pokryte lessem. Procesy 
erozyjne przebiegają tam bardzo aktywnie. Na Garbie duże powierzchnie noszą 
ślady działalności człowieka, liczne są różnej wielkości wyrobiska, niektóre 
czynne do dzisiaj.

Od Bogucic następuje rozdzielenie Garbu na dwa pasma. Jedno z nich utrzy
mując kierunek NW -SE przebiega przez Busko do Wójczy, drugie „skręca” 
wzdłuż Nidy (NNW-SSE) w kierunku Wiślicy tworząc wyraźny system kuest 
zbudowanych z wychodni gipsowych. Ciągną się one od Krzyżanowic przez 
Wolę Zagojską i Skotniki. Maksymalna jego wysokość względna dochodzi do 60 
m. W obrębie jednej z kuest zlokalizowana została kopalnia gipsu w Gackach.

Między ciągami wzniesień leży rozległe obniżenie zwane Niecką Solecką. 
Wypełniona została ona iłami krakowieckimi. Na ponad 40% obszaru Niecki 
Soleckiej na powierzchni zalegają utwory mioceńskie, a zwłaszcza tortońskie 
gipsy i iły. Jest to obszar najpiękniejszego w Polsce krasu gipsowego. Wśród 
form typowych należy wymienić wąwozy, pola wertepów, pieczary, polja, kopu
laste hełmy kilkumetrowej wysokości, leje krasowe.

Niecka Połaniecka to zapadlisko tektoniczne o płaskim dnie. Jej zachodnia 
część nosi nazwę Płaskowyżu Szaniackiego. Jest to płyta zbudowana z mioceń
skich piaskowców i gipsów, zlepieńców, piasków i wapieni. Na północy na gi
psach mioceńskich, nieco tylko przykrytych osadami czwartorzędowymi, rozwi
nęły się zjawiska krasowe (np. koło Galowa, Chrabkowa, Unikowa, Szarbkowa 
czy Sędziejowic). W części południowo-zachodniej, graniczącej z Garbem Piń
czowskim, występuje szerokie (ok. 5 km) obniżenie (Podłęskie) zasypane utwo
rami czwartorzędowymi. Ma ono charakter zdenudowanej równiny akumulacyj- 
no-lodowcowej. W obrębie obniżenia wyłaniają się garby kredowe.

BUDOWA GEOLOGICZNA

W obrębie zasadniczej jednostki tektonicznej Niecki Nidziańskiej ukształto
wanej w jurze wyróżnia się szereg bloków ograniczonych dyslokacjami. Bloko
wy układ w istotny sposób wpłynął na charakter i miąższość osadów powstałych 
podczas transgresji i regresji mórz kredowych. Osadzona wówczas została kilku
setmetrowa seria wapieni, opok i margli. Ożywienie ruchów tektonicznych zwią-
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Ryc. 4. U proszczona mapa geo logiczna fragmentu N iecki Nidziańskiej (kom pilacje m ateriałów Ł yszew skiej 1971, 1975)
1 -  opoki i margle kredowe; 2 -  wapienie i margle litotamniowe (trzeciorzęd, torton); 3 -  gipsy (trzeciorzęd, sarmat); 4 -  iły krakowieckie 

(trzeciorzęd, sarmat); 5 -  piaski i żwiry (trzeciorzęd, sarmat); 6 -  linie tektoniczne; 7 -  krawędzie tektoniczne denudacyjno-erozyjne; 8 -  erozyjne
krawędzie doliny Nidy

Fig. 4. S im plified  geo log ica l map o f a fragment o f  the Nida Basin (a com pilation o f  data from Ł yszew ska 1971, 1975)
1 -  chalky marls and gaizes; 2 -  lithothamniotic marls and limestones (Tertiary, Tortonian); 3 -  gypsums (Tertiary, Sarmatian); 4 -  Krakowian silts 
(Tertiary, Sarmatian); 5 -  sands and gravels (Tertiary, Sarmatian); 6 — tectonic lines; 7 -  denudational-erosional tectonic escarpment; 8 -  erosional

escarpment of the Nida Valley
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zanych z orogenezą alpejską spowodowało regresję morza kredowego i przebu
dowę tektoniczną południowej części Niecki. Na początku trzeciorzędu cały 
obszar uległ wypiętrzeniu w wyniku ruchów laramijskich. Nastąpiły deformacje 
kierunku NW-SE oraz liczne dyslokacje (Łyszewska 1975).

W trzeciorzędzie ponownie wkroczyło morze. Osady tortonu leżą niezgodnie 
na zerodowanej powierzchni utworów kredowych. Ten krótkotrwały zalew pozo
stawił serię wapieni litotamniowych (tzw. pińczowskich), margli i piasków glau- 
konitowych w strefie płytkiego morza oraz gipsów w strefie zmiennych warun
ków sedymentacyjnych. W strefie głębokiego morza osadzone zostały iły krako- 
wieckie. Zalegają one w wielu miejscach, np. na Garbie Pińczowskim koło 
Bogucic, w Niecce Soleckiej (zwłaszcza na południowy wschód od linii Busko- 
-Skorocice) warstwą o bardzo zmiennej grubości.

Wyraźnym przykładem rozbicia na drobne bloki Wału Pińczowsko-Jędrzejo- 
wskiego jest przełom Nidy pod Skowronnem, gdzie rzeka wykorzystała uskok 
tektoniczny rozdzielając Garb Pińczowski od Łysej Góry. Linia zrzutu tektonicz
nego jest bardzo ostra, świadczy o tym niemal prostolinijny przebieg krawędzi
0 azymucie 30° (Łyszewska 1971), (ryc. 4).

W czwartorzędzie obszar Niecki Nidziańskiej został pokryty przez lądolód 
w czasie zlodowacenia krakowskiego. W okresie deglacjacji powstawały gliny 
morenowe, piaski pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Pierwotnie 
osady te tworzyły zwartą pokrywę. W interglacjale wielkim (Mindel-Riss) pro
cesy denudacyjne, a zwłaszcza erozyjne, doprowadziły na większości terenów do 
odpreparowania powierzchni przedczwartorzędowych. Obecnie utwory zlodowa
cenia krakowskiego są w dużej mierze zniszczone lub przetworzone.

Zlodowacenie środkowopolskie nie objęło swoim zasięgiem analizowanej 
części Niecki Nidziańskiej. Wypływające z lodowca wody kierowały się na po
łudnie. W tym czasie powstała szeroka dolina Nidy i wyraźny taras fluwiogla- 
cjalny. Osadzone zostały piaski wodnolodowcowe koło Zakrzowa. Miąższość 
tych osadów jest znaczna. S. Gilewska (1972) stwierdziła 40 m osadów piasz- 
czysto-mułowych wypełniających dolinę koło Chrobrzy. W czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego, a zwłaszcza bałtyckiego, nawiane zostały lessy. W tym cza
sie tworzyły się również terasy rzeczne w dolinach.

Procesy tektoniczne (a zwłaszcza ruchy wznoszące) na Płaskowyżu Jędrzejo
wskim i Garbie Pińczowskim trwały przez cały czwartorzęd, obserwowane są
1 dziś. Uaktywniają one erozję.

GLEBY

Gleby na badanym obszarze bardzo wyraźnie korelują z litologią skał podło
ża. Na znacznym terenie gipsy, wapienie i margle zalegają na powierzchni. Po
wstałe tam rędziny mają odczyn zasadowy. Miąższość ich jest różna, na wierz
chowinach Płaskowyżu Jędrzejowskiego są one bardzo płytkie, szkieletowe, 
okresowo przesuszone i silnie erodowane, zaś w Niecce Soleckiej w obniżeniach
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spotykamy rędziny głębokie, strukturalne, zasobne w próchnicę -  bardzo żyzne, 
ale trudne do uprawy.

Na lessach i utworach lessopodobnych utworzyły się gleby brunatne typu 
przemytego lub czarnoziemnego. Odczyn gleb brunatnych jest zasadowy, rza
dziej obojętny, tylko wyjątkowo kwaśny. Gleby tego typu dominują na Garbie 
Wodzisławskim, występują w Niecce Połanieckiej na Garbie Pińczowskim oraz 
miejscami w Niecce Soleckiej. Niestety, na obszarach gdzie występuje miąższa 
warstwa lessu, są bardzo podatne na spłukiwanie i na erozję wąwozową. Szcze
gólnie na Garbie Wodzisławskim erozja wąwozowa spowodowała duże roz
członkowanie rzeźby utrudniając uprawę, a nawet wyłączając spore obszary 
z użytkowania rolniczego. Czarnoziemy (jedynie zdegradowane) występują pła
tami w Niecce Soleckiej.

W szerokiej dolinie Nidy i dolinie Mierzawy występuje mozaika gleb typu 
mad, gleb hydrogenicznych (mułowych, mułowo-torfowych i murszowych) oraz 
ubogich gleb typu bielicoziemnego wytworzonych na fluwioglacjalnych pia
skach. Odczyn tych gleb jest obojętny lub kwaśny. Występują na nich łąki i pa
stwiska, czasami zostały zalesione, bardzo rzadko (np. we wsi Zakrzów) zajęte 
są przez pola orne.

Badany obszar od bardzo dawna był wykorzystywany rolniczo (stwierdzono 
ślady rolnictwa neolitycznego koło Koperni). Intensywna gospodarka rolna udo
kumentowana jest od średniowiecza do dziś. W wielu odkrywkach obserwujemy 
poziomy gleb kopalnych. Gleby te pogrzebane były bądź kolejnymi warstwami 
namułów lessowych spływających ze zboczy, bądź też zasypane przez urucho
mione piaski lub w czasie powodzi zasypane deluwiami rzeki.

Skutki niszczącej działalności człowieka obserwować można niemal na każ
dym kroku. Uaktywnienie procesów erozji spowodowało długotrwałe niszczenie 
pokrywy glebowej, np. na Garbie Turskim niedawne wylesienie (150-50 lat 
temu) i nieprawidłowa orka spowodowały erozję i w wielu miejscach niemal 
całkowite usunięcie gleby, przez co dziś odsłania się tam zwietrzelina wapienna. 
Na zboczach Garbu Pińczowskiego w ostatnich dziesięcioleciach porzucane są 
pola, między innymi ze względu na fakt, że warstwa gleby jest tam już zbyt 
płytka. Przykłady można mnożyć.

KLIMAT

Odrębność klimatyczna Niecki Nidziańskiej zauważona była już przez R. Gu- 
mińskiego (1948). Niecka Nidziańska jest obniżeniem otoczonym od zachodu, 
północy i północnego wschodu wzniesieniami. Otwiera się ona na południe i po
łudniowy wschód. Głównymi czynnikami kształtującymi klimat lokalny są: eks
pozycja nasłoneczna, cień opadowy oraz zasłonięcie od wiatrów północnych 
otaczającymi wyżynami. Niemałe znaczenie mają również wapienne i gipsowe 
skały podłoża, odbijające promieniowanie słoneczne, a także jednocześnie prze
puszczające wodę, co przyczynia się do obniżenia wilgotności powietrza.
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Sielec Pińczowski ( 202m)

1985г. 1986г . 1987г. 1 9 5 4 -1 9 6 9

А В
Rye. 5. Wykres klimatyczny stacji w Sielcu Pińczowskim 
A -  za lata: 1985, 1986, 1987; В -  średnia wieloletnia 1954-1969

Fig. 5. Climatic diagram for the statioin in Sielec Pińczowski 
A -  for the years 1985, 1986 and 1987; В -  long-term average 1954-1969

Niecka Nidziańska to obszar nieco cieplejszy niż otaczające ją wyżyny, 
a zwłaszcza Góry Świętokrzyskie. Średnia temperatura roczna (wieloletnia) wy
nosząca +7,3°C jest tylko nieco niższa niż w Kotlinie Sandomierskiej (8°C). 
Najcieplejsza jest część środkowa regionu. Należy się spodziewać, iż dla Pińczo
wa temperatury będą nieco wyższe niż w Sielcu Pińczowskim (ryc. 5).

Na wykresie Waltera (ryc. 5) przedstawiono przebieg temperatur oraz opa
dów w latach: 1985, 1986 i 1987, oraz dla porównania wykres średnich wielolet
nich za lata 1954-1969. Wykresy termiczne są bardzo zbliżone. Przebieg tempe
ratur w poszczególnych latach tylko nieznacznie odbiega (zwłaszcza w okresie 
od kwietnia do grudnia) od średniej wieloletniej. Nieco większe różnice obser
wujemy zimą. Trzy kolejne lata cechowały się niższymi temperaturami w zimie 
niż średnia wieloletnia. Bardzo zmienny był również okres bez przymrozków, 
którego długość wahała się od 3 do 5 miesięcy, przy średniej wieloletniej 170 
dni. Maksymalne temperatury występują w czerwcu lub lipcu i wynoszą 30- 
-З Г С , minimalne w styczniu lub lutym, rzadziej w grudniu i wynoszą od -18°C 
do -33°C (w 1987 r.).

Wielkość opadów jest elementem bardziej zmiennym w czasie niż tempera
tura. Wprawdzie różnice w przebiegu krzywych są wyraźne, ale sumy opadów 
odbiegają od średniej wieloletniej tylko w granicach 10-15%, co jest wartością 
niewielką. Średnia roczna opadów waha się od 528 mm (w 1986 r.) do 647 mm 
(1985 r.), przy średniej wieloletniej 599 mm. Uogólniając można stwierdzić, iż 
większa część całorocznej sumy opadów koncentruje się w miesiącach letnich
-  co świadczy o rozkładzie kontynentalnym. W ciągu trzech kolejnych lat w li
pcu opad był mniejszy niż w czerwcu i sierpniu (średnia wieloletnia nie potwier
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dza tej tendencji). Można zaobserwować pewne niedobory opadów wiosną i je- 
sienią, bowiem wykres temperatur zbliża się do linii opadów -  a nawet przecina ją.

Na terenie Niecki Nidziańskiej zachmurzenie jest podobnej wielkości jak na 
sąsiadujących wyżynach. Najwięcej dni pochmurnych przypada na zimę i jesień. 
Wilgotność powietrza jest w tym regionie stosunkowo mała, latem mniejsza niż 
na obszarach sąsiadujących.

Zaleganie pokrywy śnieżnej wykazuje bardzo dużą zmienność -  od 13 dni 
(zima 1974/1975) do 93 dni (zima 1978/1979), czy 85 dni (zima 1986/1987). 
W Sielcu Pińczowskim (w latach 1974-1987) przeciętna wynosi 59 dni, 
a w Skorocicach -  70. Pierwszy śnieg pojawia się najczęściej w połowie listopa
da, a ostatni występuje zwykle w marcu (rzadko w kwietniu). Śnieg parokrotnie 
znika w ciągu zimy. Najbardziej śnieżnym miesiącem jest styczeń i luty.

HYDROGRAFIA

Cały badany obszar leży w środkowym odcinku dorzecza Nidy na południe 
od wodowskazu w Motkowicach i na północ od wodowskazu w Wiślicy. Lewo
brzeżna część dorzecza ma inny charakter niż prawobrzeżna. Na obszarze Niecki 
Soleckiej i Połanieckiej więcej jest drobnych cieków i mokradeł, częstsze są 
również obszary pozbawione powierzchniowego odpływu. Doliny są tam słabo 
wykształcone i szerokie. Od 1808 r. do czasów współczesnych cieki często prze
nosiły swoje koryta w obrębie dolin, a wiele drobnych rzeczek zanikło (ryc. 6). 
Płaskowyż Jędrzejowski ma dobrze wykształcone, głęboko wcięte doliny, w któ
rych płyną nieliczne cieki. Doliny Mierzawy oraz Mierzawki są założone na 
liniach tektonicznych, co jest przyczyną wyjątkowej trwałości przebiegu koryt 
tych rzek. Garb Wodzisławski, pozbawiony sieci rzecznej, pocięty jest licznymi 
parowami i wąwozami, a odwadniany jedynie przez krótki ciek Mozgawkę. Bar
dzo rzadka sieć rzeczna wynika ze znacznej głębokości zalegania wód grunto
wych (Tchorzewska, Więckowska 1966).

Dolina Nidy wyraźnie dzieli się na trzy odcinki. Pierwszy, leżący między 
Motkowicami a Skowronnem, stanowi „śródlądową deltę”. Szerokość doliny jest 
tu znaczna i maksymalnie dochodzi do 6 km. Rzeka dzieli się na dwa, następnie 
na trzy ramiona. Wolno płynie meandrując, a woda w sposób naturalny oczysz
cza się. Nida często zmienia koryto, zostawiając liczne starorzecza jako ślady 
swej obecności (ryc. 6). Pierwotnie cały ten odcinek był podmokły, porośnięty 
olsami i łęgami. Obecnie część północna, a zwłaszcza skrzydła, doliny zostały 
zmeliorowane i następnie zamienione na łąki. W formie naturalnej pozostaje od
cinek koło Skowronna Górnego oraz część przykorytowa.

Ryc. 6. Przemiany sieci rzecznej w okolicach Pińczowa 
1 -  granice typów doliny

Fig. 6. Changes in the river network in the Pińczów area 
1 -  boundaries of the types o f valley
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Na odcinku przełomowym dolina zwęża się do kilkuset metrów, ramiona 
zbiegają się na wysokości Skowronna Dolnego, łącząc się w jednym korycie. 
Następnie dolina rozszerza się, ograniczając od Południa Garb Pińczowski oraz 
gipsowe wzniesienie Garbu Wiślicko-Krzyżanowickiego. Rzeka zmienia kieru
nek z NS na WE. Poniżej przełomu do Nidy uchodzi Mierzawa. Mierzawa usy
pała duży stożek napływowy i spycha Nidę przytulając ją  do tarasu koło wsi 
Kopernia. Krawędź tarasu jest tam bardzo intensywnie erodowana, o czym 
świadczy strome podcięcie. Na szeroką skalę prowadzi się w ostatnich latach 
meliorację tego właśnie odcinka doliny. Zasypywane są starorzecza, plantowane 
łachy, umacniane i nieco wyprostowywane koryto. Kopie się również głębokie 
rowy odwadniające.

Między Kopernią a Pasturką dolina została zmeliorowana. Wykopano proste 
koryto, które obwałowano. Stare koryto koło Pińczowa wykorzystywane jest dla 
celów rekreacyjnych. Część starorzeczy zasypano, większe, które pozostawiono, 
intensywnie zarastają. Melioracja spowodowała wyraźnie szybszy spływ wody.

przepływ maksymalny 238 n ÿ  

przepływ minimalny 5,6 m^

30-

. . . J - L .
I II III ѴШІХ X XI XII

Ryc. 7. Średni przepływ Nidy w Pińczowie w latach 1966-1977 (wg materiałów
Dynowskiej 1986a, b)

Fig. 7. Mean flow of the River Nida in Pińczów in the period 1966-1977 (according to 
material from Dynowska 1986a, b)
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Rzeka wpływając koło Pasturki w swoje naturalne koryto gwałtownie zwalnia 
podtapiając okoliczne łąki.

Na pozostałym (trzecim) odcinku Nida płynie meandrując. Przerzuca koryto 
z jednego skrzydła doliny na drugie. Mapa K. de Perthées’a (z 1783 r.) dokumen
tuje, iż w końcu XVIII w. na tym odcinku doliny równolegle funkcjonowały trzy 
odnogi rzeki (z czego jedna tylko w czasie powodzi). Obecnie dolina jest czę
ściowo zmeliorowana. W Młodzawach zlokalizowano duży kompleks stawów 
rybnych.

Nida ma mały spadek koryta. Wzdłuż całego biegu rzeki jest on mniejszy niż 
1 %c. Średni miesięczny przepływ w Pińczowie w dziesięcioleciu 1966-1977 jest 
dość wyrównany (ryc. 7), co świadczy o znacznym zasilaniu rzeki wodami pod
ziemnymi. Potwierdza to również mały związek wielkości odpływu ze średnim 
miesięcznym opadem.

Nida cechuje się małym zmąceniem wody -  średnio wynosi ono 15g/l i jest 
niemal jednakowe w ciągu roku. Rzeka transportuje małą ilość materiału. Średnia 
ilość unoszonego rumowiska wynosi 9,54 tys. ton/rok (Dynowska 1986b). Wody 
Nidy są zanieczyszczone. Poniżej połączenia Czarnej i Białej Nidy płyną wody 
ocenione jako pozanormatywne (jest to efekt spuszczania ścieków z Kielc). Po 
samooczyszczeniu się rzeki na odcinku Skowronno-Pińczów wody mieszczą się 
w klasie III. Nie dokończono do dnia dzisiejszego inwestycji oczyszczalni ście
ków w Pińczowie i miasto nadal zanieczyszcza rzekę. Zatruwają ją również 
osiedle i zakłady w Gackach, obniżając (na krótkim odcinku) klasę wody. Mean
drująca rzeka ma dużą zdolność samooczyszczającą i od Krzyżanowic do ujścia 
Nida klasyfikowana jest znów w III klasie. Trzeba podkreślić, że zanieczyszcze
nie wód w rzece jest mniejsze niż w odciętym starym korycie koło Pińczowa.

Na obszarze Niecki Nidziańskiej licznie występują źródła. Ich położenie 
związane jest z budową geologiczną umożliwiającą gromadzenie się wody 
w skałach, a liczne spękania i uskoki doprowadziły do nacięć horyzontów wodo
nośnych i wypływania wody. Źródła występują na Płaskowyżu Jędrzejowskim 
i Garbie Wodzisławskim, gdzie wrarstwą wodonośną są wapienie i margle kredo
we, na Garbie Pińczowskim, gdzie woda wypływa spod wapieni tortońskich oraz 
w Niecce Soleckiej, gdzie występują skrasowiałe gipsy. Wydajność źródeł jest 
bardzo różna. Najobfitsze wywierzysko znajduje się w Pińczowie. Zaopatruje 
ono w wodę całe miasto (Tchorzewska, Więckowska 1966).

ŚWIAT ZWIERZĘCY 
(opracował Andrzej S. Kostrowicki)

W wyniku wielowiekowej, intensywnej gospodarki rolnej i datującego się od 
wczesnego średniowiecza rozwoju osadnictwa wytworzył się nad Nidą swoisty, 
niepowtarzalny krajobraz rolno-łąkowo-leśny z udziałem pierwotnych i wtór
nych muraw stepowych charakteryzujący się równie swoistą fauną. Dotyczy to 
zwłaszcza bezkręgowców. Fauna kręgowców bowiem niewiele różni się od ty
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powych dla wyżyn środkowopolskich faun krajobrazów polno-leśnych czy łąko- 
wo-przywodnych. Na środkowym Ponidziu występuje 14 spośród 18 wykaza
nych z Polski gatunków płazów (wśród nich -  niezbyt rzadka w dolinie Nidy 
koło Skrzypiowa -  Rana dalmatina); 6 z 9 gatunków gadów, 24 gatunki ryb oraz 
ponad 100 gatunków ptaków i około 40 gatunków ssaków.

Liczby te, zwłaszcza jeśli chodzi o ptaki i ssaki, mają charakter prowizorycz
ny. Nie były tam bowiem prowadzone szczegółowsze studia teriologiczne czy też 
ornitologiczne, tak więc dane zawarte w opracowaniu J. Ćmaka (1988) są znacz
nie zaniżone. Już obecnie można by listę przezeń podaną uzupełnić co najmniej
o 5 gatunków ssaków i 18 gatunków ptaków, których obecność stwierdzono 
podczas przeprowadzonych tam badań geobotanicznych.

Fauna Ponidzia -  jeśli chodzi o kręgowce -  nie odznacza się czymś szczegól
nym. Tworzą ją  gatunki na ogół szeroko rozsiedlone w Polsce, z tym że stosun
kowo liczniejsze są na Ponidziu gatunki bardziej ciepłolubne, związane z zaro
ślami i lasami rzędu Quercetalia pubescentis-petraeae. Przykładem mogą być 
nierzadkie na Ponidziu: orzesznica (Muscardinus avellanarius), popielica (Glis 
glis), z ptaków muchołówka czamogłowa (.Muscicapa atricapilla), a z płazów
-  rzekotka (Hyla arborea).

Całkowicie odmiennie przedstawia się fauna bezkręgowców. Charakteryzuje 
się ona występowaniem dużej liczby rzadkich lub bardzo rzadkich gatunków, 
w większości ciepłolubnych, o pochodzeniu zarówno południowoeuropejskim, 
jak i wschodnioeuropejskim (pontyjskim). Jak można sądzić ciepłolubna fauna 
Ponidzia składa się z trzech grup genetycznych: najstarszej, prawdopodobnie 
późnoplejstoceńskiej, związanej z chłodnymi kontynentalnymi stepami Azji 
Środkowej i Wschodniej Europy; młodszej, wieku wczesno- i środkowoholoceń- 
skiego, związanej z naturalnymi układami leśno-stepowymi Moraw i Niziny 
Pannońskiej, oraz najmłodszej, neolitycznej lub wręcz współczesnej, łączącej 
gatunki spontanicznie przybywające na ten obszar z południa lub wschodu. Przy
kładem pierwszej grupy mogą być m. in. cykada stepowa (Cicadetta adusta), 
świerszcz pustynny (Gryllus desertus), modraszek Riparta (Agrodiaetus ripartii)\ 
drugiej, bardzo licznej grupy: cykada zaroślowa {Cicadetta megerlei), 
niedźwiedziówka Chelis maculosa, pająki: Eresus niger czy Atypus muralis i in. 
Wreszcie przykładem trzeciej grupy mogą być: nocnicówka Hyssia cavernosa, 
rolnica Euxoa vitta, pasikonik Gamprocleis glabra itp.

Stosunkowo dobrze zachowała się na Ponidziu bezkręgowa fauna lasów li
ściastych (grądów, łęgów i dąbrów świetlistych). Dość licznie występują tam 
gatunki gdzie indziej rzadkie, takie jak np. jelonek (Lucanus cervus), a z motyli: 
Baptria tibiale, Eupithecia veratraria i inne. Fauna łąk, jeszcze przed trzydziestu 
laty bardzo bogata i ciekawa, dziś -  na skutek melioracji -  uległa ogromnemu 
zubożeniu. W tym czasie wyginęło całkowicie w dolinie Nidy (między Skowron- 
nem a Krzyżanowicami) około 23 gatunków motyli, 17 gatunków pluskwiaków 
równoskrzydłych i bliżej nieokreślona liczba chrząszczy i prostoskrzydłych.

Ogólnie biorąc dość wyraźnie zaznacza się w faunie środkowego Ponidzia
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redukcja składu gatunkowego, zwłaszcza gatunków łąkowych i leśnych. Równo
cześnie zaś daje się zauważyć względna stabilizacja fauny muraw kserotermicz- 
nych (z wyjątkiem motyli nocnych) oraz domestykacja niektórych gatunków 
kręgowców, do niedawna jeszcze unikających ludzi. Przykładem może być bo
cian czarny, obserwowany obecnie dość często wśród stada bydła na pastwiskach 
w dolinie Nidy.

ROZWÓJ OSADNICTWA

Ponidzie należy do ziem bardzo dawno zasiedlonych. Najstarsze ślady osad
nictwa sięgają aż neolitu. Na polach wsi Kopernia do dziś można znaleźć narzę
dzia krzemienne i rogowe świadczące o obecności tam człowieka parę tysięcy lat 
przed naszą erą.

Stare źródła pisane podają, iż ten gęsto zaludniony teren był własnością 
książąt i biskupów krakowskich. Dokumenty z XII i XIII w. wykazują istnienie 
dużych, umocnionych osad w Zagościu -  1153 r. (potwierdzenie istnienia parafii 
pochodzi z 1335 r.), Krzyżanowicach -  1125 r. (wzmianka o parafii pochodzi 
z 1328 r.), Chrobrzy -  1153 r. (wzmianka o parafii z 1326 r.), Dzierążni (funda
torem kościoła był Iwo Odrowąż -  biskup krakowski 1218-1229), Lubczy -  
1234 r., Kijach -  1140 r. (parafia z 1213 r.) oraz Busku -  1200 r. (pierwsza 
wzmianka o parafii pochodzi z 1328 r.) i Jędrzejowie (opactwo cysterskie zało
żone 1140 r.), jednak na ogół nie precyzują ściśle czasu ich powstania. Nieco 
tylko późniejsze są wzmianki o Michałowie -  1356 r. (parafia z 1375 r.), Pełczy- 
skach -  1224 r. (wzmianka o parafii z 1326 r.), Pińczowie, Młodzawach Małych 
(parafia pochodzi z 1326 r.) oraz Skotnikach Zagojskich, Woli Zagojskiej, Wi- 
niarach i Kobylnikach (Wiśniowski 1976). Najstarsze osadnictwo w znakomitej 
większości skupiło się na żyznych obszarach lessowych, położonych u podnóża 
Garbu Pińczowskiego i na południe od niego. O intensywnej gospodarce (upra
wie roli na płaskowyżu i pasterskim chowie zwierząt w dolinie Nidy) świadczy 
pochodzący z 1153 r. akt nadania przez księcia Henryka, syna Bolesława Krzy
woustego, dóbr majętności Zagość na uposażenie szpitala i klasztoru. Ufundował 
on również kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Zagościu. Szpitalem 
opiekowali się następnie książęta Leszek Biały i Bolesław Wstydliwy. Upadł on 
jednak w XIV w., a dobra przeszły na własność króla.

Najazdy tatarskie w małym tylko stopniu objęły Ponidzie. W XIII w. wylu
dnioną została i spaloną w wyniku napaści hordy wieś Krzyżanowice. Ponownie 
zaludniono ją  jeńcami tatarskimi.

Kroniki Jana Długosza wspominają o istnieniu na badanym obszarze bardzo 
wielu miejscowości (są to np. Galów, Góry, Imielno, Kliszów, Młodzawy, Mot- 
kowice, Mierzwin, Niegusławice (nad Mierzawą), Pasturka, Niegosławice (nad 
Nidą), Zakrzów, Sędziejowice.

W XV w. prawa miejskie na badanym terenie posiadały: Busko (od 1280 r.),
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Jędrzejów (od 1271 r.), Pińczów (dopiero od 1432 r.) oraz przez krótki czas 
rządów Władysława Jagiełły -  Krzyżanowice.

Pińczów od 1326 r. należał do parafii w Wierciszowie. Zlokalizowany został 
w nieco innym miejscu niż wcześniejsze grodzisko. Miasto założono początko
wo na prawie polskim, a od 1450 r. na prawie średzkim. Pińczów rozwijał się 
bardzo szybko, zwłaszcza za rządów Oleśnickich. Kardynał Zbigniew Oleśnicki 
zbudował kościół i w latach trzydziestych XV w. parafię przeniósł do Pińczowa. 
Powstawały piękne murowane budowle, wśród nich zamek i wodociągi. Oleśnic
cy ściągnęli do miasta wielu uczonych, rozbudowali szkolnictwo, drukowali 
książki, utworzyli prężny ośrodek reformacji. Szczególnie licznie reprezentowani 
byli arianie, utworzyli oni szeroko znaną Akademię Pińczowską. W prosperują
cym mieście skupiali się Żydzi, powstała sławna szkoła rabinacka.

Po śmierci Zbigniewa Oleśnickiego majątek zakupił biskup krakowski Mysz
kowski. Wyrzucił on z miasta arian. Z inicjatywy Zygmunta Myszkowskiego, 
synowca biskupa Myszkowskiego, utworzona została w 1596 r. Ordynacja Piń- 
czowska, którą dopiero w 1661 r. zatwierdził sejm.

Poza obszarem ordynacji na Ponidziu leżały jeszcze dobra kilku wielkich 
właścicieli ziemskich. Znaczną część zajmowały również królewszczyzny (bło
nia nad Nidą) oraz ziemie biskupów krakowskich. O dobrobycie panującym 
w tym regionie już od późnego średniowiecza świadczą piękne budowle, dobrze 
rozwinięta sieć dróg, a także powstanie dużych osad rzemieślniczych.

Ponidzie omijały liczne zawieruchy wojenne. Jedynie w 1676 r. doszło do 
wyjątkowego na tym obszarze faktu zniszczenia przez wojska Rakoczego kościo
ła w Zagościu. Zachowały się też fortyfikacje szwedzkie wzniesione w Pełczy- 
skach w czasie „potopu”. Dopiero III wojna północna w znacznym stopniu wy
ludniła te tereny. W 1702 r. pod Kliszowem stoczona została wielka bitwa mię
dzy wojskami króla szwedzkiego Karola II a armią Augusta II Sasa. Bitwa 
została wygrana przez Szwedów. W drodze do Krakowa najeźdźcy zniszczyli 
zamek w Pińczowie.

Począwszy od końca XVIII w. dobrym źródłem do poznania zagospodarowa
nia terenu są materiały kartograficzne. Mapa K. de Perthées’a z 1783 r. świad
czy, iż osadnictwo na terenie Ponidzia było gęste, a sieć drogowa dobrze rozwi
nięta. Pełniejszy obraz osadnictwa przedstawiony został na późniejszej mapie 
Kwatermistrzostwa z 1843 r., na której zaznaczono także kształty osiedli. Uka
zane tam osadnictwo jest bardzo równomiernie rozmieszczone na całym bada
nym obszarze. Zdecydowanie dominuje zwarty typ zabudowy, charakteryzujący 
się gęstym stłoczeniem domów wokół centralnego placu (rynku), przy którym 
stał kościół, karczma lub dwór, często również młyn wodny. Z ryciny 8, na

Ryc. 8. Przemiany osadnictwa okolic Pińczowa
1 -  zasięg zabudowy w 1839 г.; 2 -  zasięg zabudowy w 1976 r.

Fig. 8. Changes in settlement in the Pińczów area 
1 -  extent o f built-up areas in 1839; 2 -  extent of built-up areas in 1976
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której przedstawiono zasięgi osadnictwa zwartego z mapy Kwatermistrzostwa 
i ze współczesnej nam mapy topograficznej, łatwo można zaobserwować zmiany 
powierzchni zabudowanej. Zwraca uwagę fakt, iż szereg miejscowości wyraźnie 
zmniejszyło obszar w okresie ostatnich 140 lat -  do takich należą: Góry, Skotni
ki, Winiary, Zagość, Krzyżanowice, Lubcza, Michałów, Wola Lubecka, Tur, 
Chruścice, Chrabków, Sędziejowice, Dalecka i inne. Po uwłaszczeniu chłopów 
zniknęły wieś i folwark Skowronne. Mieszkańcy wsi zasiedlili Skowronno Gór
ne i Skowronno Dolne. Bardzo zwiększył swą powierzchnię Pińczów (również
i liczbę mieszkańców). Od momentu opracowania mapy Kwatermistrzostwa po
wstały liczne wsie i przysiółki na nowo zagospodarowanych ziemach, zwłaszcza 
na północ od Mierzawy, takimi są np.: Oleszki, Bogucice II, Leszcza, Tur Dolny, 
Tur Górny, Skałki, Piaski, Helenówka, Korczunek, Ruda Nowa, Skotniki Górne
i inne drobne przysiółki, a także przemysłowe Osiedle Gacki. Jest charakterysty
czne, że prawie wszystkie te miejscowości mają kształt ulicówek.

Bardzo stare osadnictwo, typowe dla obszarów Ponidzia, reprezentowane jest 
przez wsie wielodrożne, zlokalizowane głównie na glebach lessowych (np. Chro- 
berz, Złota). Typ osadnictwa ulegał zmianom w późniejszych okresach. Do 
starych założeń słowiańskich sprzed kolonizacji na prawie niemieckim należą 
rzadko spotykane ulicówki (np. Wojsławice). Z okresu zaś tej kolonizacji (XIII- 
-XIV w.) wsie odpowiadające widlicom i szeregówkom. Znacznie późniejsze są
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Ryc. 9. Gęstość zaludnienia w gminach okolic Pińczowa w 1985 r.
(źródło: Rocznik... 1986)

Fig. 9. Density of population in the gminas (communities) around Pińczów in 1985
(source: Rocznik... 1986)
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wsie o charakterze przysiółków, a następnie osiedla dworskie” (Burek, Stola 
1982). Współcześnie spotykamy również zabudowę rozproszoną typu kolonii, 
która jest związana z komasacją gruntów w okresie II Rzeczypospolitej oraz 
współczesną zabudowę blokową (przeznaczoną dla pracowników PGR-ów czy 
zakładów przemysłowych, jak np. Gacki).

Na obecnym kształcie osiedli bardzo wyraźne piętno wycisnęła długa historia 
osadnictwa. Często zachowały się stare rozwiązania z centralnym placem i wy
biegającymi z niego ulicami, natomiast osadnictwo współczesne układa się pas
mowo wzdłuż głównych dróg łączących poszczególne miejscowości.

Silne wyludnienie tych obszarów rozpoczęło się od wybuchu II wojny świa
towej. Głównie na skutek eksterminacji ludności żydowskiej zmniejszyła się 
liczba mieszkańców, zwłaszcza miast (np. Pińczowa i Działoszyc aż o 50%), we 
wsiach ubytki ludności były mniejsze (ok. 1%), mimo wysokiego (15-18%e) 
przyrostu naturalnego. W okresie powojennym wyludnianie objęło głównie wsie. 
Początkowo była to migracja na Ziemie Odzyskane, później do miast. Gęstość 
zaludnienia obszarów wiejskich zmalała z 92,5 osób/km (w 1953 r.) do 59,1 
osób/km (w 1985 r.), (ryc. 9). Saldo migracji w 1985 r. ilustruje rycina 10. 
Emigracja przewyższa przyrost naturalny mierzony w liczbach bezwzględnych: 
gmina Pińczów -  przyrost naturalny -  67 osób, migracje -  112, Imielno -  14
i 100, Wiślica 30 i 184 {Rocznik statystyczny woj. kieleckiego 1986).

Wielkość przyrostu naturalnego ilustruje rycina 11. Średni przyrost naturalny 
dla woj. kieleckiego wyniósł w 1985 r. 6,6%o. Zwraca uwagę, że na badanym
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Ryc. 10. Saldo migracji w gminach okolic Pińczowa w 1985 r. (źródło: Rocznik... z 1986) 
Fig. 10. Balance of migrations in the gminas (communities) around Pińczów in 1985

(source: Rocznik... 1986)
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Ryc. 11. Przyrost naturalny w gminach okolic Pińczowa w 1985 r. 
(źródło: Rocznik... z 1986)

Fig. 11. Birth rate in the gminas (communities) around Pińczów in 1985 
(source: Rocznik... 1986)

obszarze przyrost naturalny jest wyraźnie niższy. Tylko w gminie Działoszyce 
i Morawica oraz dla miast Pińczów, Busko Zdrój i Chmielnik przyrost naturalny 
jest wyższy niż średnia dla województwa.

Ponidzie należało, ale już nie należy, do obszarów przeludnionych. Odpływ 
ludności wiejskiej był na ogół procesem korzystnym. Dzięki migracjom zmniej
szyło się przeludnienie wsi i wzrosła wielkość gospodarstw. Proces ten trwa 
nieprzerwanie od 40 lat, skorelowany ze spadkiem przyrostu naturalnego, co 
powoduje jednak starzenie się społeczeństwa wiejskiego, a to z kolei stymuluje 
wzrost konserwatyzmu w gospodarowaniu.

SIEĆ DROGOWA

Sieć połączeń drogowych ma na badanym obszarze charakter trwały i mało 
zmieniony od średniowiecza. W ciągu wieków ulegała ona jedynie stopniowemu 
zagęszczeniu i wyprostowywaniu. Utwardzano także nawierzchnie. Główne tra
kty (z Wiślicy przez Pińczów do Kielc, z Jędrzejowa przez Pińczów do Buska, 
z Pińczowa przez Szarbków do Chmielnika) wyprostowano w pierwszej połowie 
XIX w. W drugiej połowie tegoż stulecia proces wyprostowywania i poszerzania 
dróg był nadal kontynuowany. W XX w. zanikł szereg połączeń lokalnych i dróg
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śródpolnych. Długość sieci drogowej uległa w ten sposób zmniejszeniu. Straciła 
też na znaczeniu droga prowadząca z Pińczowa do Jędrzejowa, gdyż została ona 
zmodernizowana dopiero w ostatnich latach.

Linia kolejki wąskotorowej (z lat 1916-1924) prowadziła z Jędrzejowa na 
wschód przez Stawy, Sędziejowice, a z miejscowości Hajdaszek odbiegało odga
łęzienie ku południowi do Pińczowa, Chrobrza, Wiślicy, aż pod Kraków. Obec
nie służy niemal wyłącznie do przewozu towarów. Po II wojnie światowej wy
budowano kolej normalnotorową na trasie z Kielc przez Kije do Buska, a także 
bocznice przemysłowe prowadzące do zakładów w Pińczowie i Gackach.
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BOŻENNA GRABIŃSKA

STAN ZBADANIA FLORY I ROŚLINNOŚCI 
OBSZARU NIECKI NIDZIAŃSKIEJ

WSTĘP

Przedstawiony w niniejszym rozdziale historyczny przegląd badań flory i ro
ślinności odnosi się do szerszego niż Niecka Nidziańska fragmentu Wyżyny 
Małopolskiej. Wykorzystano w nim szereg prac oryginalnych oraz kilka opraco
wań przeglądowych (m. in. Kleczkowski [red.] 1986, 1987, 1988).

W rozdziale starano się uwypuklić główne wątki badań prowadzonych w po
szczególnych okresach, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań dotyczą
cych roślinności kserotermicznej.

OKRES PRZEDWOJENNY

Pierwsze informacje mówiące o występowaniu roślinności stepowej i ksero
termicznej na terenie Niecki Nidziańskiej pochodzą już z XIX w. M. Hempel 
(1885) wymienia m. in. Cerasus fruticosa i Linum flavum.

Badania roślinności prowadzone już od początku XIX w. dały przy okazji 
opisu roślinności Królestwa Polskiego, krainy Kielecko-Sandomierskiej, Gór 
Świętokrzyskich, guberni radomskiej, Sandomierza i Gór Pieprzowych oraz naj
bliższej okolicy Kielc wiele informacji dotyczących rzadkich gatunków roślin, 
np. paproci, storczyków, jeżyn, występujących również na omawianym terenie 
Ponidzia (Jastrzębowski 1829; Waga 1854; Sapalski 1862; Łapczyński 1887; 
Drymmer 1890). W pracach tych opisy roślinności zawierają spisy zebranych 
roślin ze wskazaniem miejsca ich znalezienia.

Szczególnym zainteresowaniem od przeszło stu lat cieszyła się flora doliny 
Nidy. Generalnie rzecz ujmując Okręg Miechowsko-Pińczowski już na początku 
stulecia stanowił obiekt zainteresowań wielu botaników, dzięki czemu jest sto
sunkowo dobrze zbadany. Dane dotyczące szaty roślinnej tego obszaru, jak rów
nież terenów sąsiednich powiatów, zawarte są już w pracach J. Rostafińskiego 
(1872) i Z. Wójcickiego (1914, 1915).

Właściwe badania na terenie Niecki Nidziańskiej nad roślinnością stepową 
i kserotermiczną zapoczątkował S. Dziubałtowski. Pierwszą próbą bardziej no
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woczesnego ujęcia szaty roślinnej tego obszaru jest jego praca, wydana w Neu
châtel w 1915 r., w rok później w Warszawie (Dziubałtowski 1915, 1916). Znaj
dujemy w niej m. in. szczegółowe opisy florystyczne okolic nadnidziańskich, 
listę 642 znalezionych gatunków roślin i charakterystykę (wraz z podaniem 
miejsc występowania) głównych formacji roślinnych: roślinności halofitowej, 
zielno-mezofilnej, leśnej, hydrofilnej, stepowej na gipsach i wapieniach, piasko
wej i synantropijnej. Ponadto autor wymienia gatunki charakterystyczne dla po
szczególnych typów układów roślinnych. Nie zamieszcza natomiast zdjęć fito- 
socjologicznych. Wiele miejsca poświęca pochodzeniu roślinności i fazom jej 
rozwoju. Porównuje tę roślinność z analogicznymi układami występującymi na 
całym obszarze eurosyberyjskim oraz analizuje historię migracji flory do Polski.

W. Szafer (1918, 1923), w nawiązaniu do prac S. Dziubałtowskiego, opubli
kował zapiski florystyczne o dalszych 28 gatunkach roślin i uwagi krytyczne 
dotyczące niektórych koncepcji Dziubałtowskiego. Podaje też nieco danych
o florze skałek gipsowych i wapiennych nad Dolną Nidą z opisem niektórych jej 
właściwości ekologicznych.

Z późniejszych publikacji Dziubałtowskiego z zakresu geobotaniki regionu 
nadnidziańskiego wymienić należy prace z lat 1923 i 1925. W pracach tych omó
wiono zagadnienie ochrony reliktowych zbiorowisk kserotermicznych, ich eko
logię oraz zamieszczono szereg zdjęć fitosocjologicznych, które zestawiono 
w tabele. Dla terenu powiatu pińczowskiego scharakteryzowano warunki siedli
skowe i skład florystyczny zbiorowisk z dominacją Stipa capillata i Prunus fru- 
ticosa.

Z początków naszego stulecia pochodzi praca K. Kaznowskiego (1916) doty
cząca obszaru pomiędzy Pińczowem i Skowronnem. W publikacji opisano ro
ślinność wzgórz kserotermicznych położonych pomiędzy Pińczowem, Skowron
nem i wsią Brzeście. Zamieszczając spis gatunków szczególnie cennej roślinno
ści stepowej wzgórz pod Pińczowem uzasadniano konieczność ochrony tych 
„pomników natury” jako cennego zabytku dla botanika-geografa i fitosocjologa. 
Pozwalają one zdaniem autora „odcyfrować niejedną kartę z przeszłości szaty 
roślinnej Polski i odtworzyć krajobraz miniony”.

Wymienione prace stanowiły podstawę wyjściową badań K. Kaznowskiego 
prowadzonych również w latach 1924-1939. Nawiązuje do nich opracowanie 
E. Massalskiego (1962) wykorzystujące pamiętniki poszukiwań flory stycznych 
K. Kaznowskiego. Opisano w nim m. in. roślinność wzgórz wapiennych, ostoi 
stepowych i solnisk Ponidzia.

Później następuje stały wzrost zainteresowania botaników Ponidziem, a tym 
samym wzrasta również liczba publikacji. Na szczególną uwagę zasługują prace 
A. Kozłowskiej. Mimo że dotyczyły one bądź całej południowej Małopolski, 
bądź też głównie powiatu miechowskiego, wniosły wiele cennych danych o sza
cie roślinnej okolic Pińczowa. Autorka w swej pracy z 1925 r. charakteryzuje 
zmienność występowania Festuca ovina na tle zbiorowisk stepowych Wyżyny 
Małopolskiej -  w okolicach dolnej Nidy (Chotel Czerwony, Skorocice). W pracy
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zamieszczono również dane o szeregu podgatunków, które występują powszech
nie na Wyżynie Małopolskiej. Dla powiatu pińczowskiego nie ma tam jednak ani 
spisów roślin, ani zdjęć fitosocjologicznych. Przy charakterystyce zbiorowisk na 
zboczach wapiennych okolic Miechowa (dorzecza Dłubni, Szreniawy i Nidzicy), 
opisuje skład florystyczny zespołów: Inuletum ensifoliae, zbiorowisk z Coryllus 
avellana i Peucedanum cervaria, lasu dębowo-sosnowego (Pineto-Quercetum), 
fację zespołu Inuletum ensifoliae z Euphrasia lutea. Sporo miejsca poświęcono 
w pracy stadiom sukcesyjnym na świeżo odsłoniętych zboczach i wąwozach. 
Opis ten zawiera listę gatunków charakterystycznych i akcesorycznych każdego 
ze stadiów seralnych.

W pracach okresu międzywojennego sporo miejsca poświęcono genezie reli
ktowych zbiorowisk stepowych Wyżyny Małopolskiej. Również A. Kozłowska 
(1925) w swej pracy analizuje geograficzne zasięgi oraz historię występowania 
charakterystycznych elementów facji Inuletum ensifoliae i Stipetum capillatae. 
Oczywiście większość wniosków tam zawartych ma wartość jedynie hipotetycz
ną. Podkreśla się także, że w typowej swej formie zbiorowiska te występują na 
gipsach nad dolną Nidą i Czerwonym Chotlu, Skorocicach i w Racławicach 
w Miechowskim.

W kolejnej pracy, o fitosocjologicznym zróżnicowaniu zbiorowisk naskal
nych Wyżyny Małopolskiej, A. Kozłowska (1928) opisuje strukturę fitosocjo- 
logiczną następujących zbiorowisk roślinnych: Festucetum glaucae, Inuletum 
ensifoliae, Stipetum capillatae, Seslerietum coeruleae, Fagetum silvaticae. Infor
macje o ich lokalizacji są bardzo fragmentaryczne i niepełne. Dane o strukturze 
gatunkowej zbiorowisk zawarła autorka w tabelach.

Prace naukowe rozpoczęte na początku naszego stulecia i trwające do końca 
okresu międzwojennego ograniczały się przede wszystkim do opisu flory, poszu
kiwań i inwentaryzacji najlepiej zachowanych płatów muraw i zarośli kseroter- 
micznych, opisu zbiorowisk roślinnych i prób ich ujęcia typologicznego oraz do 
dyskusji nad genezą roślinności kserotermicznej regionu. Zapoczątkowały one 
(po przerwie w latach wojny) późniejszy wzrost zainteresowania badaniami szaty 
roślinnej powiatu pińczowskiego.

LATA 1945 -  1959

W pierwszych latach powojennych główny punkt ciężkości dotyczył prac 
związanych z ochroną rezerwatową nad dolną Nidą, mającą zresztą swoją długą
-  jeszcze przedwojenną -  historię. Prace te polegały między innymi na zbieraniu 
materiałów dających formalne podstawy do tworzenia coraz to nowych obszarów 
chronionych. Pierwszy wykaz rezerwatów stepowych w powiecie pińczowskim 
podał A. Srodoń (1946), a w latach pięćdziesiątych ukazały się: interesująca pra
ca B. Szafrana (1950) o mszakach na obszarze rezerwatów stepowych nad dolną 
Nidą oraz prace A. Medweckiej-Komaś i J. Kornasia (1951) oraz A. Medwec- 
kiej-Komaś (1952), m. in. A. Medwecka-Kornaś i J. Kornaś (op. cit.) zainicjo

http://rcin.org.pl



36

wali utworzenie rezerwatów w Grabowcu (utworzony w 1956 r.), Owczarach 
pod Buskiem (utworzony w 1959 r.), w okolicach Winiar (utworzony w 1960 r.), 
Skorocicach (utworzony w 1960 r.) oraz Skotnikach Górnych (utworzony 
w 1962 r.).

W krótkim artykule z 1952 r. A. Medwecka-Kornaś przeanalizowała obszar 
położony nad dolną Nidą, wyróżniony później na mapie geobotanicznej Polski 
(Szafer 1959) jako osobny okręg nadnidziański. Podstawą tego wydzielenia była 
interesująca flora tego terenu, uwarunkowana przede wszystkim odrębną budową 
geologiczną. Autorka scharakteryzowała osobliwości fitosocjologiczne tego ob
szaru, tj. fragmenty stepów i skupienia słonorośli. Omówiono również niektóre 
gatunki roślin rezerwatu w Chotlu Czerwonym, w charakterystycznym układzie 
zespołów roślinnych Stipetum capillatae i Inuletum ensifoliae oraz zbiorowisk 
z Sesleria varia i Scorzonea purpurea.

Opisane zbiorowiska roślinne chronione w rezerwatach na dolną Nidą w Gra
bowcu, Bogucicach, Skotnikach, Winiarach, Skorocicach, Chotlu Czerwonym, 
zasługują zdaniem autorki na jeszcze większą ochronę. A. Medwecka-Kornaś 
(1952) postuluje w związku z tym rozszerzenie sieci rezerwatów nad dolną Nidą. 
Proponuje utworzenie rezerwatu chroniącego florę wzgórz wapiennych na pół
nocno-zachodnim krańcu Pasma Pińczowsko-Stopnickiego, między Pińczowem 
a Skowronnem, oraz zbiorowisk halofitów w Owczarach koło Buska. Obecnie 
jest to już prawnie usankcjonowane.

Kolejna praca A. Medweckiej-Kornaś (1959) stanowi pierwszą nowocześnie 
ujętą monografię fitosocjologiczną, dotyczącą fragmentu omawianego terenu. 
Opisano w niej morfologię i stosunki wodne gipsów nadnidziańskich oraz po
wstających na nich gleb, a także klimat lokalny. Dalej następuje przegląd zespo
łów roślinnych ujętych w grupy: muraw kserotermicznych, łąk, pastwisk, zbioro
wisk bagiennych, zespołów nitrofilnych. Opis kończy mapa zróżnicowania ro
ślinności w Skorocicach z uwzględnieniem urozmaiconej rzeźby terenu, którą 
obrazują wyraźne profile przeprowadzone przez wąwóz. Autorka opisuje także 
szeregi sukcesyjne zespołów roślinnych na badanym terenie i stwierdza, że takie 
same zbiorowiska roślinne jak te, które występują w Skorocicach, spotyka się 
i w innych częściach Niecki Nidziańskiej, i to w podobnym układzie przestrzen
nym. Dzięki temu omówiona mapa, jakkolwiek dotyczy małego wycinka terenu, 
ma jednak także i szersze znaczenie. Może pomóc zdaniem autorki, m. in. przy 
charakteryzowaniu krajobrazów gipsów nadnidziańskich, a także całego okręgu 
geobotanicznego Miechowsko-Sandomierskiego. Cennym uzupełnieniem tej 
publikacji są zamieszczone zdjęcia fitosocjologiczne zbiorowisk roślinnych wą
wozu Skorocice.

W szeregu prac A. Medwecka-Kornaś (1948; Medwecka-Kornaś, Komaś 
1954) stwierdza, że pomimo stosunkowo dobrego poznania flory Wyżyny Mało
polskiej, wciąż jeszcze odnajduje się nowe gatunki, niejednokrotnie bardzo inte
resujące pod względem geograficznym. Są to przedstawiciele elementu subśród-
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ziemnomorsko-subatlantyckiego i pontyjskiego. W pracach z lat 1948 i 1954, 
opisuje ona występowanie Myosotis stenophylla (Knaf.), Orchis purpurea 
(Huds.) oraz Iris aphylla L. ssp. bohemica (Schm.).

Z innych prac z lat pięćdziesiątych tematycznie poświęconych roślinności 
stepowej, lecz nie związanych bezpośrednio z Niecką Nidziańską, zacytować 
należy publikację D. Fijałkowskiego i K. Izdebskiego (1959). Przy okazji chara
kterystyki roślinności stepowej na Wyżynie Lubelskiej, precyzują oni stanowisko 
syntaksonomiczne badanych zbiorowisk i opisują niektóre czynniki ekologiczne 
determinujące ich występowanie.

Oddzielnym zagadnieniem badawczym było pochodzenie i rozwój roślinno
ści kserotermicznej Niecki Nidziańskiej. Ten motyw badań i analiz znalazł od
zwierciedlenie w pracach wielu autorów tego okresu. Podejmowali oni próbę 
interpretacji wieku i pochodzenia zbiorowisk nadnidziańskich. Jedni z nich od
nosili moment przybycia tej roślinności do okresów interglacjalnych lub też do 
wczesnego postglacjału, a inni (np. Motyka 1946) uznali ją  za historycznie bar
dzo młodą i powstałą drogą sukcesji po wyrębie lasów.

W swych Materiałach do biogenezy fauny wzgórz kserotermicznych w dolinie 
Nidy (dotyczących jednego z najbogatszych w Polsce stanowisk flory i fauny 
reliktowej typu pontyjskiego) A. S. Kostrowicki (1954) stwierdza, że badania 
wyłącznie florystyczne są w znacznym stopniu niewystarczające do poznania 
historii i określenia wieku roślinności wzgórz nad Nidą. Do tego celu niezbędne 
są kompleksowe prace florystyczno-faunistyczne, które zresztą podjęto na terenie 
rezerwatu leśno-stepowego w Grabowcu oraz na wzgórzach koło wsi Krzyżano
wice w powiecie Pińczów (Kostrowicki 1953,1954; Błeszyński, Szymczakowski 
1954).

Niejako podsumowaniem wiadomości z połowy lat pięćdziesiątych na temat 
szaty roślinnej Ponidzia są odpowiednie rozdziały w Szacie roślinnej Polski, 
opracowane przez W. Szafera, A. Medwecką-Kornaś i J. Kornasia (Szafer 
1959), i w zasadzie bez większych zmian powtórzone w następnym wydaniu 
(Szafer, Zarzycki 1972).

W rozdziale VI Szaty roślinnej Polski, A. Medwecka-Kornaś i J. Kornaś 
(1972) opisują stanowiące -  jak twierdzą -  „skrawki” ciepłolubnej roślinności 
murawowej, zbiorowiska zaliczane do klasy Festuco-Brometea; w opracowaniu 
tym określono pokrótce wymagania siedliskowe zespołów, rośliny panujące oraz 
rozmieszczenie geograficzne. Kilka słów poświęcono także pochodzeniu roślin
ności stepowej w Polsce, szczególnie jej elementom rozpatrywanym w aspekcie 
geograficznym, genetycznym, historycznym oraz migracyjnym.

Według W. Szafera (1972) Niecka Nidziańska już w latach pięćdziesiątych 
została dobrze zbadana pod względem florystycznym i ogólnoprzyrodniczym. 
Wydaje się jednak, iż mimo wieloletnich i stosunkowo intensywnych badań, 
teren powiatu pińczowskiego pod względem przyrodniczym nie został do końca 
poznany. Wynikało to z jednej strony z charakteru raczej ekspedycyjno-poszuki-
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wawczego wcześniejszych badań, z dmgiej zaś w ograniczeniu się do terenu 
krasu gipsowego oraz południowych zboczy Garbu Pińczowskiego (Kostrowicki 
1954).

OKRES PO 1959 R.

Nowe, bardziej kompleksowe podejście do badań przyrodniczych na terenie 
Niecki Nidziańskiej otwiera opracowanie pt. Studia geograficzne w powiecie 
pińczowskim pt)d redakcją J. Kondrackiego (1966). Stanowi ono podsumowanie 
szczegółowych badań środowiska biotycznego i abiotycznego. Na podstawie 
analizy zróżnicowania przestrzennego komponentów środowiska sporządzono 
przeglądowe mapy: środowiska abiotycznego i geobotaniczną. Równolegle pro
wadzono badania użytkowania ziemi, rozpoczęte przez Zakład Geografii Rolnic
twa IG PAN pod kierunkiem J. Kostrowickiego oraz badania topoklimatyczne 
(Zakład Klimatologii IG PAN, pod kierunkiem J. Paszyńskiego). Rezultaty tere
nowego kartowania składników krajobrazu uogólnia kompleksowy opis 6 typów 
krajobrazów (wraz z ich wariantami lokalno-klimatycznymi), uwzględniający 
położenie, stosunki wodne, gleby, roślinność potencjalną i użytkowanie ziemi 
(Kondracki 1966).

Rozdział A. S. Kostrowickiego (1966) stanowi próbę całościowej, biogeo
graficznej charakterystyki okolic Pińczowa. Choć podstawą opracowania były 
badania autora prowadzone w zachodniej i środkowej części powiatu, jest to 
uogólniony zarys zjawisk i procesów biogeograficznych, przede wszystkim fito- 
socjologicznych całego powiatu pińczowskiego. W pracy omówiono rozmiesz
czenie zbiorowisk roślinnych, ich strukturę, zaobserwowane prawidłowości eko
logiczne, kierunki rozwoju oraz przedstawiono próbę regionalizacji biogeografi
cznej powiatu. Opracowanie zawiera także studium geograficzno-porównawcze 
flory i fauny regionu dolnej Nidy. Efektem finalnym ówczesnych badań Kostro
wickiego są mapy: 1) współczesnej roślinności potencjalnej; 2) zbiorowisk ro
ślinnych powiatu pińczowskiego; 3) rozwoju roślinności aktualnej w przypadku 
zachowania dotychczasowego systemu gospodarstwa. Te i wcześniejsze wyniki 
badań A. S. Kostrowickiego przyczyniły się do utworzenia dwóch niezwykle 
cennych rezerwatów stepowych: „Krzyżanowice” (utworzony w 1954 r.) i „Po
lana Polichno” (utworzony w 1974 r.).

Autorem, który od lat prowadzi prace badawcze nad roślinnością stepową 
i kserotermiczną, m. in. na terenie Niecki Nidziańskiej, jest T. Głazek. Na uwagę 
zasługuje jego obszerna monografia fitosocjologiczna Wyżyny Sandomierskiej 
i Przedgórza Iłżeckiego (Głazek 1968). Autor opisując roślinność kserotermiczną 
tego obszaru, porównuje ją z sąsiadującą od południa roślinnością Niecki Ni
dziańskiej. Charakterystyka zbiorowisk kserotermicznych przeprowadzona przez 
Głazka, oparta w większości na materiałach własnych, zawiera zestawione w ta
belach zdjęcia fitosocjologiczne. Opisane zespoły roślinne porównano pod 
względem składu florystycznego z analogicznymi wyróżnionymi w dolinie Nidy
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i w Skorocicach. Przy porównaniu wykorzystano również listy flory styczne ze
stawione przez S. Dziubałtowskiego i A. Medwecką-Komaś.

Ochronie rezerwatowej na Kielecczyźnie poświęcona jest praca E. Fijałko
wskiej (1977). Wyjątkowo cenne pod względem florystycznym zdaniem autorki 
są rezerwaty: Skowronno Górne, Grabowiec, Krzyżanowice, Winiary Zagojskie, 
Góry Wschodnie, Skotniki Górne, Skorocice, Owczary, Przęślin, Chotel Czerwo
ny, Lubcza, Polana Polichno; chronione ze względu na roślinność stepową, cie
płolubną roślinność pontyjską, roślinność kserotermiczną, a także halofitową.

Bogata i osobliwa szata roślinna wzgórz nadnidziańskich doczekała się utwo
rzenia szeregu rezerwatów głównie o charakterze stepowym, lecz również leśno- 
stepowym oraz skalnym. Jedną z nowszych publikacji T. Głazka (1984) jest 
krótki artykuł o projektowanym rezerwacie stepowym „Góry Pińczowskie”. Opi
sano w nim roślinność północno-zachodniego odcinka Garbu Pińczowskiego po
między Pińczowem a Skowronnem Dolnym. Ten odcinek wzgórza wapiennego, 
który doczekał się już wielu opracowań (por. Kaznowski 1916) dotyczących 
zarówno flory, jak i roślinności, ze względu na swe osobliwości flory styczne 
i faunistyczne zasługuje zdaniem autora na ochronę prawną jako rezerwat czę
ściowy.

Z prac lat siedemdziesiątych na uwagę zasługuje artykuł H. Van Gilsa 
i A. B. Kozłowskiej (1977), dotyczący roślinności kserotermicznej i łąkowej 
okolic Lublina i Wyżyny Małopolskiej. Przy okazji opisów fitosocjologicznych 
i warunków występowania zespołu Inulo-Peucedanetum i związku Brachypodio- 
-Geranion, autorzy zamieszczają 5 zdjęć fitosocjologicznych z okolic Pińczowa 
i jedno z okolic Wiślicy (Chotel Czerwony). Jak piszą autorzy opracowania, 
Wyżyna Małopolska stanowiła dotychczas „północno-wschodnią lukę” na mapie 
rozmieszczenia Brachypodio-Geranion w Europie Środkowej. Na podstawie 
analizy zebranego materiału możliwe było przeprowadzenie klasyfikacji tych 
fitocenoz i wyróżnienie trzech syntaksonów.

Flora i roślinność Wyżyny Środkowomałopolskiej, w tym także makroregio
nu Niecki Nidziańskiej, jest tematem badań E. Bróża i A. Przemyskiego, pra
cowników WSP w Kielcach (Bróż 1987; Bróż, Jędrzejczyk 1987; Bróż, Przemy
ski 1982,1985, 1986, 1987,1988a, 1988b). W swych pracach z lat osiemdziesią
tych zamieszczają oni materiały dotyczące stanowisk, zagrożenia i stanu ochrony 
niektórych rzadkich bądź reliktowych roślin tego regionu, np. czosnku siatkowe
go (Alium victorialis L.), kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica L.), gatunków 
ciemierzyc (Veratrum L.), długosza królewskiego (Osmunda regalis L.), toja
dów: mołdawskiego (Aconitum moldavicum L.) i dziobatego (Aconitum variega- 
tum L.). Opisują także nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych 
w lasach Wyżyny Środkowomałopolskiej lub w innych naturalnych i półnatural- 
nych fitocenozach, np. muraw i zarośli kserotermicznych, torfowisk, wilgotnych 
łąk. W interesującym opracowaniu dotyczącym roślinności rezerwatu stepowego 
„Polana Polichno” koło Pińczowa omówiono walory florystyczne tego zespołu 
fitocenoz oraz przedstawiono uwagi dotyczące jego ochrony (Bróż 1985). Głów
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nym aspektem poruszanym w pracach obu autorów jest znikomy udział omawia
nych gatunków występujących na Ponidziu w składzie naszej flory. Większość 
spośród nich ze względu na swą rzadkość i wrażliwość na niszczenie znajduje się 
lub powinna się znaleźć na liście gatunków podlegających całkowitej ochronie. 
Podkreśla się jednocześnie ich wysoki walor fitogeograficzny, m. in. kres zasię
gu czy reliktowy charakter (Jasiewicz 1981; Zarzycki 1986).

Kontynuacją opracowań florystycznych z ośrodka kieleckiego jest doniesie
nie z 1988 r., zawierające wykaz nowych stanowisk rzadkich i zagrożonych ga
tunków roślin naczyniowych na Wyżynie Małopolskiej (Bróż, Przemyski 
1988b). Jest to rozszerzenie i uzupełnienie wcześniejszych opracowań autorów 
dotyczących flory tego regionu. Podane stanowiska stwierdzono w trakcie badań 
terenowych, przeprowadzonych w latach 1982-1986. Lokalizację stanowisk 
(także na obszarze Niecki Nidziańskiej) opracowano zgodnie z zasadami przyję
tymi we wcześniejszych publikacjach obu autorów.

Interesującą pracę na temat halofitów nad dolną Nidą opublikowała H. Trzciń- 
ska-Tacik (1988). Celem tego opracowania było stwierdzenie obecnego stanu 
flory i roślinności halofilnej oraz podsumowanie wiadomości o występowaniu 
poszczególnych gatunków w XIX i XX w. Autorka na podstawie danych z lite
ratury ustaliła listę miejscowości, w których występowały bądź występują słono- 
siarczanowe źródła. W każdym z 23 miejsc objęto obserwacjami całą roślinność 
i florę halofilną. Sporo miejsca w pracy poświęcono porównaniu flor halofitów 
występujących na terenie całej Polski z tą z okolic nadnidziańskich, a także za
gadnieniom trwania i zanikania gatunków halofitów nad dolną Nidą.

Przegląd bibliograficzny, będący odzwierciedleniem historii badań szaty ro
ślinnej Niecki Nidziańskiej, należy zakończyć omówieniem publikacji Ośrodka 
Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie (Kleczkowski [red.] 1986, 
1987, 1988). W trzytomowych studiach traktujących o wartościach środowiska 
przyrodniczego i zagadnieniach jej ochrony, część druga (tom XV) poświęcona 
jest szacie roślinnej. Monografia w sposób jak dotychczas najbardziej całościo
wy ujmuje florę i roślinność tego obszaru.

W tomach XIV i w XV „Studiów Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej” 
Oddziału PAN w Krakowie, wszystkie opracowania dotyczą szeroko ujętego 
regionu Niecki Nidziańskiej w granicach zaproponowanych przez W. A. Nowa
ka (1986).

Tom XV zawiera osiem prac, a pierwsza z nich informuje o zróżnicowaniu 
geobotanicznym terenu (Bednarz 1987).

Dane florystyczne zawarte w wykazie roślin naczyniowych obejmującym 
1166 gatunków (Szwagrzyk 1987) były zbierane i publikowane w różnym cza
sie. Najwięcej pochodzi sprzed 1939 r., sporo z lat czterdziestych i pięćdziesią
tych. Natomiast niewiele danych zaczerpnięto z publikacji późniejszych. Autor 
zaznacza, że wiele z podanych w zestawieniu stanowisk roślin może już nie 
istnieć, zmianie mogły też ulec zasięgi i liczebność niektórych gatunków. Cen
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nym uzupełnieniem opracowania jest lista 362 miejscowości, z których pochodzą 
dane florystyczne.

W podsumowaniu wiadomości na temat występowania mchów na obszarze 
Niecki Nidziańskiej (Olech 1987) przedstawiono 252 taksony pochodzące z 229 
stanowisk, obejmujących różne siedliska. Przedstawiono ich zróżnicowanie eko
logiczne w zależności od podłoża oraz zamieszczono uwagi na temat charakteru 
geograficznego.

Dokładnie opracowano florę porostów w rejonie Niecki Nidziańskiej (Kiszka 
1987). Szczególnie nad dolną Nidą, w rejonie zalegania gipsów, najokazalej 
prezentuje się flora porostów naziemnych i naskalnych, co wyróżnia ten obszar 
od pozostałych w obrębie Pasa Wyżyn Środkowych. Dane dotyczące 219 takso- 
nów porostów pochodzą z badań terenowych przeprowadzonych w 17 rezerwa
tach przyrody. Autor, powołując się na dawne dane, wykazuje postępującą de
gradację środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej, której przejawem jest 
zanikanie stanowisk i degeneracja plech porostów naziemnych i naskalnych, 
a w największym stopniu porostów nadrzewnych.

Swoisty splot warunków fizjograficznych znajduje potwierdzenie w występo
waniu na omawianym obszarze nie tylko stanowisk roślin objętych ochroną 
gatunkową i spotykanych w całej Polsce, ale i stanowisk roślin chronionych, 
będących elementami flory irańsko-turańskiej, pontyjskiej i śródziemnomorsko- 
-pannońskiej, osiągających z reguły w naszym kraju kres swego zasięgu (Filko- 
wa 1987). W doborze gatunków chronionych do szczegółowego omówienia 
oparto się na -  nieaktualnym już -  wykazie roślin podanych przez A. Kwiatko
wską (1965). Szczegółowe informacje o występowaniu 52 gatunków roślin chro
nionych przedstawiono według charakteru ich stanowisk. Uwzględniono gatunki 
muraw i zarośli kserotermicznych, lasów, borów, wilgotnych łąk oraz torfowisk 
wysokich. Najwięcej ich stanowisk skupia się w Okręgu Miechowsko-Pińczo- 
wskim i w zachodniej części Okręgu Staszowskiego.

Przegląd zbiorowisk roślinnych Niecki Nidziańskiej otwiera opracowanie na 
temat zbiorowisk nieleśnych (Kobak, Koczwańska 1987). Przedstawiono w nim 
opisy i miejsca występowania tzw. naturalnych zespołów nieleśnych (murawy 
stepowe i kserotermiczne, zarośla ciepłolubne, zarośla łozowe i wikliny nadrze
czne, zespoły torfowiskowe, bagienne i wodne, a także zespoły słonorośli) oraz 
zbiorowisk roślinnych związanych z gospodarczą działalnością człowieka (w po
dziale na zbiorowiska związane z gospodarką leśną, gospodarką rolną i łąkową 
oraz terenami zainwestowanymi). Do tej drugiej grupy zaliczono również zbio
rowiska suchych piaszczysk.

Część monografii dotycząca zróżnicowania lasów Niecki Nidziańskiej po
przedzona była badaniami terenowymi (Różański 1987). Na podstawie 343 zdjęć 
fitosocjologicznych (292 publikowanych i 51 własnych) wyróżniono 16 zbioro
wisk leśnych. Zdjęcia fitosocjologiczne ujęte w sposób syntetyczny przedstawio
no w tabeli. Opierając się na dobrze poznanych zależnościach między klimatem,
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glebą i zbiorowiskiem roślinnym, zrekonstruowano potencjalny obraz roślinności 
Niecki Nidziańskiej, która w niezmienionych warunkach odzwierciedlałaby wy
jątkowe bogactwo i różnorodność siedlisk i nisz ekologicznych omawianego ob
szaru. Zaprezentowana mapa roślinności potencjalnej Niecki Nidziańskiej ma 
charakter jedynie orientacyjny. Wykonano ją  na podstawie udziału poszczegól
nych typów gleb oraz opierając się na danych typologicznych dla lasów współ
czesnych.

Skromne powierzchniowo, mocno przekształcone lasy Niecki Nidziańskiej 
nie budziły większego zainteresowania botaników. Wyróżnione zbiorowiska leś
ne reprezentują większość typowych dla Polski niżowej jednostek, ale niektóre 
mają dużą wartość przyrodniczą i naukową. Szczególne miejsce wśród nich zaj
muje unikatowy w skali kraju podzespół świetlistej dąbrowy z różą francuską 
opisany z rezerwatu „Kwiatkówka” (Kazimierczakowa 1971).

Wszyscy autorzy zgodnie potwierdzają we wnioskach, że najlepiej opracowa
nymi pod względem fitosocjologicznym są części -  południowa i południowo- 
-zachodnia Niecki Nidziańskiej, najsłabiej zaś część północna, która wymaga 
dalszych badań.

Mapy wykonane w jednej konwencji, zamieszczone niemal we wszystkich 
rozdziałach monografii, są ilustracją różnych procesów i zjawisk. Zaznaczono na 
nich np. stanowiska występowania niektórych gatunków górskich, kserotermicz- 
nych, roślin łąk wilgotnych, torfowisk, wodnych, gatunków borowych, lasów 
liściastych oraz niektórych rzadkich gatunków roślin.

Ostatnia praca Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej z tego cyklu (tom XVI) 
dotyczy wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej. Praca ta za
wiera pięć rozdziałów. Dwa z nich poświęcone są mikroorganizmom w środowi
sku glebowym i wodnym, a trzy zwierzętom. Zagadnienie występowania i roli 
mikroorganizmów w wybranych środowiskach omówiono na podstawie obie
któw badawczych zlokalizowanych m. in. w Morawicy, Kowali i Chrobrzu. Tom 
zamykają informacje o ochronie przyrody Niecki.

UWAGI KOŃCOWE

Po lekturze monografii Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej nasuwa się 
wniosek, że mimo licznych i wartościowych prac, roślinność Niecki Nidziańskiej 
jest poznana bardzo wyrywkowo. Większość badań prowadzona była w rezerwa
tach, co budzi uzasadnioną obawę, że wyrobiony na ich podstawie pogląd na 
zróżnicowanie i zachowanie zbiorowisk zbyt pozytywnie odzwierciedla stan rze
czywisty.

Wielokrotnie podkreślano typologiczne i przestrzenne zróżnicowanie roślin
ności Niecki Nidziańskiej. Również w świetle aktualnych podziałów geobotani- 
cznych (Szafer 1972; Bednarz 1987) jest ona niejednorodna i w całości nie two
rzy samodzielnej jednostki, a stopień poznania szaty roślinnej jest różny w róż
nych jej częściach. Najlepiej poznany jest Okręg Miechowsko-Pińczowski,
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a w jego obrębie podokręg Miechowski. Ta niejednolitość terenu stwarza jednak 
sytuację niezwykle atrakcyjną dla badaczy i stanowi asumpt do podejmowania 
coraz to nowych prac badawczych.
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BOŻENNA GRABIŃSKA 
ANDRZEJ S. KOSTROWICKI 
EWA ROO-ZIELIŃSKA

CHARAKTERYSTYKA FLORY NACZYNIOWEJ 

WSTĘP

Flora roślin naczyniowych badanego fragmentu Ponidzia, o łącznej powierz
chni 92 km2 (por. rye. 1), jest bardzo bogata i różnorodna. Z tego tak niewielkie
go obszaru wykazano 1174 gatunki, co stanowi około 50% gatunków roślin 
wyższych występujących w Polsce.

Źródłami informacji o gatunkach występujących na omawianym terenie były:
a) dane literaturowe; b) materiały zebrane przez A. S. Kostrowickiego w latach 
1960-1962 w południowo-zachodniej części obszaru; c) materiały zebrane 
w czasie badań terenowych prowadzonych w latach 1986-1989.

W wykazie flory uwzględniono wszystkie gatunki występujące dziko, łącznie 
z zadomowionymi już roślinami synantropijnymi. Uwzględniono również nie
wielką liczbę efemerofitów, o których można sądzić, iż zdołają się zadomowić. 
Nie uwzględniono natomiast gatunków uprawnych, których zadomowienie jest 
raczej mało prawdopodobne.

STRUKTURA TAKSONOMICZNA

Charakterystykę struktury taksonomicznej flory badanego fragmentu środko
wego Ponidzia ograniczono jedynie do poziomu rodzin, które zostały scharakte
ryzowane na tle analogicznej struktury rodzinowej flory roślin naczyniowych 
całej Polski.

Wykazane z omawianego terenu gatunki roślin należą do 95 rodzin. Podsta
wowy trzon flory zarówno na Ponidziu, jak i w całej Polsce, tworzy 11 rodzin, 
do których należy 63,4% gatunków na Ponidziu, a około 58% we florze polskiej. 
Różnice między strukturą dominacji rodzin na badanym terenie i w całej Polsce 
są natomiast dość wyraźne. Pozostałe kolejne rodziny zarówno na Ponidziu, jak 
i w całej Polsce sa już znacznie mniej liczne.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, w obu porównywanych 
układach pierwsze dwa miejsca zajmują te same rodziny (Asteraceae i Poaceae),
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T a b e l a  1
Struktura dominacji rodzin

Lp. Rodziny Liczba Udział we
gatunków florze (%)

A. Flora badanego fragmentu Ponidzia

1. Asteraceae 137 11,7
2. Poaceae 103 8,8
3. Fabaceae 74 6,3
4. Rosaceae 71 6,0
5. Cyperaceae 66 5,6
6. Brassicaceae 59 5,0
7. Lamiaceae 51 4,3
8. Scrophulariaceae 50 4,3
9. Caryophyllaceae 49 4,2

10. Apiaceae 44 3,7
11. Ranunculaceae 40 3,4

B. Flora Polski (Pawłowska 1972)

1. Asteraceae 265 11,5
2. Poaceae 160 6,9
3. Rosaceae 159 6,9
4. Cyperaceae 125 5,4
5. Caryophyllaceae 100 4,3
6. Scrophulariaceae 98 4,3
7. Fabaceae 97 4,2
8. Brassicaceae 95 4 Д
9. Lamiaceae 77 3,3

10. Ranunculaceae 74 3,2
11. Apiaceae 71 3,1

T a b e l a  2
Obecność gatunków z poszczególnych rodzin na obszarze badawczym 
w stosunku do ogółu gatunków z tych rodzin występujących w Polsce

Lp. Gatunki Udział procentowy

1. Fabaceae 16,Ъ
2. Lamiaceae 66,2
3. Poaceae 64,3
4. Brassicaceae 62,1
5. Apiaceae 62,0
6. Ranunculaceae 54,0
7. Cyperaceae 52,8
8. Asteraceae 51,7
9. Scrophulariaceae 51,0

10. Caryophyllaceae 49,0
11. Rosaceae 44,6
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natomiast kolejność pozostałych jest zupełnie różna. I tak, motylkowe przesunęły 
się z 7 miejsca, które zajmują we florze Polski, na miejsce trzecie na Ponidziu, 
natomiast goździkowate spadły z ogólnopolskiego miejsca 5 na miejsce 
9. O dwie klasy przesunęły się we florze Ponidzia ku przodowi: krzyżowe i war
gowe, a spadły w dół trędownikowate. Mimo więc przewagi traw i złożonych 
w obu układach, różnice między porównywanymi florami są znaczne.

Interesujące jest, jaki procent gatunków z 11 rodzin wymienionych w tabeli 
1 występuje bądź występowało na badanym obszarze. Okazało się, że kolejność 
rodzin jest w tym ujęciu zupełnie odmienna (tab. 2). Pierwsze pięć rodzin jest 
reprezentowane na badanym obszarze znacznie większą liczbą gatunków, niżby 
to wynikało z sytuacji, gdyby rozkład dla wszystkich rodzin był równomierny, 
przy czym, szczególnie bogata jest tam flora motylkowych. Kolejne 5 rodzin 
oscyluje koło średniej, natomiast wyraźnie niższy jest udział różowatych. Przed
stawione dane wskazują również na wyraźną odmienność flory Ponidzia w po
równaniu z florą całej Polski.

STRUKTURA FITOGEOGRAFICZNA

Przynależność gatunków do poszczególnych jednostek fitogeograficznych 
oparto na pracy H. Meusla, E. Jaegera i E. Weinerta (1965). Gatunki występują
ce na badanym terenie należą do 42 typów zasięgowych, które zostały uporząd
kowane w niżej przedstawiony układ hierarchiczny, opierający się na dwóch 
kryteriach: wielkości areału i szerokości amplitudy ekologicznej, wyrażającej się 
w występowaniu w jednej, dwu lub kilku strefach klimatyczno-roślinnych (tab. 3).

W analizowanej florze zwraca uwagę znaczny udział gatunków południo
wych (ogółem 291 gatunków, tj. 24,7% analizowanej flory) oraz przewaga ga
tunków europejsko-syberyjskich, o szerokiej amplitudzie ekologicznej nad ga
tunkami europejskimi. To ostatnie zjawisko wiąże się z zaobserwowanym rów
nież w zoogeografii stopniowym zanikaniem gatunków strefy nemoralnej, 
zwłaszcza o dość wąskich amplitudach ekologicznych, typowych dla lasów li
ściastych, łąk wilgotnych itp. Niestety, nie mamy dotąd analiz fitogeograficznych 
czy to flory całej Polski, czy też poszczególnych jej regionów pasa niżowo-wy- 
żynnego, nie można więc przeprowadzić jakiejkolwiek analizy porównawczej, 
która wydobyłaby specyfikę flory omawianego obszaru.

STRUKTURA HISTORYCZNO-EKOLOGICZNA

Przy analizie flory jakiegokolwiek obszaru ważną rzeczą jest poznanie jej 
genezy, określenie od kiedy dane gatunki istnieją na omawianym terenie, jaka 
była rola człowieka w ich rozprzestrzenianiu się i jakie są wzajemne proporcje 
między gatunkami z dawna osiadłymi a przywleczonymi przez człowieka. Rela
cje między tymi grupami wskazują bezpośrednio na stopień synantropizacji ukła
dów ekologicznych, nawet tych, które wydają nam się naturalne.

Niestety, nasza wiedza o historii poszczególnych gatunków jest fragmentary-
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T a b e l a  3
Struktura fitogeograficzna

Typy zasięgowe Liczba
gatunków

Udział we 
florze w %

1. Gatunki kosmopolityczne 34 2,9
2. Gatunki o zasięgu holarktycznym 36 3,1

w tym:
2.1. Borealno-subarktyczno-nemoralne 30 2,6
2.2. Nemoralno-subśródziemnomorskie 6 0,5

3. Gatunki palearktyczne 1073 91,4
w tym:
3.1. Europejsko-syberyjskie 449 38,3
3.1.1. borealno-subarktyczno-nemoralne 119 10,1
3.1.2. borealno-nemoralne 330 28,2
3.2. Zachodniosyberyjskie, borealno-nemoralne 13 1,1
3.3. Pontyjskie 100 8,5
3.3.1. eupontyjskie (stepowe) 20 1,7
3.3.2. pontyjsko-zachodnioazjatyckie 80 6,8
3.4. Europejskie 395 33,7
3.4.1. borealno-subarktyczno-górskie 6 0,5
3.4.2. ogólnoeuropejskie (borealno-nemoralne) 280 23,9
3.4.3. nemoralne 43 3,7
3.4.3.1. środkowoeuropejskie 35 3,0
3.4.3.2. zachodnioeuropejskie 8 0,7
3.4.4. nemoralno-pontyjskie (wschodnioeuropejskie) 21 1,8
3.4.5. nemoralno-subśródziemnomorskie 45 3,8
3.5. Śródziemnomorskie 116 9,8
3.5.1. subśródziemnomorsko-śródziemnomorskie 83 7,1
3.5.2. eu-śródziemnomorskie 33 2,7

4. Gatunki nearktyczne 17 1,7
5. Gatunki paleotropikalne 7 0,6
6. Gatunki neotropikalne 2 0,2
Incertae sedis 39 3,0

czna. Liczne analizy palinologiczne dość dokładnie informują nas o historii 
drzew i po części krzewów, natomiast rośliny zielne są, z nielicznymi wyjątka
mi, w tego typu pracach traktowane zbiorczo. Również badania makroszcząt- 
ków, głównie karpologiczne, nie dają dostatecznych informacji o dawnych flo
rach. Zasób danych bezpośrednich jest więc bardzo ograniczony. W takiej sytu
acji, chcąc uzyskać obraz przeszłości, trzeba sięgnąć do metod pośrednich, 
opierających się na dwóch podstawowych przesłankach: znajomości wymagań 
ekologicznych poszczególnych gatunków roślinnych i wiedzy o środowisku, 
zwłaszcza o uwarunkowaniach klimatycznych ubiegłych okresów historii terenu. 
Trzecim istotnym elementem wnioskowania jest znajomość dawnych i współ
czesnych systemów gospodarowania, określających rolę człowieka w przekształ
ceniach flory.

Wymagania ekologiczne poszczególnych gatunków są dość dobrze znane (nic
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nie wskazuje, aby uległy one zmianom w okresie ostatnich kilku tysięcy lat, 
a więc możemy traktować je jako stałe), można zatem bez obawy popełnienia 
większych błędów traktować je jako przesłankę wnioskowania. Informacje
o przemianach warunków abiotycznych, zwłaszcza klimatu i poziomu zalegania 
wód, dotyczą głównie większych obszarów (choć -  jeśli chodzi o dawne stosunki 
wodne -  są niejako zapisane bezpośrednio w glebach). Są one na tyle wiarygod
ne, że -  przynajmniej dla kilku ostatnich tysięcy lat -  mogą stanowić podstawę 
wnioskowania w skali lokalnej.

W prezentowanych badaniach przyjęto następującą klasyfikację:
-  preantropofity, gatunki o których można, z dużym stopniem prawdopodo

bieństwa, wnioskować, iż występowały na wyżynach polskich przed wejściem 
rolnictwa neolitycznego;

-  hemiantropofity -  czyli gatunki przybyłe spontanicznie w wyniku zmian 
wywołanych w środowisku przyrodniczym przez człowieka (w wyniku otwarcia 
możliwości ekspansji terytorialnej na skutek wycinania lasów, zmian stosunków 
wodnych itp.) oraz te, które z pewnością istniały uprzednio, lecz w ograniczo
nych, specyficznych układach, więc w pełni rodzime, którym człowiek umożli
wił ekspansję (np. gatunki niegdyś związane z bezleśnymi brzegami rzek, wyle
sionymi w sposób naturalny przez niszczące działania kry, dziś tworzące trzon 
ekosystemów łąkowych);

-  antropofity, czyli gatunki towarzyszące człowiekowi.
Dalszy podział gatunków obu pierwszych grup został oparty na znajomości 

ich wymagań siedliskowych, stopniu przywiązania do określonych układów eko
logicznych itp. Natomiast antropofity zostały podzielone według powszechnie 
przyjmowanych kryteriów, w sposób zbliżony (choć nie identyczny) do ujęcia 
J. Kornasia (1968) na:

(1) Ergazjofity, czyli gatunki dawniej lub obecnie uprawne, które dzielą się
na:

(1.1) Ergazjolipofity -  gatunki niegdyś uprawiane, obecnie zadomowione 
w różnych typach układów ekologicznych, głównie synantropijnych,

(1.2) Ergazjofigofity -  gatunki obecnie uprawiane i dziczejące;
(2) Archeofity -  gatunki przywleczone przez człowieka na obszar Polski 

przed końcem XV w., które dzielą się na:
(2.1) Hyloarcheofity -  gatunki synantropijne zadomowione obecnie w zbio

rowiskach leśnych,
(2.2) Nomoarcheofity -  archeofity zadomowione w naturalnych i seminatu- 

ralnych zbiorowiskach trawiastych,
(2.3) Epekoarcheofity -  gatunki z dawna związane ze zbiorowiskami synan- 

tropijnymi;
(3) Neofity -  gatunki przybyłe i przybywające na teren kraju po XV w., 

które dzielą się, podobnie jak grupa poprzednia, na:
(3.1) Hyloneofity -  wchodzące do zbiorowisk leśnych (lub w nich introduko- 

wane),
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Struktura historyczno-ekologiczna

Typ ekologiczno-historyczny Liczba
gatunków

Udział we 
florze w %

A. Preantropofity 488 41,6
1. Leśne 337 28,7

1.1. Ogólnoleśne 6 0,5
1.2. Lasów iglastych 63 5,4

w tym:
borów bagiennych i torfowisk wysokich 7

1.3. Lasów liściastych 268 22,8
w tym:
kserofilnych 50
mezofilnych 112
higrofilnych 37
hydrofilnych 69

2. Nieleśne 151 12,8
2.1. Lasostepów i stepów 27 2,3
2.2. Wapiennych muraw naskalnych 43 3,7
2.3. Wydm piaszczystych 3 0,2
2.4. Bagnisk przyrzecznych 61 5,2
2.5. Wód otwartych* 17 1,4

B. Hemiantropofity 365 31,1
1. Leśne 121 10,3

1.1. Ogólnoleśne 1 0,1
1.2. Lasów iglastych 4 0,3
1.3. Lasów liściastych 116 9,8

w tym:
kserofilnych 36
mezofilnych 38
higrofilnych 20
hydrofilnych 22

2. Nieleśne 244 20,8
2.1. Lasostepów i stepów 136 11,6
2.2. Wapiennych muraw naskalnych 15 1,3
2.3. Wydm piaszczystych 8 0,7
2.4. Bagnisk przyrzecznych 20 1,7
2.5. Solnisk 9 0,8
2.6. Łąk i pastwisk 54 4,6
2.7. Wód otwartych* 2 0,2

C. Antropofity 269 22,9
1. Archeofity 159 13,5

w tym:
hyloarcheofity 5
nomoarcheofity 57
epekoarcheofity 97

2. Ergazjofity 47 4,0
w tym:
ergazjolipofity 11
ergazjofigofity 36

3. Neofity 63 5,4
w tym:
hyloneofity 5
nomoneofity 10
epekofity 37
efemerofity 11

Incertae sedis 52

* Wody otwarte nie były przedmiotem szczegółowej analizy. W rzeczywistości liczba 
występujących gatunków jest znacznie większa.
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T a b e l a  5
Udział procentowy preantropofitów i hemiantropofitów

Typ ekologiczny Preantropofity Hemiantropofity

Gatunki borów iglastych 94,0 6,0
Gatunki wód otwartych* 89,5 10,5
Gatunki borów mieszanych 82,3 17,7
Gatunki łęgów nadrzecznych 81,8 18,2
Gatunki bagienne 72,9 27,1
Gatunki skał węglanowych 71,1 28,9
Gatunki mezofilnych lasów liściastych 69,2 30,8
Gatunki muraw kserotermicznych 42,6 57,4
Gatunki muraw piaskowych 27,3 72,7
Gatunki leśno-stepowe 23,3 76,7
Gatunki dąbrów świetlistych 18,4 81,6
Gatunki halofityczne 7,5 92,5

* Wody otwarte nie były przedmiotem szczegółowej analizy. Przy uwzględnieniu wię
kszości gatunków proporcje mogą ulec zmianie.

(3.2) Nomoneofity -  spontanicznie wchodzące lub introdukowane w zbioro
wiskach trawiastych,

(3.3) Epekofity -  gatunki występujące wyłącżnie w zbiorowiskach synantro- 
pijnych,

(3.4) Efemerofity -  gatunki nowoprzybyłe i nie zadomowione w żadnych 
zbiorowiskach roślinnych (choć niektóre z nich -  jak się wydaje -  mają szansę 
zadomowienia).

Z prezentowanego zestawienia (tab. 4) wynika, że flora badanego obszaru 
jest stosunkowo młoda, uformowana głównie pod wpływem działalności ludz
kiej. Większość bowiem obecnie występujących gatunków stanowią hemiantro- 
pofity i antropofity (łącznie 54%). Wydaje się, że udział tych grup stopniowo 
wzrasta, gdyż wśród gatunków ginących znaczną większość stanowią preantro- 
pofity. Następuje więc wyraźna antropizacja całej flory tego obszaru.

Interesująco przedstawia się stosunek między preantropofitami i hemian- 
tropofitami wśród różnych typów ekologicznych (tab. 5). Większość gatunków 
leśnych, z wyjątkiem właściwych liściastym lasom kserofilnym, stanowią prean- 
tropofity, natomiast terenów otwartych -  hemiantropofity. Zwraca przy tym uwa
gę stosunkowo duży udział tych ostatnich w lasach liściastych, szczególnie 
w grądach, no i oczywiście w dąbrowach świetlistych.

Przedstawione dane mają jednak charakter ogólny. Istniejące materiały są tak 
obszerne, że na ich podstawie można będzie pokusić się o bardziej szczegółowe, 
a zarazem bardziej wielostronne ujęcia. Interesujące zwłaszcza będzie prześle
dzenie, jaką rolę odgrywają poszczególne typy historyczno-ekologiczne w kon
kretnych zbiorowiskach roślinnych. Pozwoli to na określenie stopnia ich natural
ności i wieku.
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STRUKTURA FITOSOCJOLOGICZNA FLORY

Przeprowadzona analiza flory obszaru modelowego „Pińczów” pod kątem 
przynależności poszczególnych gatunków, jako charakterystycznych, do po
szczególnych jednostek syntaksonomicznych wykazała, że zaledwie 328 gatun
ków, tj. 27,9%, badanej flory stanowią tzw. gatunki towarzyszące. Pozostałe 846 
gatunków (72,1%) to gatunki charakterystyczne poszczególnych klas, rzędów 
i związków. Określenie przynależności syntaksonomicznej oparto na danych za
wartych w pracy W. Matuszkiewicza (1981), z której też przyjęto klasyfikację 
syntaksonomiczną roślinności.

Gatunki związane z określonymi jednostkami syntaksonomicznymi występu
jące na badanym terenie należą do 32 klas, spośród których 20 ma powyżej 10 
gatunków, a trzy -  powyżej stu gatunków.

Z danych przedstawionych w tabeli 6 wynika, że w analizowanej florze naj
liczniej reprezentowane są (poza gatunkami towarzyszącymi stanowiącymi 
27,9%): a) gatunki charakterystyczne dla roślinności łąk i pastwisk (9,1%); 
b) gatunki charakterystyczne dla roślinności mezofilnych lasów liściastych 
(9,0%); c) gatunki charakterystyczne dla muraw kserotermicznych (8,8%).

Udziały gatunków charakterystycznych z pozostałych klas syntaksonomicz
nych są już znacznie mniejsze.

Biorąc pod uwagę nie bezwzględną liczbę gatunków charakterystycznych, 
lecz ich udział w ogólnej liczbie gatunków charakterystycznych danej klasy,

T a b e l a  6
Gatunki charakterystyczne dla poszczególnych klas fitosocjologicznych

Klasy Liczba gatunków Udział we florze (%)

1. Molinio-Arrhenatheretea 107 9 Д
2. Querco-Fagetea 106 9,0
3. Festuco-Brometea 103 8,8
4. Artemisietea 66 5,6
5. Chenopodietea 60 5 Д
6. Secalietea 48 4 Д
1. Phragmitetea 47 4,0
8. Sedo-Seleranthetea 45 3,8
9. Trifolio-Geranietea 39 3,3

10. Scheuchzerio-Caricetea 32 2,7
11. Rhamno-Prunetea 27 2,3
12. Plantaginetea majoris 20 1,7
13. Nardo-Callunetea 18 1,5
14. Epilobietea angustifolii 17 1,4
15. Vaccinio-Piceetea 15 1,3
16. Bidentetea tripartiti 14 1,2
17. Isoeto-Nanojuncetea 13 1,1
18. Betulo-Adenostyletea 12 1,0
19. Potamogetonetea 12 1,0
20. Alnetea glutinosae 11 0,9
Pozostałe 12 klas 32 2,7
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T a b e l a  7
Struktura fitosocjologiczna badanej flory lokalnej na tle flory Polski

Gatunki charakterystyczne

Klasa liczba udział (b : a)
(%)

ogółem 
w Polsce

(a)

w badanej 
florze

(b)

1. Secalietea 51 48 94,1
2. Chenopodietea 64 60 93,8
3. Phragmitetea 52 47 90,4
4. Artemisietea 83 66 79,5
5. Rhamno-Prunetea 35 27 77,1
5. Trifolio-Geranietea 53 39 73,6
1. Epilobietea angustifolii 25 17 68,0
8. Quercetea robori-petraeae 3 2 66,7
9. Molinio-Arrhenatheretea 161 107 66,5

10. Plantaginetea majoris 32 20 62,5
11. Bidentetea tripartiti 24 14 58,3
12. Festuco-Brometea 180 103 57,2
13. Querco-Fagetea 189 106 56,1

Pozostałe klasy są reprezentowane przez mniej niż 50% ogółu gatunków charakterysty
cznych.

kolejności poszczególnych klas syntaksonomicznych przedstawiają się odmien
nie (tab. 7). Z zestawienia wynika, że najlepsze warunki rozwojowe mają na 
badanym terenie gatunki z klas: Secalietea, Chenopodietea i Phragmitetea, nieco 
gorsze, choć również bardzo dobre -  z klas Artemisietea i Rhamno-Prunetea. 
Pozostałe 8 klas mieści się w grupie udziałów preferentywnych.

Szczególnie wysokie nagromadzenie na omawianym terenie gatunków chara
kterystycznych dla upraw zbożowych i okopowych wynika -  jak można sądzić
-  z dwóch przyczyn: bardzo dużego zróżnicowania siedlisk oraz z równie silne
go zróżnicowania form użytkowania ziemi, gdzie obok tradycyjnych systemów 
gospodarki rolnej występują systemy nowoczesne.

Wysoki udział gatunków ruderalnych z klasy Artemisietea wiąże się z duży
mi przekształceniami powierzchni ziemi na skutek działalności Zakładów Ka
mienia Budowlanego w Pińczowie oraz wchodzenia zabudowy mieszkalnej na 
silnie nawapnione obszary niegdyś rolnicze. Szczególnie silnie zaznacza się obe
cność gatunków związanych ze zbiorowiskami rzędu Onopordetalia, co jest naj
prawdopodobniej związane z podobieństwem lokalnych warunków siedlisko
wych do panujących w Europie południowo-wschodniej.

Szczególne bogactwo gatunków szuwarowych wynika zarówno z obecnego 
charakteru rzeki Nidy, która do niedawna jeszcze była całkowicie nie uregulowa
na i swobodnie meandrowała w dolinie pozostawiając liczne starorzecza, jak
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i z przyczyn edaficznych -  żyznych, częściowo silnie nawapnianych wód omy
wających warstwę korzeniową roślin szuwarowych.

PODSUMOWANIE

Wieloaspektowa analiza flory naczyniowej badanego fragmentu Ponidzia 
wskazuje na jej wyjątkowe bogactwo i różnorodność. Świadczy o tym przede 
wszystkim: a) obecność 1174 gatunków, co stanowi około 50% flory Polski;
b) przynależność gatunków do 95 rodzin, przy czym dominuje 11 rodzin, obej
mując około 64% analizowanej flory (najliczniej reprezentowane są rodziny 
Asteraceae i Poaceae); c) 72,1% badanej flory to gatunki charakterystyczne dla 
określonych syntaksonów; reprezentują one 32 klasy fitosocjologiczne (najlicz
niejsza jest flora łąkowa, pastwiskowa, lasów liściastych oraz muraw kserotermi- 
cznych); d) obecność 42 typów zasięgowych, przy czym najliczniejsze są gatunki 
południowe, europejsko-syberyjskie i europejskie. Wyjątkowe bogactwo flory 
jest związane przede wszystkim z jednej strony z położeniem geograficznym na 
przecięciu różnych szlaków migracyjnych gatunków roślin, a z drugiej ze znacz
nym zróżnicowaniem siedlisk i użytkowania ziemi.

Charakteryzowana flora jest stosunkowo młoda, uformowana głównie przez 
człowieka. Większość bowiem obecnie występujących gatunków stanowią he- 
miantropofity i antropofity (łącznie 54%). Trzeba podkreślić, że wśród gatunków 
ginących znaczną większość stanowią preantropofity. Następuje więc wyraźna 
antropizacja całej flory badanego obszaru.
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JOANNA PUT 
JERZY SOLON

ROŚLINNOŚĆ POTENCJALNA 

WSTĘP

Potencjalna roślinność naturalna określa hipotetyczny stan roślinności, który 
zostałby osiągnięty, gdyby mogły się zrealizować tendencje rozwojowe aktualnie 
istniejących zbiorowisk roślinnych w przypadku całkowitego ustania działalno
ści człowieka (Tüxen 1956). Potencjalna roślinność naturalna jest konstrukcją 
logiczną, przedstawiającą potencjał biotyczny siedliska w ściśle określonym mo
mencie. Przyjmuje się, że dla danego terenu zestaw typów potencjalnych zbioro
wisk roślinnych jest zgodny z zestawem typów aktualnie występujących trwa
łych zbiorowisk naturalnych i zbiorowisk pierwotnych (Matuszkiewicz J. M., 
Kozłowska 1981).

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano analizę roślinności potencjalnej 
fragmentu Niecki Nidziańskiej o powierzchni 580 km2 (por. rye. 1). Podstawowe 
kartowanie terenowe według ogólnie przyjętych zasad przeprowadził zespół 
w składzie A. S. Kostrowicki, J. Plit i J. Solon w czerwcu 1983 r. na podkładzie 
topograficznym w skali 1:50 000 (arkusz 153.4 Pińczów). Ogólna długość mar
szrut w trakcie kartowania wyniosła około 420 km, co daje około 0,7 km trasy 
na 1 km2 powierzchni. Jest to wielkość wystarczająca do rozpoznania zróżnico
wania przestrzennego potencjalnej roślinności naturalnej przy szczegółowości 
opracowania typowej dla mapy przeznaczonej do druku w skali 1:100 000. W la
tach następnych na około 1/5 rozpatrywanego terenu szczegółowo badano stan 
i dynamikę roślinności rzeczywistej. Umożliwiło to weryfikację i uszczegóło
wienie pierwszej wersji mapy roślinności potencjalnej. W 1987 r. przeprowadzo
no uzupełniające badania terenowe.

PROBLEMY IDENTYFIKACJI SYNTAKSONOMICZNEJ
I DELIMITACJI JEDNOSTEK ROŚLINNOŚCI POTENCJALNEJ

W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych A. S. Kostrowicki wykonał mapę 
potencjalnej roślinności naturalnej powiatu pińczowskiego. Zróżnicowanie ro
ślinności przedstawiono na niej w sposób uproszczony pod względem synta-
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ksonomicznym, zaznaczając jedynie 9 jednostek odpowiadających 8 związkom
i jednemu rzędowi zbiorowisk (Kostrowicki 1966).

Ponowne, znacznie bardziej szczegółowe kartowanie roślinności potencjalnej 
obszaru Niecki Nidziańskiej w skali 1:100 000 (przy przewidzianej skali publi
kacji 1:300 000) przeprowadził A. S. Kostrowicki w pierwszej połowie lat sie
demdziesiątych w ramach programu kartowania roślinności potencjalnej Polski. 
Na pierworysie autorskim mapy przedstawiono potencjalne zespoły roślinne, 
uwzględniając w przypadku grądu Tilio-Carpinetum zróżnicowanie na odmiany 
geograficzne i serie żyznościowe.

Oba opracowania kartograficzne wraz z wieloma opracowaniami innych au
torów były wykorzystane przy analizie zróżnicowania geograficznego roślinno
ści potencjalnej w skali kraju lub zachodniej Małopolski (por. Matuszkiewicz 
W. 1980; Plit 1982; Matuszkiewicz W., Plit 1985).

Z syntetycznych opracowań typologicznych wynika, że na obszarze Niecki 
Nidziańskiej lub w jej sąsiedztwie przebiegają granice różnych postaci geografi
cznych trzech typów zbiorowisk potencjalnych: borów świeżych, grądów i świet
listych dąbrów.

Zgodnie z mapami przeglądowymi na całym obszarze Wyżyn Środkowo- 
małopolskich siedliska borów sosnowych odpowiadają w większości potencjal
nemu zbiorowisku Leucobryo-Pinetum. Jedynie między Chmielnikiem i Staszo
wem (czyli co najmniej 20 km na wschód od Pińczowa) rozciąga się obszar 
siedliskowy Peucedano-Pinetum (Matuszkiewicz W. 1980; Plit 1982), nie uwz
ględniany zresztą na niektórych mapach (Matuszkiewicz W. 1984).

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem siedliska borów świeżych 
występują rzadko. Zajęte są one przez lasy gospodarcze z sadzoną sosną. Pośród 
gatunków diagnostycznie ważnych, różniących Leucobryo-Pinetum od Peuceda
no-Pinetum (wg Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. 1973) w runie występują 
z wysoką stałością i znaczną obfitością Leucobryum glaucum i Deschampsia fle- 
Xuosa przy bardzo nielicznym występowaniu Peucedanum oreoselinum i Con- 
vallaria majalis. Analiza składu florystycznego runa świadczy jednoznacznie, że 
bory świeże występujące na analizowanym obszarze odpowiadają Leucobryo-Pi
netum, a w obrębie zespołu odmianie środkowopolskiej.

Zgodnie z analizą W. Matuszkiewicza i A. Matuszkiewicz (1985) grądy oko
lic Pińczowa należą do geograficznej odmiany nidziańskiej Tilio-Carpinetum, 
wyróżnionej na podstawie zdjęć fitosocjologicznych z okolic Młodzaw i Książa 
Wielkiego. Obszar zajęty przez tę odmianę został zaznaczony na mapie umiesz
czonej w pracy J. Plit (1982). Natomiast na mapie roślinności potencjalnej Polski 
w skali 1:2 000 000 W. Matuszkiewicza (1984) cała Niecka Nidziańska znajduje 
się w zasięgu formy wyżynnej odmiany małopolskiej Tilio-Carpinetum, choć 
odmiana nidziańska jest omawiana w tekście.

Niepewność co do statusu syntaksonomicznego odmiany nidziańskiej i brak 
informacji co do jej zasięgu były przyczyną szczegółowego porównania zebra
nych w trakcie badań terenowych materiałów fitosocjologicznych dotyczących
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grądów (51 zdjęć należących do trzech fitocenonów lokalnych) z tabelami syn
tetycznymi z pracy W. Matuszkiewicza i A. Matuszkiewicz (1985). Z analizy, 
której pełne rezultaty zostaną opublikowane w terminie późniejszym, wynika, że 
opisane w okolicy Pińczowa płaty grądów mają charakter pośredni między od
mianą małopolską a nidziańską. W drzewostanie i warstwie krzewów przeważa
ją  raczej gatunki mające optimum występowania w grądach odmiany małopol
skiej (jedynie wysoka stałość i duże pokrycie Rhamnus cathartica w płatach 
Tilio-Carpinetum postaci lokalnej z Crategus monogyna zbliżają te płaty do od
miany nidziańskiej).

W warstwie runa natomiast panują stosunki odmienne. W okolicy Młodzaw, 
na stromych stokach o ekspozycji południowej spotyka się płaty należące do 
postaci lokalnej z Crategus monogyna, w których występuje nawet sześć (z ogól
nej liczby jedenastu) gatunków wyróżniających odmianę nidziańską i w jej obrę
bie podzespół Festucetosum heterophyllae. Natomiast w okolicach Złotej i Woli 
Chroberskiej występują płaty grądów, w których około 30% całkowitego pokry
cia runa przypada na Stellaria holostea, brakuje natomiast gatunków wyróżnia
jących odmianę nidziańską. Inne płaty Tilio-Carpinetum mają charakter pośredni.

Między odmianą nidziańską a małopolską (wg ujęcia W. Matuszkiewicza 
i A. Matuszkiewicz 1985) występuje cała gama przejść i na analizowanym przez 
nas terenie obserwuje się płaty w różnym stopniu podobne do jednej lub drugiej 
odmiany. Precyzyjne określenie, o którą odmianę chodzi, nie jest więc możliwe, 
nie jest możliwe także ich odgraniczenie przestrzenne.

Zgodnie z opracowaniem przeglądowym J. M. Matuszkiewicza i A. Kozło
wskiej (1991) w obrębie Niecki Nidziańskiej występują dwa podzespoły świetli
stej dąbrowy: Potentillo albae-Quercetum typicum w odmianie mazowiecko-ma- 
łopolskiej i Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae. Niestety brak szer
szej dokumentacji fitosocjologicznej (jedyne zdjęcia pochodzą z okolic Książa 
Wielkiego i Niecki Włoszczowskiej) utrudnia analizę zarówno zasięgu podze
społu Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae, jak i stosunków dynami
cznych oraz form przejściowych między podzespołami.

Wyróżnione na analizowanym przez nas obszarze zbiorowisko Quercus pe- 
traea -M elittis melissophyllum, reprezentujące wczesne stadia rozwojowe świet
listej dąbrowy, ma pod względem florystycznym charakter pośredni między obo
ma podzespołami. Podobieństwo do Potentillo albae-Quercetum rosetosum gal
licae wynika z obecności Rosa gallica, stosunkowo wysokiej stałości Daphne 
mezereum i Tanacetum corymbosum oraz braku gatunków przechodzących ze 
zbiorowisk klasy Vaccinio-Piceetea. Obecność Lathyrus niger i brak gatunków 
przechodzących ze zbiorowisk klasy Festuco-Brometea zbliża płaty zbiorowiska 
Quercus petraea-Melittis melissophyllum do Potentillo albae-Quercetum typicum.

Ze względu na niemożność jednoznacznego rozróżnienia między podzespoła
mi przyjęto, że wszystkie siedliska świetlistych dąbrów odpowiadają jednemu 
zbiorowisku potencjalnemu, a mianowicie Potentillo albae-Quercetum sensu lato.

Na analizowanym obszarze występują bardzo specyficzne siedliska stromych
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stoków i zerodowanych wierzchowin wapiennych i gipsowych. Niestety, są one 
prawie całkowicie odlesione i zamienione na pola uprawne i tylko w niewielkim 
stopniu zajęte przez niewielkie płaty nasadzeń sosnowych. Ich obecna szata 
roślinna, w której przeważają gatunki związane z Festuco-Brometea, Geranion 
sanguinei i Berberidion sugeruje związek dynamiczny ze zbiorowiskami rzędu 
Quercetalia pubescentis, przy czym odnosi się najprawdopodobniej do innego 
zbiorowiska niż Potentillo albae-Quercetum. Idąc za sugestiami A. S. Kostro- 
wickiego (1966) potraktowano takie obszary jako siedliska tzw. „wysokopiennej 
dąbrowy”, zbiorowiska nie mającego wystarczającej dokumentacji fitosocjologi- 
cznej.

PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH JEDNOSTEK

Na terenie objętym opracowaniem wyróżniono w sumie 14 typów potencjal
nej roślinności naturalnej. Jako piętnastą jednostkę przyjęto industrioklimaks. 
Rozmieszczenie omawianych zbiorowisk potencjalnych przedstawia rycina 12.

1. Ols (Ribo nigri-Alnetum). Występuje niewielkimi płatami, częściej we 
wschodniej części terenu, na torfach podścielonych piaskami, czasem (rzadko) 
z koluwiami lessowymi. Poziom mało ruchliwych wód gruntowych zalega płyt
ko pod powierzchnią. Siedlisko olsu graniczy najczęściej z siedliskami Circaeo- 
-Alnetum, znacznie rzadziej z Ficario-Ulmetum, Tilio-Carpinetum (seria żyzna 
i seria uboga), zupełnie wyjątkowo z siedliskami Querco-Pinetum oraz dąbrowy 
wysokopiennej. Siedliska olsu są zajęte najczęściej przez zbiorowiska leśne 
w różnej fazie rozwojowej, rzadziej przez zarośla (Salicetum pentandro-cinere- 
ae), torfowiska niskie (Carici-Agrostietum caninae) lub zbiorowiska z klasy 
Phragmitetea traktowane jako nieużytki lub użytkowane jako ekstensywne past
wiska.

2. Łęg wierzbowo-topolowy (Salici-Populetum). Występuje w części środ
kowej i południowej terenu, w dolinie Nidy i Mierzawy, na równinach aluwial- 
nych zbudowanych z piasków drobnoziarnistych, niekiedy z otoczakami. Poziom 
wody gruntowej zmienny w ciągu roku. Salici-Populetum graniczy najczęściej 
z siedliskiem Ficario-Ulmetum, wyjątkowo tylko z Circaeo-Alnetum i Tilio-Car
pinetum serii żyznej. Siedliska łęgu wierzbowo-topolowego są zajęte przez zde
gradowane zbiorowiska leśne i zaroślowe (Salicetum triandro-viminalis) oraz 
przez zbiorowiska łąkowe o różnym udziale gatunków z klas Molinio-Arrhenat- 
heretea, Festuco-Brometea i Sedo-Scleranthetea, a także (w okolicach Zakrzo- 
wa) przez młodniki sosnowe.

3. Łęg olszowo-jesionowy (Circaeo-Alnetum). Występuje nad niewielkimi 
ciekami na całym terenie. Większe powierzchnie spotyka się w dolinie Mierzawy 
i Mozgawy oraz w dolinie Nidy, na próchniczych mułach, najczęściej podścielo
nych piaskami oraz na koluwiach lessowych. Wody gruntowe cechują się niską 
ruchliwością poziomą i występują płytko pod powierzchnią. Siedlisko Circaeo- 
-Alnetum graniczy z prawie wszystkimi typami siedlisk występującymi w okoli-
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Ryc. 12. Roślinność potencjalna
1 -  Ribo nigri-Alnetum; 2 -  Salici-Populetum; 3 -  Circaeo-Alnetum; 4 -  Ficario-Ulmetum; 5 -  Tilio-Carpinetum, seria żyzna; 6 -  Tilio-Carpinetum, seria uboga; 7 -  Potentillo albae-Quercetum;

8 -  dąbrowa wysokopienna; 9 — Querco-Pinetum; 10 -  Cladonio-Pinetum; 11 — Leucobryo-Pinetum; 12 — Oxycocco-Sphagnetea; 13 — Festucetalia valesiacae; 14 — industrioklimaks; 15 -  Vaccmio
uliginosi-Pinetum; 16 -  rzeki, jeziora i stawy; 17 -  główne drogi; 18 -  linia kolejowa; 19 -  miasta i miejscowości

Fig. 12. Potential vegetation
— Ribo nigri-Alnetum; 2 — Salici Populetum; 3 — Circaeo-Alnetum; 4 — Ficario-Ulmetum', 5 — Tilio-Carpinetum fertile series; 6 — Tilio-Carpinetum poor series; 7 — Potentillo albae-Quercetum; 8 — tall 
eakwoods; 9 -  Querco-Pinetum; 10 -  Caldonio-Pinetum; 11 -  Leucobryo-Pinetum; 12 -  Oxycocco-Sphagnetea; 13 -  Festucetalia valesiacae; 14 -  industrioclimax; 15 -  Vaccinio uliginosi-Pinetum;

16 -  rivers, lakes and ponds; 17 -  main roads; 18 -  railway lines; 19 -  towns and settlements
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су Pińczowa, najczęściej jednak z Tilio-Carpinetum (seria żyzna i uboga), Fica- 
rio-Ulmetum, Ribo nigri-Alnetum, Salici-Populetum i Querco-Pinetum. Na ob
szarze siedliskowym Circaeo-Alnetum na ogół występują zbiorowiska łąkowe, 
znacznie rzadziej leśne i zaroślowe.

4. Łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum) występuje przede wszystkim 
w dolinie Nidy i Mierzawy (na madach drobnoziarnistych i próchniczych mu
łach) oraz w niewielkich, płaskodennych dolinach wyciętych w podłożu lesso
wym. Graniczy z siedliskami Salici-Populetum, Circaeo-Alnetum, Tilio-Carpine
tum seria żyzna, Ribo nigri-Alnetum, sporadycznie także z innymi siedliskami. 
Siedliska Ficario-Ulmetum zajęte są przede wszystkim przez łąki, często podsie- 
wane i o uproszczonym składzie florystycznym. Rzadko, tylko w niektórych do
linach, na koluwiach lessowych spotyka się zbiorowiska leśne o różnym stopniu 
wykształcenia.

5. Grąd (Tilio-Carpinetum) seria żyzna. Dominuje powierzchniowo na bada
nym obszarze. Występuje na wielu różnych podłożach (między innymi zwietrze- 
liny margli, opok i gipsów, oraz lessy i glinki lessopodobne) i na różnych gle
bach (takich jak rędziny, czarnoziemy i gleby brunatne). Graniczy ze wszystkimi 
typami siedlisk występującymi w regionie. Siedliska grądu serii żyznej są zajęte 
przede wszystkim przez pola i osadnictwo o charakterze wiejskim. Rzadziej wy
stępują kompleksy leśne, choć niektóre z nich są bardzo dobrze zachowane. Na 
bardziej nachylonych stokach (głównie we wschodniej części terenu) rozpo
wszechnione są niewielkie płaty wieloletnich ugorów, suchych łąk i zarośli z rzę
du Prunetalia.

6. Grąd (Tilio-Carpinetum) seria uboga. Występuje na różnych podłożach, 
głównie na odwapnionych lessach i utworach lessopodobnych oraz (rzadziej) na 
przemytej i wyługowanej zwietrzelinie opok, na piaskach fluwioglacjalnych oraz 
na piaskowcach i glinach. Graniczy z większością pozostałych typów siedlisk. 
Siedliska grądów serii ubogiej zajęte są najczęściej przez zbiorowiska polne, 
rzadziej łąkowe i leśne. W lasach na tym siedlisku często występują nasadzenia 
sosnowe i modrzewiowe.

7. Dąbrowa świetlista (Potentillo albae-Quercetum). Siedlisko stosunkowo 
rzadkie. Występuje w okolicach Wełecza, na północ od Pasturki, na północ od 
Podłęża, koło Chrobrza oraz w kilku miejscach między Mierzwinem i Turem 
Dolnym. Zajmuje obszary zbudowane z gliny morenowej. Graniczy z siedli
skiem Tilio-Carpinetum (seria żyzna i seria uboga), Querco-Pinetum oraz spora
dycznie z siedliskami Circaeo-Alnetum i Ficario-Ulmetum. Siedliska dąbrowy 
świetlistej są najczęściej zajęte przez dobrze wykształcone zbiorowiska leśne.

8. Dąbrowa wysokopienna. Występuje dość często na wychodniach gipsów, 
margli i wapieni, czasem przykrytych cienką warstwą lessów. Siedlisko dąbrowy 
wysokopiennej związane jest ze stokami o ekspozycji południowej i południo
wo-zachodniej. Graniczy z siedliskami muraw kserotermicznych, Tilio-Carpine- 
tum (seria żyzna i seria uboga), Querco-Pinetum, znacznie rzadziej z siedliskami 
Ficario-Ulmetum, Circaeo-Alnetum i Leucobryo-Pinetum. Siedliska dąbrowy
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wysokopiennej są prawie całkowicie zajęte przez zbiorowiska polne, bardzo 
rzadko spotyka się łąki, murawy i zarośla. Poza kilkoma młodymi nasadzeniami 
sosnowymi brak na tym siedlisku lasów.

9. Bór mieszany (Querco-Pinetum). Występuje w północno-wschodniej czę
ści terenu, na piaskach o różnej miąższości i różnego pochodzenia. Graniczy 
z siedliskami Tilio-Carpinetum (seria uboga i seria żyzna), Potentillo albae-Querce- 
tum, dąbrowy wysokopiennej i Leucobryo-Pinetum, rzadko z siedliskami Ribo 
nigri-Alnetum, Circaeo-Alnetum i Ficario-Ulmetum. Siedliska boru mieszanego 
zajęte są przez różne stadia rozwojowe zbiorowisk leśnych.

10. Bór suchy (Cladonio-Pinetum). Występuje na kilku niewielkich powierz
chniach na południe od Podłęża, głównie na wierzchołkach wydm. Graniczy 
z Leucobryo-Pinetum, Tilio-Carpinetum serii ubogiej i Circaeo-Alnetum. Siedli
ska boru suchego są zajęte przez zbiorowiska leśne, sporadycznie tylko występu
ją murawy, głównie Spergulo-Corynephoretum.

11. Bór świeży (Leucobryo-Pinetum). Występuje w północno-wschodniej 
części obszaru oraz koło Skrzypiowa i Zagajowa, na głębokich piaskach różnego 
pochodzenia, czasami zwydmionych. Graniczy z siedliskami Querco-Pinetum, 
Tilio-Carpinetum serii ubogiej (bardzo rzadko serii żyznej), Cladonio-Pinetum, 
bardzo rzadko z siedliskami Ficario-Ulmetum, Circaeo-Alnetum i dąbrową wy
sokopienną. Siedliska Leucobryo-Pinetum prawie w całości są zajęte przez różne 
stadia rozwojowe zbiorowisk leśnych, najczęściej monokultur sosnowych.

12. Bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum). Występuje bardzo rzadko 
w północno-wschodniej części terenu, w zabagnionych i zatorfionych niewiel
kich obniżeniach międzywydmowych. Graniczy z Querco-Pinetum. Siedlisko 
boru bagiennego jest zajęte przez zbiorowisko leśne.

13. Torfowisko wysokie (Oxycocco-Sphagnetea). Występuje na południe od 
Włoch, na utworach piaszczystych, przykrywających leje krasowe (?). Graniczy 
z siedliskiem Circaeo-Alnetum i Leucobryo-Pinetum. Zajęte jest przez słabo wy
kształcone torfowisko wysokie z dużym udziałem gatunków torfowisk niskich 
i przejściowych.

14. Murawy kserotermiczne (Festucetalia valesiacae). Występują niezbyt 
rzadko na stromych stokach wychodni skał wapiennych i gipsowych we wschod
niej części terenu. Graniczą prawie wyłącznie z siedliskami dąbrowy wysoko
piennej i tylko wyjątkowo z Tilio-Carpinetum seria żyzna lub Potentillo albae- 
-Quercetum. Zajęte są przez różne zbiorowiska murawowe (Sisymbrio-Stipetum, 
Seslerio-Scorzoneretum, Inuletum ensifoliae, Koelerio-Festucetum i Thalictro- 
-Salvietum).

15. Industrioklimaks. Występuje na obszarze wyrobisk koło Pińczowa, koło 
Gacek, na terenie przemysłowym na północ od Szarbkowa. Ze względu na zna
czne przekształcenie powierzchni ziemi i prace rekultywacyjne (zmiany wysoko
ści i nachylenia stoków, nanoszenie obcego, zróżnicowanego materiału i zmiany 
stosunków wodnych) nie są znane tendencje rozwojowe tych terenów.
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ZMIANY ROŚLINNOŚCI POTENCJALNEJ W CIĄGU OSTATNICH 30 LAT

Do analizy zmian roślinności potencjalnej wykorzystano arkusze terenowe 
(w skali 1:100 000) mapy wykonanej przez A. S. Kostrowickiego w pierwszej 
połowie lat siedemdziesiątych w ramach programu kartowania roślinności poten
cjalnej Polski. Między mapą roślinności potencjalnej opracowaną w latach sie
demdziesiątych a rezultatem obecnego kartowania występują wyraźne różnice. 
Wynikają one z kilku powodów:

-  odmiennej skali kartowania terenowego i różnego przeznaczenia map, a co 
za tym idzie -  różnej szczegółowości prac terenowych i różnic w późniejszej 
generalizacji kartograficznej. Tego typu różnice są oczywiste i nie wymagają 
wyjaśnień;

-  odmiennej interpretacji roślinności przy niezmienionym siedlisku, wynika
jącej z: a) rozwoju wiedzy na temat zróżnicowania i rozmieszczenia zbiorowisk 
roślinnych w Polsce; b) różnic w fazie rozwojowej poszczególnych płatów ro
ślinności, co wynika z sukcesji progresywnej;

-  ewolucji zbiorowisk związanej z ewolucją siedlisk.
Do różnic wynikających z odmiennej interpretacji roślinności przy niezmie

nionym siedlisku należy niewątpliwie inna delimitacja siedlisk grądów i dąbrów. 
Łączna powierzchnia tych siedlisk na obu mapach jest bardzo zbliżona (nieco 
ponad 80% całego terenu), ale powierzchnia siedlisk dąbrów została zmniejszona 
prawie o połowę, przy czym siedliska dąbrowy wysokopiennej ograniczono je
dynie do bardzo specyficznych położeń -  wychodni wapiennych i gipsowych
o ekspozycji południowej i zachodniej. Zwiększono natomiast powierzchnię 
siedlisk grądu żyznego kosztem grądu ubogiego i boru mieszanego (szczególnie 
w okolicach Kozubowa i Chrobrza). Wiąże się to z rozwojem zbiorowisk leś
nych, bardzo młodych monokultur sosnowych na początku lat sześćdziesiątych, 
w których obecnie są reprezentowane gatunki związane z grądami żyznymi.

Obszarem, którego interpretacja różni się znacznie na obu mapach, jest kom
pleks leśny na południe od Skrzypiowa. Na podstawie analizy młodych nasadzeń 
sosnowych w latach sześćdziesiątych większość terenu uznano za siedlisko dą
browy napiaskowej. Nasze szczegółowe badania wskazują, że występują tam 
siedliska bom świeżego, boru mieszanego i grądu ubogiego. Nie można jednak 
wykluczyć, że na różnice w interpretacji wpływa -  oprócz różnego wykształce
nia zbiorowisk -  także zmiana warunków siedliskowych, związana z obniżeniem 
poziomu wód gruntowych w wyniku melioracji doliny Nidy.

Specyficznym przykładem różnic między mapami są obszary północnych 
stoków w wąwozach lessowych między Młodzawami i Kozubowem. Poprzednio 
znaczono tam obecność siedlisk zbiorowiska zbliżonego do Arunco-Alnetum. 
Obecnie takiego zbiorowiska rzeczywistego i potencjalnego nie wyróżniano, lecz 
potraktowano jako jedną z wilgotnych form grądu żyznego, gdyż:

a. Znacznie zmienił się charakter roślinności. Gatunki podawane jako domi
nujące, a zarazem charakterystyczne, tzn. Veratrum lobelianum, Aconitum varie-
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gatum, Aruncus silvester, Phyteuma orbiculare, Senecio nemorensis, Trollius 
europaeus, Bupleurum longifolium, Lysimachia nemorum i Alnus incana stały się 
bardzo rzadkie, przy czym Alnus incana jest obecnie pospolitsza w Ficario-Ul- 
metum, a Aconitum variegatum można spotkać także na stokach południowych. 
Natomiast w runie zaczęły dominować gatunki grądowe.

b. Znacznie zmniejszyła się powierzchnia (zarówno wzdłuż wąwozów, jak 
i w górę stoku) tego zmienionego zbiorowiska (Kostrowicki inf. ustna). Jak się 
wydaje, omawiana sytuacja wynika z jednoczesnej zmiany spowodowanej ewo
lucją siedlisk (zmiana chemizmu wód spływających ze stoków i obniżenie pozio
mu wód gruntowych) oraz stopniowego dojrzewania fitocenozy.

Największe i jednoznaczne zmiany siedliskowe nastąpiły na obszarze doliny 
Nidy i Mierzawy. W wyniku melioracji zmniejszył się udział siedlisk Carici-Al- 
netum, Circaeo-Alnetum i Salici-Populetum, a zwiększyła powierzchnia zajęta 
przez siedlisko Ficario-Ulmetum. Na skrzydłach doliny pojawiły się także sied
liska grądu ubogiego.

W dolinie Nidy znaczono poprzednio 8 punktów siedliska roślinności solni- 
skowej. Szczegółowe badania współczesne nie potwierdziły ich obecności. Jak 
się wydaje zanik roślinności solniskowej (i jej siedlisk) jest efektem melioracji 
doliny oraz stałych zabiegów pratotechnicznych.

Wyraźne zmiany siedliskowe obserwuje się na obszarach określanych obec
nie jako industrioklimaks. W wyniku znacznej zmiany rzeźby, wysypywania 
śmieci i prowadzenia zabiegów rekultywacyjnych na pewno zmniejszył się za
sięg siedlisk dąbrów, natomiast nie są jednoznacznie określone tendencje sukce
syjne obecnej, w wielu wypadkach szczątkowej roślinności.

Ogólnie biorąc, zmiany roślinności potencjalnej wystąpiły na prawie 30% 
powierzchni rozpatrywanego terenu. Główną przyczyną zmian było antropoge
niczne przekształcnie warunków abiotycznych, a w szczególności stosunków 
wodnych i ukształtowania terenu. Największe znaczenie miała melioracja i za
biegi rekultywacyjne w dolinie Nidy, polegające z jednej strony na przyspiesze
niu ruchu poziomego wody oraz -  punktowo -  na trwałym obniżeniu poziomu 
wód gruntowych, a z drugiej związane z przemieszaniem gleby i zasypaniem 
wielu starorzeczy. W rezultacie nastąpiły zmiany udziału powierzchniowego 
siedlisk łęgów i olsów, zmieniło się także ich rozmieszczenie w przestrzeni. Zna
cznie mniejszy, choć lokalnie istotny wpływ na zmiany roślinności potencjalnej 
miało przekształcenie rzeźby na terenach pozadolinowych, związane z zabudową 
techniczną, wykopami i nasypami.
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JERZY SOLON

TYPOLOGICZNE ZRÓŻNICOWANIE 
ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ

WSTĘP

Mimo istnienia licznych i wartościowych opracowań roślinność podokręgu 
Pińczowskiego Niecki Nidziańskiej nie jest wyczerpująco poznana. Sytuacja ta 
skłoniła nas do podjęcia szerszych, bardziej szczegółowych badań, ukierunkowa
nych na poznanie zróżnicowania typologicznego i przestrzennego roślinności 
rzeczywistej na mniejszym obszarze (por. rye. 1), reprezentatywnym jednak dla 
całego podokręgu.

Zdjęcia fitosocjologiczne wykorzystane przy opracowaniu typologii lokalnej 
wykonało 5 autorów w latach 1984-1991: Z. Wójcik przeanalizowała roślinność 
segetalną, B. Moszyńska opracowała roślinność ruderalną. Dokumentację fito- 
socjologiczną dotyczącą pozostałych grup zbiorowisk wykonali (w kolejności 
alfabetycznej): A. S. Kostrowicki, E. Roo-Zielińska, J. Solon. Kartowanie tere
nowe jest dziełem A. S. Kostrowickiego, J. Plit, E. Roo-Zielińskiej i J. Solona.

Przy analizie i identyfikacji zbiorowisk posługiwano się systemem jednostek 
zaproponowanym przez W. Matuszkiewicza (1981).

Na podstawie analizy zdjęć fitosocjologicznych wyróżniono 87 podstawo
wych jednostek typologicznych roślinności (fitocenonów), obejmujących 52 do
brze scharakteryzowane zespoły i 22 typy zbiorowisk mające jedynie walor lo
kalny. W obrębie 9 zespołów wyróżniono w sumie 22 jednostki niższego rzędu 
(podzespoły i warianty). Wszystkie fitocenony podstawowe należą do 33 związ
ków w obrębie 22 rzędów i 16 klas fitosocjologicznych. W przytoczonym niżej 
wykazie zbiorowiska segetalne, wyróżnione przez Z. Wójcik, zostały zaznaczone 
gwiazdką (*), natomiast zbiorowiska miejsc ruderalnych, opracowane przez 
B. Moszyńską, zaznaczono dwoma gwiazdkami (**).

Lokalna typologia zbiorowisk roślinnych umożliwiła opracowanie klucza do 
kartowania i wstępnej wersji legendy mapy roślinności rzeczywistej. Podstawą 
wykonania mapy było kartowanie terenowe w skali 1:10 000 przeprowadzone 
w sezonach letnich w latach 1985-1991. W trakcie kartowania pominięto roślin
ność wodną. Nie rejestrowano również oddzielnych zbiorowisk chwastów pol
nych, lecz wytyczono jedynie zasięgi poszczególnych kompleksów, różniących
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się wymaganiami siedliskowymi. W przypadku pozostałych typów roślinności 
zaznaczano na mapie jednostki typologiczne różnej rangi, bardzo często niższej 
od zespołu. Robocza wersja mapy została zgeneralizowana (merytorycznie i kar
tograficznie) i przedstawiona w skali 1:25 000 (mapa znajduje się na końcu 
tomu). W trakcie generalizacji pominięto płaty o powierzchni mniejszej niż 
625 m2, co spowodowało m. in. konieczność kompleksowego ujęcia roślinności 
terenów zabudowanych.

PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH ZBIOROWISK

Klasa Chenopodietea Oberd. 1957 em. Lohm., J. et R. Tx. 1961.
Rząd Polygono-Chenopodietalia (R. Tx. et Lohm. 1950) J. Tx. 1961.
Związek Eu-Polygono-Chenopodion Siss. 1946.
(*) 1. Zesp(A Lamio-Veronicetum politae (Kornaś 1950).
Zbiorowisko dominujące powierzchniowo w uprawach roślin okopowych na 

glebach rędzinowych, rzadziej na lessach.
(**) 2. Zespół Galinsogo-Setarietum (R. Tx. et Beck. 1942) R. Tx. 1950.
Występuje powszechnie w sąsiedztwie zabudowań, gdzie tworzy małe płaty 

w przydomowych uprawach ogródkowych.
Rząd Sisymbrietalia J. Tx. 1961.
Związek Sisymbrion R. Tx., Lohm., Prsg. 1950.
(**) 3. Zespół Senecioni-Tussilaginetum Molier 1949.
Występuje dość często na małych i bardzo małych powierzchniach, głównie 

na podłożu wapiennym. Większe obszary zajmuje na ścianach skalnych w obrę
bie kamieniołomu w Pińczowie. Jest zbiorowiskiem krótkookresowym i szybko 
zanikającym w wyniku sukcesji.

(**) 4. Zespół Sisymbrietum sophiae Kreh. 1925.
Zbiorowisko ruderalne, występujące na przydrożach oraz w sąsiedztwie ka

mieniołomu. Zajmuje bardzo małe powierzchnie rozrzucone po całym terenie.
(**) 5. Zespół Chenopodietum ruderale Oberd. 1957.
Zbiorowisko ruderalne, często towarzyszące zabudowie, występujące rów

nież w sąsiedztwie kamieniołomu. Tworzy małe lub bardzo małe płaty.
(**) 6. Zespół Urtico-Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohm. 1950.
Zbiorowisko tworzące wąskie płaty w sąsiedztwie zabudowań. Powszechne 

we wszystkich miejscowościach.
(**) 7. Zespół Corispermo-Brometum tectorum Krusem., Siss. et Westh. 

1946.
Zbiorowisko tworzące małe (długie i wąskie) płaty na torowiskach kolejki 

wąskotorowej oraz na niektórych poboczach dróg.

Masa Secalietea Br.-Bl. 1951.
Rząd Aperetalia R. Tx. et J. Tx. 1960.
Związek Arnoseridion minimae Malato-Beliz, J. Tx., R. Tx. 1960.
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(*) 8. Zespć\ Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 1925) R. Tx. 1937.
Występuje jedynie w uprawach zbożowych w okolicy Zakrzowa na ubogich, 

piaszczystych glebach, gdzie tworzy kilka płatów średniej wielkości.
Związek Aphanion R. Tx. et J. Tx. 1960.
(*) 9. Zespół Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaś 1950.
Zespół chwastów upraw roślin zbożowych. Występuje na niewielkich powie

rzchniach rozrzuconych po całym terenie.
a) V. t. typicum.
Tworzy kilka niezbyt dużych płatów na podłożu piaszczystym w północno- 

-wschodniej części analizowanego terenu.
b) V. t. consolidetosum.
Podzespół związany z obszarami polnymi na wyługowanych marglach i les

sach.
Rząd Secalietalia Br.-B1.1931 em. J. et R. Tx. 1960.
Związek Caucalidion lappulae R. Tx. 1950.
(*) 10. Zespół Caucalido-Scandicetum (Libb. 1930) R. Tx. 1937.
Zespół dominujący powierzchniowo w uprawach roślin zbożowych. Tworzy 

liczne, czasem duże płaty na glebach wytworzonych z wapieni, gipsów i lessów.

Klasa Epilobietea angustifolii R. Tx. et Prsg. 1950.
Rząd Epilobietalia angustifolii R. Tx. 1950.
Związek Sambuco-Salicion R. Tx. et Neum. 1950.
(**) 11. Zbiorowisko z Sambucus nigra.
Zbiorowisko zaroślowe o zmiennym składzie florystycznym, tworzące liczne, 

lecz niewielkie płaty w sąsiedztwie zabudowy o charakterze wiejskim oraz (ale 
rzadziej) na granicy lasu.

Klasa Plantaginetea majoris R. Tx. et Prsg. 1950.
Rząd Plantaginetalia majoris R. Tx. (19947) 1950.
Związek Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931.
(**) 12. Zespó\ Lolio-Plantaginetum (Lincola 1921) Beger 1930.
Występuje powszechnie na miejscach wydeptywanych (drogach polnych, pla

cach, podwórkach), położonych na różnych siedliskach, ale nigdzie nie zajmuje 
dużych powierzchni.

Związek Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940.
(**) 13. Zbiorowisko z Rumex crispus.
Występuje stosunkowo rzadko i na małych powierzchniach w dolinie Nidy na 

miejscach wydeptywanych w obrębie siedlisk łęgowych.

Klasa Artemisietea Lohm., Prsg. et R. Tx. 1950.
(**) 14. Zbiorowisko z Lycium barbarum.
Występuje często, lecz na niewielkich powierzchniach w kompleksie z zabudo

waniami oraz na przydrożach i granicach pól, szczególnie na podłożu lessowym.
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Rząd Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943.
Związek Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926.
(**) 15. Zespół Echio-Melilotetum R. Tx. 1942.
Występuje powszechnie niewielkimi płatami na przepuszczalnych, żyznych, 

suchych i ciepłych siedliskach w sąsiedztwie zabudowań, na placach składo
wych, w wykopach. Na Garbie Pińczowskim szybko ulega sukcesji w kierunku 
zbiorowisk suchych łąk.

Związek Eu-Arction R. Tx. 1937 em. Siss. 1946.
(**) 16. Zespół Leonuro-Arctietum tomentosi (Felfoldy 1942) Lohm. ap. 

R. Tx. 1950.
Występuje stosunkowo rzadko i tworzy bardzo małe płaty w sąsiedztwie za

budowań, na miejscach lokalnie przeazotowanych.
(**) 17. Zespół Balloto-Chenopodietum R. Tx. 1931 em. Lohm. 1950.
Występuje stosunkowo rzadko i tworzy niewielkie płaty w sąsiedztwie zabu

dowań.
(**) 18. Zespół Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. (1931) 1949.
Zbiorowisko bardzo rzadkie na analizowanym terenie. Tworzy niewielkie 

płaty w sąsiedztwie zabudowań oraz w obrębie kompleksów polnych na siedli
sku grądowym.

Związek Alliarion Oberd. (1957) 1962.
19. Zespół Chaerophylletum bulbosi R. Tx. (1931) 1937.
Krótkookresowe zbiorowisko, będące jednym z pierwszych stadiów zarasta

nia niewielkich poręb na siedlisku łęgowym. Występuje tylko na kilku niewiel
kich powierzchniach.

Klasa Phragmitetea R. Tx. et Prsg. 1942.
Rząd Phragmitetalia Koch 1926.
Związek Phragmition Koch 1926.
20. Zespół Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soo 1927.
Tworzy niewielkie i niezbyt liczne płaty w dolinie Nidy, częściej w jej połu

dniowej części, w obrębie stawów rybnych, nad rowami melioracyjnymi i staro
rzeczami.

21. Zespół Eleocharitetum palustris Sennikov 1919.
Występuje bardzo rzadko w niewielkich, wypłyconych oczkach i/lub staro

rzeczach w południowej części doliny Nidy.
22. Zespół Phragmitetum (Gams 1927) Schmale 1939.
Najpospolitsze zbiorowisko szuwarowe w dolinie Nidy. Tworzy liczne płaty 

różnej wielkości i na różnym etapie sukcesji (od jednogatunkowych agregacji 
występujących w stawach rybnych po płaty z dużym udziałem gatunków łąko
wych na obszarach podsuszonych w wyniku melioracji).

23. Zespół Glycerietum maximae Hueck 1931.
Zbiorowisko szuwarowe tworzące liczne i duże płaty w północnej, niezme- 

liorowanej części doliny oraz występujące sporadycznie i na małych powierzch-
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niach w jej części południowej, głównie nad starorzeczami, na siedlisku łęgo
wym.

24. Zespół Scirpetum tabaernemontani Pass. 1964.
Zbiorowisko rzadkie, tworzące niewielkie płaty w obrębie stawów rybnych 

w dolinie Nidy na południe od Pińczowa.
Związek Magnocaricion Koch 1926.
25. Zespół Caricetum acutiformis Sauer 1937.
Występuje rzadko, na niewielkich powierzchniach w południowej części do

liny Nidy, daleko od koryta rzeki w miejscach nieco zabagnionych.
26. Zespół Caricetum paniculatae Wangerin 1916.
Występuje bardzo rzadko, na niewielkich powierzchniach na murszejących 

torfach w południowej części doliny Nidy.
27. Zespół Caricetum gracilis (Graebn. et Hueck 1931) R. Tx. 1937. 
Występuje powszechnie w dolinie Nidy tworząc najczęściej niewielkie, lecz

długie i wąskie płaty w starorzeczach bardzo wypłyconych lub wypełnionych 
torfem.

a) C. g. typicum.
Występuje w obniżeniach położonych stosunkowo blisko koryta rzeki na 

podłożu mineralno-organicznym.
b) C. g. caricetosum tiigrae.
Podzespół związany z obniżeniami wypełnionymi podłożem torfowym.
c) C. g. phragmitetosum.
Zajmuje najwilgotniejsze miejsca, często z wodą na powierzchni.
28. Zespół Caricetum elatae Koch 1926.
Zbiorowisko występuje rzadko i tworzy niewielkie płaty nad zarastającymi 

starorzeczami w dolinie Nidy, stosunkowo daleko od jej obecnego koryta.
29. Zespół Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n. n.) Libb. 1931. 
Tworzy kilka niewielkich płatów na siedlisku łęgowym w południowej części

doliny Nidy.

Klasa Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em. Muli. 1961.
Rząd Corynephoretalia canescentis R. Tx. 1937 em. Krausch 1962.
Związek Corynephorion canescentis Klika 1931.
30. Zespół Spergulo vernalis-Corynephoretum (R. Tx. 1928) Libb. 1933. 
Występuje zarówno w dolinie Nidy, jak i na Garbie Pióczowskim na suchych

i ubogich piaskach. Tworzy niezbyt duże płaty reprezentujące różne stadia roz
wojowe.

Rząd Festuco-Sedetalia R. Tx. 1951 em. Krausch 1962.
31. Zbiorowisko z Calamagrostis epigeios.
Występuje na kilkunastu bardzo małych powierzchniach w kompleksie leś

nym koło Skrzypiowa i we wschodniej części Garbu Pińczowskiego, na suchym 
podłożu piaszczystym.

Związek Armerion elongatae Krausch 1959.
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32. Zespół (?) Diantho-Armerietum Krausch 1959.
Występuje na kilkunastu powierzchniach różnej wielkości w dolinie Nidy. 

Zajmuje niewielkie, suche i piaszczyste wyniesienia niezbyt odległe od koryta 
rzeki.

33. Zbiorowisko Trifolium arvense-Elymus repens.
Zbiorowisko występuje w dolinie Nidy, ale dość rzadko. Tworzy niewielkie 

płaty na podłożu piaszczystym.
Związek Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935.
34. Zespół Festuco psammophilae-Koelerietum glaucea Klika 1931.
Występuje niezbyt często na niewielkich piaszczystych powierzchniach na

Garbie Pińczowskim, głównie w części zachodniej i centralnej.

Klasa Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937.
Rząd Molinietalia Koch 1926.
Związek Molinion Koch 1926.
35. Zespół Molinietum medioeuropaeum Koch 1926.
Występuje na niewielkich powierzchniach rozrzuconych w obrębie siedliska 

łęgu jesionowo-olszowego w południowej części doliny Nidy.
Związek Calthion R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957.
36. Zespół Cirsio-Polygonetum R. Tx. 1951.
Zbiorowisko dominujące powierzchniowo na glebach mineralnych i mineral - 

no-organicznych w dolinie Nidy. W zależności od warunków siedliskowych
i użytkowania zróżnicowane na jednostki niższej rangi.

a) Wariant z Cerastium arvense.
Tworzy stosunkowo duże płaty w południowej części doliny. Zajmuje siedli

ska nieco suchsze i bardziej piaszczyste niż pozostałe warianty.
b) Wariant z Lathyrus palustris.
Tworzy płaty różnej wielkości, nieco większe w południowej części doliny, 

na glebach bardziej wilgotnych i z większą zawartością próchnicy niż w warian
cie poprzednim.

c) Wariant z Dactylis glomerata.
Tworzy duże i bardzo duże płaty w dolinie w okolicy Skowronna i Kopemi oraz 

na południe od Krzyżanowic. Odrębność tego wariantu wynika z zabiegów prato- 
technicznych, a w szczególności podsiewania tzw. szlachetnymi gatunkami traw.

37. Zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare.
Pospolite zbiorowisko łąkowe na glebach torfowych i murszowych w central

nej i południowej części doliny Nidy.
a) Wariant z Carex nigra.
Występuje na dużych powierzchniach między Zakrzowem i Młodzawami. 

Charakteryzuje się stosunkowo obfitym udziałem gatunków związanych z torfo
wiskami niskimi.

b) Wariant typowy.
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Tworzy liczne płaty średniej wielkości w południowej części doliny, głównie 
na glebach murszowych.

38. Zbiorowisko pośrednie między Cirsio-Polygone tum i zbiorowiskiem Cir- 
sium canum-Cirsium rivulare.

Występuje na niezbyt licznych powierzchniach różnej wielkości w południo
wej części doliny Nidy, na glebach murszowych.

39. Zespół Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957.
Występuje rzadko na niewielkich powierzchniach wilgotnych i piaszczys

tych, położonych na skrzydłach doliny Nidy, przede wszystkim w okolicach 
Zakrzowa.

Rząd ArrhenatheretaliaFawł. 1928.
Związek Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926.
40. Zespó\ Arrhenatheretum elatioris (Br.-Bl. 1919) Oberd. 1952.
Zespół rozpowszechniony, choć nigdzie nie zajmuje większych powierzchni. 

Spotykany w dolinie Nidy, na Garbie Pińczowskim i na obszarach lessowych. 
W zależności od charakteru podłoża zróżnicowany na jednostki niższego rzędu.

a) A. e. typicum.
Tworzy pojedyncze płaty na skrzydłach doliny oraz na ograniczających ją 

stokach, na siedliskach podsuszonych łęgów i grądu świeżego.
b) A. e. plantaginetosum mediae.
Tworzy liczne choć małe i bardzo małe płaty na stokach lessowych i na 

północnym stoku Garbu Pińczowskiego.
c) A. e. centaureetosum rhenani.
Najsuchsza postać zespołu. Występuje na niewielkich powierzchniach rozrzu

conych po północnym stoku Garbu Pińczowskiego.
41. Zbiorowisko Pastinaca sativa-Hypericum perforatum.
Zbiorowisko wczesnych stadiów zarastania ugorów na siedliskach żyznego

grądu i dąbrowy. Występuje na niewielkich, rozrzuconych powierzchniach, 
głównie w części wschodniej Garbu Pińczowskiego.

Związek Cynosurion R. Tx. 1947.
42. Zespół Lolio-Cynosuretum R. Tx. 1937.
Zbiorowisko pastwiskowe rozpowszechnione na całym obszarze. Najczęściej 

tworzy niewielkie płaty w kompleksie z zabudowaniami i łąkami. Duże powie
rzchnie występują w okolicy Michałowa.

Klasa: Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. 1943.
Rząd: Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. 1943.
Związek: Cirsio-Brachypodion pinnati Hadac et Klika 1944 em. Krausch 1961.
43. Zespół Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-Kom. 1959.
Zespół występuje na niewielkich powierzchniach, głównie na stokach wąwo

zów lessowych oraz, nieco rzadziej, na Garbie Pińczowskim.
44. Zespół Inuletum ensifoliae Kozł. 1925.
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Zespół w postaci dobrze wykształconej występuje jedynie na stokach połu
dniowych Garbu Pińczowskiego w jego zachodniej i centralnej części. W zależ
ności od stopnia rozwoju jest zróżnicowany na dwa warianty.

a) Wariant z Brachypodium pinnatum.
Tworzy płaty różnej wielkości na glebach z dobrze rozwiniętym poziomem 

próchniczo-akumulacyjnym oraz na miejscach wypasanych.
b) Wariant typowy.
Występuje na stokach o silnym nachyleniu, na glebach ze słabo wykształco

nym poziomem próchniczno-akumulacyjnym.
45. Zbiorowisko Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis.
Zbiorowisko występuje na niewielkich powierzchniach na Garbie Pióczo-

wskim, na miejscach o zaburzonej strukturze gleby, głównie w sąsiedztwie ka
mieniołomu i szosy.

46. Zespół Seslerio-Scorzoneretum purpureae Kozł. 1927 em. Medw.-Kom. 
1959.

Zespół występuje jedynie na północnym stoku gipsowego wzgórza w Krzy
żanowicach.

47. Zbiorowisko Brachypodium pinnatum-Centaurea rhenana.
Zbiorowisko o charakterze kadłubowym. Występuje na kilkunastu niewiel

kich powierzchniach, na miejscach o naruszonej strukturze gleby w obrębie Gar
bu Pińczowskiego. Charakteryzuje się wysokim pokryciem gatunków chara
kterystycznych dla związku i niskim udziałem gatunków charakterystycznych 
dla różnych zespołów.

Związek: Festuco-Stipion (Klika 1931) Krausch 1961.
48. Zespół Sisymbrio-Stipetum capillatae (Dziub. 1925) Medw.-Korn. 1959.
Niewielkie płaty tego zbiorowiska występują na stokach lessowych i wapien

nych wychodniach w okolicy Młodzaw oraz na podłożu gipsowym w Krzyżano
wicach.

49. Zespół Koelerio-Festucetum sulcatae Kornaś 1952.
Występuje wyłącznie na wierzchowinie i południowym stoku gipsowego 

wzgórza w Krzyżanowicach.

Klasa Scheuchzerio-Caricetea (Nordh. 1937) R. Tx. 1937.
Rząd Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordh. 1937.
Związek Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934.
50. Zespół Carici-Agrostietum canirtae R. Tx. 1937.
Tworzy kilka powierzchni średniej wielkości w dolinie Nidy koło Zakrzowa, 

w zabagnionych i częściowo zatorfionych obniżeniach otoczonych piaszczysty
mi wyniesieniami.

Rząd Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949.
Związek Caricion davallianae Klika 1934.
51. Zbiorowisko Eriophorum latifolium-Carex dioica.
Występuje na kilku niewielkich powierzchniach w południowej części doliny
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Nidy oraz w niewielkiej dolince na północ od Krzyżanowic, w miejscach zasila
nych eutroficznymi wodami z zawartością węglanu wapnia.

Klasa Nardo-Callunetea Prsg. 1949.
Rząd Nardetalia Prsg 1949.
Związek Nardo-Galion saxatilis Prsg. 1949.
52. Zespół (?) Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959.
Występuje na kilku powierzchniach różnej wielkości w dolinie Nidy na po

łudnie od Pińczowa. Zajmuje rozległe, płaskie, suche i piaszczyste obszary 
w różnej odległości od koryta rzeki.

Klasa Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961.
Rząd Prunetalia R. Tx. 1952.
Związek Rubion subatlanticum R. Tx. 1952.
53. Zespó\ Pruno-Crategetum Hueck 1931.
Zespół pospolity, choć występuje na niewielkich powierzchniach. Spotyka się 

go na Garbie Pińczowskim, na granicy lasów i w otoczeniu zabudowań. Związa
ny z siedliskami grądów i ciepłolubnych dąbrów. W zależności od fazy rozwo
jowej jest zróżnicowany na dwa warianty.

a) Wariant z Agrimonia eupatoria.
Wcześniejsza faza rozwojowa zbiorowiska. Występuje prawie wyłącznie we 

wschodniej części Garbu Pińczowskiego, gdzie tworzy wąskie płaty.
b) Wariant z Poa nemoralis.
Dojrzała faza zbiorowiska, występująca wąskimi pasami na granicy komple

ksów leśnych i niewielkimi płatami w innych miejscach.
54. Zbiorowisko z Rubus plicatus.
Zbiorowisko występujące rzadko na bardzo małych powierzchniach. Jest 

związane z niewielkimi, choć często głębokimi, zagłębieniami powstałymi 
w wyniku lokalnej eksploatacji kamienia pińczowskiego.

Związek Prunion fruticosae R. Tx. 1952.
55. Zbiorowisko z Cerasus fruticosa.
Występuje stosunkowo rzadko i tworzy małe lub bardzo małe płaty na Pola

nie Polichno, u podnóża silnie nachylonych stoków w okolicach Młodzaw oraz 
na Garbie Pińczowskim na glebach rędzinowych, rzadziej na lessach.

Klasa Salicetea purpureae Moor 1958.
Rząd Salicetalia purpureae Moor 1958.
Związek Salicion albae R. Tx. 1955.
56. Zespół Salicetum triandro-viminalis Lohm. 1952
Występuje powszechnie w najbliższym sąsiedztwie koryta Nidy. Tworzy wą

skie (od 0,5 do 3 m szerokości) piaty o zróżnicowanej długości.
57. Zespół Salici-Populetum (R. Tx. 1931) Meijer Drees 1936.
Występuje w dolinach Nidy i Mierzawy. Zajmuje niewielkie powierzchnie
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głównie przy korycie rzeki i nad starorzeczami. Często spotyka się płaty 
o rozluźnionym drzewostanie i znacznym udziale gatunków łąkowych.

Klasa Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943.
Rząd Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937.
Związek Alnion glutinosae (Male. 1929) Meijer Drees 1936.
58. Zespół Ribo nigri-Alnetum Sol.-Górn. 1975.
Występuje w kompleksie leśnym w dolinie Nidy koło Młodzaw oraz tworzy 

małe płaty koło Zakrzowa i w północnej części terenu. Czasem obserwuje się 
postacie degenerujące się w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych.

59. Zespół Salicetum pentandro-einereae (Almą. 1929) Pass. 1961.
Występuje na nielicznych małych powierzchniach w dolinie Nidy, głównie

w części południowej, na siedliskach łęgu jesionowo-olszowego i olsu.

Klasa Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939.
Rząd Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939.
Związek Dicrano-Pinion Libb. 1933.
60. Zespół Leucobryo-Pinetum Mat. (1962) 1973.
Dominuje powierzchniowo w kompleksie leśnym w okolicach Skrzypiowa. 

W zależności od zwarcia drzewostanu i charakteru runa w obrębie zespołu moż
na wyróżnić dwie postaci.

a) Postać z Rubus plicatus.
Tworzy duże płaty w kompleksie leśnym koło Skrzypiowa. Zajmuje również 

niewielkie i nieliczne powierzchnie we wschodniej części Garbu Pińczowskiego.
b) Postać z Festuca psammophila.
Występuje na dużych powierzchniach w kompleksie leśnym koło Skrzypiowa.
61. Zespół Molinio-Pinetum J. Mat. 1973.
Zespół bardzo rzadki na analizowanym terenie. Tworzy jeden niewielki i czę

ściowo przesuszony płat na granicy kompleksu leśnego i łąk w okolicach Za
krzowa.

62. Zespół Querco roboris-Pinetum J. Mat. 1981.
Zespół spotykany dość rzadko, choć tworzy kilka płatów średniej wielkości 

na obrzeżach kompleksu leśnego w okolicach Skrzypiowa.
63. Młodniki sosnowe.
Młode nasadzenia i samosiewy sosnowe o nie wykształconej jeszcze chara

kterystycznej kombinacji gatunków występują na niewielkich powierzchniach na 
podłożu piaszczystym zarówno w obrębie doliny Nidy, jak i w kompleksie leś
nym między Skrzypiowem i Młodzawami oraz na Garbie Pińczowskim.

Klasa Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937.
Rząd Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 1931.
Związek Quercion petraeo-pubescentis Jakucs 1961 em. Medw.-Komaś 1972.
64. Zbiorowisko Pinus sylvestris-Adonis vernalis.
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Dwa niewielkie płaty tego zbiorowiska występują na obrzeżu Polany Polich
no. Jest to prowizorycznie wyróżniona jednostka, mająca najprawdopodobniej 
charakter kompleksu i obejmująca m.in. zbiorowisko Lathyrus pannonicus-Or- 
chis purpureus, wstępnie wyróżnione przez Kostrowickiego (1966).

65. Zbiorowisko Larix decidua-Astragalus glycyphyllos.
Zbiorowisko związane z monokulturami modrzewia w kompleksie leśnym 

w okolicach Młodzaw. W zależności od wieku i zwarcia drzewostanu zmienia 
się rola gatunków z poszczególnych grup ekologicznych i syntaksonomicznych.

66. Zbiorowisko Quer eus petraea-Melittis melissophyllum.
Zbiorowisko związane z młodymi monokulturami dębowymi w kompleksie

leśnym w okolicach Młodzaw. Tworzy liczne płaty bardzo różnej wielkości.
Rząd Fagetalia silvaticae Pawł. 1928.
67. Zbiorowisko Acer platanoides-Brachypodium pinnatum.
Zbiorowisko pochodzenia antropogenicznego. Tworzy kilka niewielkich pła

tów na zboczach Garbu Pióczowskiego w granicach miasta.
68. Zbiorowisko Larix decidua-Knautia arvensis.
Zbiorowisko występuje w obrębie nasadzeń modrzewiowych na uboższych 

glebach położonych na południowym stoku Garbu Pióczowskiego. Tworzy kilka 
płatów różnej wielkości w sąsiedztwie miasta.

69. Zbiorowisko Robinia pseudacacia-Bromus secalinus.
Zbiorowisko antropogeniczne. Związane z nasadzeniami grochodrzewu na 

terenach zdewastowanych w wyniku eksploatacji kamienia pińczowskiego. Two
rzy kilka płatów różnej wielkości na zachód od Pińczowa.

Związek Alno-Padion Knapp 1942 em. Medw.-Kom. ap. Mat. et Bor. 1957.
70. Zespół Ficario-Ulmetum campestris Knapp 1942 em. J. Mat. 1976.
Występuje w kompleksie leśnym na zachód od Młodzaw. Tworzy długie

płaty na dnie szerokich i płaskodennych wąwozów lessowych.
71. Zespół Circaeo-Alnetum Oberd. 1953.
Występuje na małych powierzchniach rozrzuconych w dolinie Nidy, szcze

gólnie koło miejscowości Zakrzów.
Związek Carpinion betuli Oberd. 1953.
72. Zbiorowisko Corylus avellana-Fragaria vesca.
Zbiorowisko zaroślowe spotykane na licznych, choć niewielkich powierzch

niach powstałych w wyniku rębni gniazdowej w obrębie lasów grądowych. Wy
stępuje najczęściej w kompleksie leśnym na zachód od Młodzaw.

73. Zespół Tilio-Carpinetum Tracz. 1962.
Zdaniem W. Matuszkiewicza (Matuszkiewicz W. 1984; Matuszkiewicz W., 

Matuszkiewicz A. 1985) grądy tego terenu należą do odmiany nidziańskiej Tilio- 
-Carpinetum i są zróżnicowane na dwa podzespoły: T.- С .  festucetosum heterop- 
hyllae i T.- С .  astrantietosum. Zebrana przez nas dokumentacja uniemożliwia 
jednoznaczne zakwalifikowanie płatów do wymienionych wyżej jednostek. Dla
tego też przedstawiono inny, tymczasowy podział na trzy postaci bez sprecyzo
wanej rangi syntaksonomicznej.
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T a b e l a  8
Liczba powierzchni i średnia liczba granic poszczególnych typów zbiorowisk

Nazwa jednostki Liczba płatów Średnia 
liczba granic 

na płat

1 2 3

Zabudowa miejska i przemysłowa (a) (a)
Zabudowa wiejska (a) (a)
Sady (a) (a)
Senecioni-Tussilaginetum 2 8,0
Arnoserido-Scleranthetum (b) (a) (a)
Vicietum tetraspermae typicum (b) (a) (a)
Vicietum tetraspermae consolidetosum (b) (a) (a)
Pośrednie między Aphanion i Caucalidion (b) (a) (a)
Caucalido-Scandicetum (b) (a) (a)
Sambuco-Salicion 1 1,0
Chaerophylletum bulbosi 1 3,0
Zb. z Lycium barbarum 4 3,5
Glycerietum maximae 14 3,6
Typhetum angustifoliae 8 3,8
Phragmitetum australis 41 2,8
Scirpetum tabaernemontani 2 2,0
Eleocharitetum palustris 1 1,0
Phalaridetum arundinaceae 2 3,0
Caricetum elatae 7 2 Д
Caricetum gracilis typicum 22 2,9
Caricetum gracilis caricetosum nigrae 21 2,1
Caricetum gracilis phragmitetosum 21 3,3
Caricetum acutiformis 2 2,5
Caricetum paniculatae 1 3,0
Spergulo-Corynephoretum 8 2,4
Festuco-Koelerietum glaucae 4 3,2
(?) Diantho-Armerietum 36 4,4
Zb. Trifolium arvense-Elymus repens 2 3,0
Zb. z Calamagrostis epigeios 2 7,5
(?) Calluno-Nardetum 3 2,3
Epilobio-Juncetum effusi 3 4,3
Molinietum medioeuropaeum 1 5,0
Cirsio-Polygonetum wariant z Cerastium arven.se 26 3,4
Cirsio-Polygonetum wariant z Lathyrus palustris 16 7,1
Cirsio-Polygonetum wariant z Dactylis glomerata 17 7,7
Pośr. między Cirs.-Pol. i Cirs. caru-Cirs. riv. 7 4,9
Zb. Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant z C. nigra 14 6,3
Zb. Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typowy 16 8,7
Arrhenatheretum elatioris typicum 49 5,3
Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum 22 2,8
Arrhenatheretum elatioris centaureetosum 10 4,0
Zb. Pastinaca sativa-Hypericum perforatum 15 3,3
Lolio-Cynosuretum 28 4,1
Sisymbrio-Stipetum capillatae 5 2,0
Koelerio-Festucetum 1 4,0
Seslerio-Scorzoneretum 1 3,0
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1 2 3

(?) Thalictro-Salvietum 8 4,2
Zb. Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis 8 4,0
Zb. Brachypodium pinnatum-Centaurea rhenana 8 3,9
Inuletum ensifoliae wariant z Brachypodium pinnatum 11 3,2
Inuletum ensifoliae wariant typowy 5 4,2
Carici-Agrostietum caninae 3 5,3
Zb. Eriophorum latifolium-Carex dioica 5 4,2
Pruno-Crategetum wariant z Agrimonia eupatoria 18 3,1
Pruno-Crategetum wariant z Poa nemoralis 16 3,9
Zb. z Rubus plicatus 6 1,8
Prunion fruticosae 2 2,5
Salicetum triandro-viminalis 13 1,8
Salici-Populetum 55 2,6
Ribo nigri-Alnetum 8 3,4
Salicetum pentandro-cinereae 11 2,5
Młodniki ze związku Dicrano-Pinion 17 2,8

Leucobryo-Pinetum postać z Festuca
psammophila forma z Betula pendula 1 3,0

Leucobryo-Pinetum postać z Rubus plicatus 5 7,4
Leucobryo-Pinetum postać z Festuca

psammophila forma z Pinus sylvestris 9 6,1
Molinio-Pinetum postać przesuszona 1 3,0
Querco roboris-Pinetum 10 6,5
Circaeo-Alnetum 18 4,0
Ficario-Ulmetum 2 9,0
Tilio-Carpinetum fazy regeneracyjne 21 4,4
Tilio-Carpinetum postać z Crategus monogyna 15 5,7
Tilio-Carpinetum postać z Paris quadrifolia 11 4,8
Zb. Quercus petraea-Melittis melissophyllum 10 5,8
Zb. Alnus glutinosa-Urtica dioica 1 1,0
Zb. Corylus avellana-Fragaria vesca 35 1,7
Zb. Pinus sylvestris-Adonis vernalis 2 3,0
Zb. Larix decidua-Knautia arvensis 4 3,5
Zb. Larix decidua-Astragalus glycyphyllos 9 4,6
Zb. Acer platanoides-Brachypodium pinnatum 1 8,0
Zb. Robinia pseudacacia-Bromus secalinus 2 3,0

Uwagi: (a) nie analizowano; (b) dotyczy kompleksu zbiorowisk polnych.

a) Postać z Crategus monogyna.
W znacznym stopniu odpowiada T.- С .  festucetosum heterophyllae. Występu

je płatami różnej wielkości na terenie płaskim i na stokach o ekspozycji połu
dniowej w obrębie kompleksu leśnego na zachód od Młodzaw oraz na bardzo 
małych powierzchniach we wschodniej części Garbu Pińczowskiego.

b) Postać z Paris quadrifolia.
Pod względem florystycznym zbliżona do T.- С .  astrantietosum. Występuje na 

terenie płaskim i na stokach o ekspozycji północnej w kompleksie leśnym koło 
Młodzaw.

c) Fazy regeneracyjne.

http://rcin.org.pl



80

Tworzą liczne płaty różnej wielkości w kompleksie leśnym koło Młodzaw. 
Charakteryzują się stosunkowo ubogim runem i niewielkim udziałem gatunków 
charakterystycznych i wyróżniających. W drzewostanie przeważa sosna lub 
świerk pochodzące z nasadzeń.

MAPA ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ

Prezentowana mapa (znajdująca się na końcu tomu) przedstawia stan zróżni
cowania roślinności rzeczywistej obszaru modelowego w latach 1988-1991. Le
genda i szczegółowość (kartograficzna i merytoryczna) zostały tak dobrane, aby 
końcowa wersja mapy mogła spełnić trzy różne, choć powiązane ze sobą zada
nia: a) dokumentować zróżnicowanie przestrzenne i typologiczne roślinności, 
a pośrednio także warunki siedliskowe, użytkowanie ziemi i antropogeniczne 
odkształcenie szaty roślinnej w określonym przedziale czasowym; b) umożliwić 
(przy wykorzystaniu materiałów archiwalnych) analizę zmian w środowisku 
przyrodniczym (tj. w szacie roślinnej i warunkach abiotycznych), jakie zaszły 
w ciągu ostatnich 25 lat; c) umożliwić wyróżnienie ponadfitocenotycznych kom
pleksów krajobrazowych roślinności, będących jednocześnie najniższymi jedno
stkami podziału regionalnego na podstawach geobotanicznych.

W związku z założoną koncepcją mapy i stopniem jej szczegółowości legen
da różni się od wykazu syntaksonów zidentyfikowanych w terenie. Legenda 
mapy obejmuje 80 jednostek należących do 14 klas. Osiem jednostek przedsta
wia kompleksy zbiorowisk polnych oraz ruderalnych związanych z zabudową. 
Dwie jednostki obejmują związki zespołów, 49 znaków legendy reprezentuje 
zespoły, natomiast 21 -  to jednostki w randze niższej niż zespół.

Na mapie przedstawiono 778 oddzielnych płatów roślinności w randze zespo
łu lub niższej i o powierzchni powyżej 625 m2.

Pełen wykaz jednostek legendy oraz liczebności płatów poszczególnych ty
pów wraz ze średnią liczbą zbiorowisk graniczących przedstawia tabela 8.

UWAGI KOŃCOWE

Analizowany obszar o powierzchni 92 km2 charakteryzuje się bardzo wyso
kim zróżnicowaniem typologicznym, dynamicznym, ekologicznycm i prze
strzennym roślinności rzeczywistej. O bogactwie typologicznym świadczy wy
stępowanie 87 fitocenonów lokalnych, należących do 16 klas. Występujące zbio
rowiska mają różny charakter dynamiczny i odmienną fizjonomię. Z różnicami 
typologicznymi związane jest również zróżnicowanie ekologiczne roślinności, 
występującej na najrozmaitszych siedliskach, od mokrych (Phragmitetea) do 
siedlisk suchych i bardzo suchych (Festuco-Brometea i Sedo-Sclerantheteo). 
Bardzo wysokie jest również rozdrobnienie przestrzenne, wynoszące prawie 8,5 
płata na km2 i to bez uwzględnienia mozaiki zbiorowisk polnych i drobnopowie- 
rzchniowego układu zbiorowisk ruderalnych.
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JERZY SOLON

KRAJOBRAZOWE ZRÓŻNICOWANIE 
ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ

WSTĘP

Zbiorowiska roślinne nie są rozmieszczone w przestrzeni w sposób przypad
kowy i chaotyczny, lecz w wyniku zróżnicowanego (w czasie i przestrzeni) od
działywania czynników naturalnych i antropogenicznych grupują się w różnego 
rodzaju kompleksy.

Istnieje wiele podejść do wyróżniania krajobrazowych kompleksów roślinno
ści. W niniejszym opracowaniu zastosowano metodę wykorzystywaną i prezen
towaną wcześniej (Solon 1983,1988). Podejście to opiera się na założeniu istnie
nia co najmniej dwóch ponadfitocenotycznych poziomów organizacji przestrzen
nej roślinności, tj. lokalnych kompleksów fitocenoz i mikrokrajobrazów 
roślinnych.

Przy delimitacji mikrokrajobrazów posługiwano się następującymi kryteria
mi: a) występowaniem sprzężeń przestrzennych między zbiorowiskami; b) zróż
nicowaniem kształtu płatów zbiorowisk (występowanie liniowe, punktowe, 
wielkopowierzchniowe); c) przynależnością zbiorowisk do dynamicznych krę
gów roślinności; d) istnieniem wikaryzujących par zbiorowisk występujących na 
zbliżonym siedlisku i przy takim samym użytkowaniu ziemi. Jako kryteria po
mocnicze wykorzystano analizę zróżnicowania przestrzennego roślinności poten
cjalnej i użytkowania ziemi. Tak wyróżnione jednostki są jednocześnie najmniej
szymi jednostkami o charakterze regionalnym.

Różnice w składzie roślinności rzeczywistej między poszczególnymi mikro- 
krajobrazami określono na podstawie tzw. miary odległości Canberra:

D = 2  (|А і-В і|) : (Ai+Bi),

gdzie Ai, Bi -  udział i-tego typu zbiorowiska w mikrokrajobrazach А, В wy
rażony za pomocą skali pokrywania Braun-Blanqueta.

Hierarchiczną klasyfikację różnic między mikrokr aj obrazami przedstawiono 
za pomocą dendrogramu wykonanego metodą Warda, która polega na łączeniu 
w kolejne skupienie tych grup, które po połączeniu dają minimum sumy kwadra
tów odchyleń wszystkich elementów od środka ciężkości tego nowo utworzone-
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Charakterystyka fitosocjologiczna mikrokrajobrazów roślinnych

T a b e  l a 9 £

Zbiorowisko roślinne Jednostki krajobrazowe

19 22 2 12 14 17 18 21 6 16 13 1 7 11 3 23 15 9 8 24 20 5 10 4

Tilio-Carpinetum formy zdegradowane o2 /2 ol o+ /1

Tilio-Carpinetum z Paris o2 ol /+

Tilio-Carpinetum z Crategus o2 ol

Zbiorowisko Quercus-Melittis o2

Zbiorowisko Larix-Astragalus o2

Ficario-Ulmetum /1

Zbiorowisko Pinus-Adonis /1

Zbiorowisko Corylus-Fragaria .1

Zbiorowisko Alnus-Urtica .+

Chaerophylletum bulbosi .+

Scirpetum tabaernemontani /1

Eleocharitetum palustris /1

Phalaridetum arundinaceae /1

Phragmitetum australis 12 /1 /1 /1 ol /+ /1 .+ .+

Typhetum angustifoliae /1 /1 /+

Caricetum gracilis phragmitetosum /1 .+ o2 o l

( ?)Diantho-A rmerietum o2 ol o2 o2 o l /+ .+

Salici-Populetum /+ /1 /2 /1 /+ .+

Cirsio-Polygonetum z Cerastium o2 o2 ol o2
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Zbiorowisko roślinne Jednostki krajobrazowe

19 22 2 12 14 17 18 21 6 16 13 1 7 11 3 23 15 9 8 24 20 5 10 4

Glycerietum maximae /1 .+ .+ /+

Cirsio-Polygonetum z Dactylis o2 o4 o4 o2 ol o l

Caricetum gracilis caricetosum nigrae ol /1 ol /1 0+

Caricetum gracilis typicum .+ /1 /+ ol ol .+

Zb. Cirsium canum-Cirsium rivulare typowe /1 o l o2 o2 o2 o2 o4 .+

Caricetum elatae .+ .+ /+

Cirsio-Polygonetum z Lathyrus /1 ol o3 /1

Carici-Agrostietum caninae .+ /+ .+

Zb. Cirsium canum-C. rivulare z Carex nigra ol /+ o3 .+ /+

(l)Calluno-Nardetum 0+ .+

Pośr. Cirsium.-Polyg. i Cirsium canum-C. 
rivulare

o2 ol

Caricetum acutiformis 0+ 0+

Molinietum medioeuropaeum 0+

Caricetum paniculatae 0+

Salicetum pentandro-cinereae /1 /+ /1 o+ .+ ol o+

Ribo nigri-Alnetum .+ .+ o2 .+ .+ /1

Młodniki sosnowe ze zw. Dicrano-Pinion ol .+ ol ol ol ol o+

Circaeo-A Inetum /+ o2 /+ o3 /1 /+ .+ /+

Querco roboris-Pinetum ol /2 o2 ol /1

Sambuco-Salicion 0+

Molinio-Pinetum przesuszone ol
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Zbiorowisko roślinne Jednostki krajobrazowe

19 22 2 12 14 17 18 21 6 16 13 1 7 11 3 23 15 9 8 24 20 5 10 4

Leucobryo-Pinetum z Rubus o3 ol ol

Leucobryo-Pinetum z Festuca i Pinus o2 o3 ol ol

Arnoserido-Scleranthetum o3 ol o+

Vicietum tetraspermae typicum .+ ol o2 o+ o+ ol o2 o3 o4 o5 o3 ol

Vicietum tetraspermae consolidetosum o3 o2 0+ o2 ol ol o4 o3 o2

Zabudowa miejska o+ o+ o+ o+ ol ol o3 ol

Zabudowa wiejska ol ol o l 0+ o3 .+ .+ ol o l o2 ol o3 .+ o2 0+ 0+

Sady .+ .+ ol 0+ o2 .+ .+ ol .+ ol o2 ol o2 .1 /1

Lolio-Cynosuretum .+ .+ ol ol .+ ol ol .+ o+ o2 ol .1 ol ol .+ ol

Arrhenatheretum typicum /3 o2 o2 /+ o2 ol ol ol o l o2 o l /1 ol /+ o2

Caucalido-Scandicetum o5 o5 o5 o5 o3 ol o3 .+ o4 o2 o2

Pośrednie między Aphanion i Caucalidion o3 /1

Zbiorowisko Acer-Brachypodium /1

Zbiorowisko z Lycium barbarum /+ /+

Senecioni-Tussilaginetum ol .+

Koelerio-Festucetum typowe o2

Seslerio-Scorzoneretum o2

Zbiorowisko Eriophorum-Carex dioica ol o l

Sisymbrio-Stipetum /1

Zbiorowisko z Rubus plicatus 0+ .+ .+

(7)Thalictro-Salvietum ol /+ /+http://rcin.org.pl



Zbiorowisko roślinne Jednostki krajobrazowe

19 22 2 12 14 17 18 21 6 16 13 1 7 11 3 23 15 9 8 24 20 5 10 4

Zbiorowisko Brachypodium-Adonis .+ /+ /2

Pruno-Crategetum z Agrimonia /+ /+ /1 /2

Arrhenatheretum plantaginetosum /1 /+ /1 0+

Zbiorowisko Pastinaca -Hypericum .+ .+ 0+ ol

Arrhenatheretum centaureetosum 0+ .+ .+ ol ol

Zbiorowisko Brachypodium-Centaurea ol .+ .1 o2

Inuletum z Brachypodium /+ .+ ol o2

Inuletum typowe /+ o4

Zbiorowisko Robinia-Bromus /+ .1 ol

Zbiorowisko Larix-Knautia o+ .+ ol

Leucobryo-Pinetum z Festuca i Betula ol

Zbiorowisko z Calamagrostis epigeios ol

Pruno-Crategetum z Poa /1 /+ /+ /+ /+ .+ /1

Prunion fruticosae /+ .+

Salicetum triandro-viminalis /+

Epilobio-Juncetum effusi .+

Spergulo-Corynephoretum .+ .+ .+ .+

Festuco-Koelerietum glaucae .+ 0+ o+ .+

Zbiorowisko Trifolium-Elymus .+

Objaśnienia: pierwsza pozycja oznacza typ 
oznacza udział powierzchniowy (wg skali Braun

rozmieszczenia w przestrzeni i (/ -  liniowe;. -  punktowe; o -  powierzchniowe); druga pozycja 
-Blanqueta).

oo
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Rye. 13. Rozmieszczenie i granice mikrokrajobrazów roślinnych 
Fig. 13. Distribution and boundaries of vegetational microlandscapes

go skupienia (Whittaker 1973; Parysek 1980). Obliczenia wykonano za pomocą 
programu „Tytan 87” (Batko, Moraczewski 1987).

PRZEGLĄD WYRÓŻNIONYCH JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH

W rezultacie zastosowanej procedury na badanym obszarze wyróżniono 24 
mikrokrajobrazy roślinne (ryc. 13). Ich charakterystykę synfitosocjologiczną 
przedstawiono w tabeli 9.
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Rye. 14. Dendrogram odległości między wyróżnionymi mikrokrajobrazami roślinnymi 
Fig. 14. Dendrogram of distances between the vegetational microlandscapes distinguished

Na podstawie dendrogramu odległości między mikrokrajobrazami można wy
różnić kilka poziomów podziału jednostek przestrzennych na grupy (ryc. 14). Na 
pierwszym poziomie podziału, odpowiadającym odległości równej 1, powstają 
dwie grupy jednostek. Pierwsza to mikrokrajobrazy z dużym udziałem wilgot
nych łąk, obejmująca sześć z siedmiu jednostek przestrzennych wyróżnionych 
w dolinie Nidy i Mierzawy (mikrokrajobrazy nr. 2, 12, 14, 17, 18, 21). Druga 
obejmuje wszystkie 17 mikrokrajobrazów pozadolinowych i jeden położony 
w dolinie. Drugi poziom, odpowiadający odległości 0,5, umożliwia podział poza
dolinowych jednostek krajobrazowych na dwie grupy. Pierwsza to cztery mikro
krajobrazy ze znacznym udziałem łąk i muraw kserotermicznych (nr. 4, 5, 10, 
20). Druga obejmuje pozostałe 14 jednostek przestrzennych. Trzeci poziom po
działu, odpowiadający odległości równej 0,2, różnicuje 14 jednostek przestrzen
nych na sześć grup. Pierwsza z nich obejmuje 6 mikrokraj obrazów polnych, 
charakteryzujących się dużym udziałem Caucalido-Scandicetum (nr. 3, 8, 9, 15, 
23, 24), druga to cztery mikrokrajobrazy polne z przewagą Vicietum tetraspermae 
(nr. 1, 7, 11, 13), trzecia obejmuje jeden mikrokrajobraz o charakterze łąkowo-pol- 
nym (nr 6), czwarta to jednostka leśna z przewagą zbiorowisk grądowych (nr 19), 
w piątej dominują bory i bory mieszane (nr 16). W skład szóstej grupy wchodzi 
jeden układ przestrzenny, obejmujący stawy rybne w dolinie Nidy (nr 22).
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MIKROKRAJOBRAZY Z DUŻYM UDZIAŁEM WILGOTNYCH ŁĄK

Krajobraz nr 2. Charakteryzuje się mozaikowym typem struktury prze
strzennej roślinności. Stosunkowo duże płaty tworzy Glycerietum maximae, Ca- 
ricetum gracilis phragmitetosum, Cirsio-Polygonetum i Arrhenatheretum typi
cum. Między nimi wyspowo lub liniowo występują niewielkie powierzchnie 
zajęte przez Caricetum gracilis typicum, Circaeo-Alnetum i Phragmitetum.

Krajobraz nr 12. Charakteryzuje się mozaikowym układem zbiorowisk ro
ślinnych i dominacją powierzchniową Cirsio-Polygonetum. Za subdominanty 
można uznać Arrhenatheretum typicum, Lolio-Cynosuretum i Phragmitetum. 
Stosunkowo niewielkie płaty tworzą: Caricetum elatae, Salici-Populetum, Sali- 
cetum triandro-viminalis, Caricetum gracilis phragmitetosum i -  na piaszczys
tych wyniesieniach -  (?) Diantho-Armerietum.

Krajobraz nr 14. Charakteryzuje się mozaikowym układem średniej wielko
ści płatów Cirsio-Polygonetum, Salicetum triandro-viminalis, Lolio-Cynosure
tum, zbiorowiska Cirsium canum-Cirsium rivulare oraz rozproszoną zabudową 
typu wiejskiego z niewielkimi powierzchniami zajętymi przez kompleks Vicie- 
tum tetraspermae consolidetosum X  Eu-Polygono-Chenopodion.

Krajobraz nr 17. Charakteryzuje się mozaikowym układem roślinności. Po
wierzchniowo dominują zbiorowiska tworzące duże płaty: kompleks polny Arno- 
serido-Scleranthetum X  Panico-Setarion, zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium 
rivulare oraz Carici-Agrostietum. Na niewielkich, wilgotnych powierzchniach 
występuje: Cirsio-Polygonetum, Caricetum elatae, Caricetum gracilis cariceto- 
sum nigrae i Ribo-Alnetum. Na suchych wyniesieniach spotyka się młodniki 
sosnowe ze związku Dicrano-Pinion, Leucobryo-Pinetum, (?) Diantho-Armerie- 
tum, Festuco-Koelerietum i (?) Calluno-Nardetum.

Krajobraz nr 18. Charakteryzuje się pasmowo-drobnomozaikowym ukła
dem przestrzennym roślinności, budowanym przez wiele typów zbiorowisk. 
W krajobrazie tym brak zdecydowanego dominanta powierzchniowego. Wystę
pują tu wszystkie warianty zbiorowiska Cirsium canum-Cirsium rivulare i zbio
rowiska Cirsio-Polygonetum. Obserwuje się wiele płatów reprezentujących trzy 
podzespoły Caricetum gracilis. Ponadto na niewielkich powierzchniach przy 
korycie rzeki występuje Salici-Populetum i Salicetum triandro-viminalis. 
W miejscach bardziej oddalonych od koryta sporadycznie spotyka się Salicetum 
pentandro-cinereae, Phragmitetum, Typhetum angustifoliae i Circaeo-Alnetum. 
Na miejscach relatywnie suchszych występuje Lolio-Cynosuretum, Arrhenat
heretum typicum (?) Calluno-Nardetum i (?) Diantho-Armerietum.

Krajobraz nr 21. Charakteryzuje się mozaikowym i bezdominacyjnym uło
żeniem zbiorowisk roślinnych. Najczęściej spotyka się Ribo-Alnetum, Salicetum 
pentandro-cinereae, Circaeo-Alnetum, zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium ri
vulare, Cirsio-Polygonetum, Phragmitetum i Caricetum gracilis caricetosum ni
grae. Nieliczne płaty tworzy Caricetum acutiformis, Molinietum medioeuropae- 
um i zbiorowisko Eriophorum latifolium-Carex dioica.
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MIKROKRAJOBRAZY ZE ZNACZNYM UDZIAŁEM 
SUCHYCH ŁĄK I MURAW

Krajobraz nr 4. Charakteryzuje się mozaikowym typem struktury prze
strzennej roślinności. Stosunkowo duże powierzchnie zajmują zespoły murawo- 
we: Inuletum ensifoliae wariant typowy i Inuletum ensifoliae wariant z Brachy- 
podium pinnatum. W zależności od ukształtowania terenu i oddziaływań antro
pogenicznych występują również niewielkie płaty zbiorowiska ugorowego 
Pastinaca sativa-Hypericum perforatum, Arrhenatheretum centaureetosum rhe- 
nanii oraz zbiorowisko kadłubowe ze związku Cirsio-Brachypodion.

Krajobraz nr 5. Przeważa pasmowy układ zbiorowisk. Partie szczytowe są 
zajęte przez Querco-Pinetum i Leucobryo-Pinetum, nieco niżej występuje Tilio- 
-Carpinetum postać z Crategus monogyna. U podnóża duże powierzchnie zaj
mują kompleksy polne: Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Chenopodion 
oraz Vicietum tetraspermae consolidetosum X  Eu-Polygono-Chenopodion. Wy
spowo na całym terenie spotyka się Arrhenatheretum plantaginetosum mediae, 
zbiorowisko z Rubus plicatus, Pruno-Crategetum wariant z Poa nemoralis. 
W części niżej położonej występują liczne zabudowania wiejskie wraz z sadami 
i fazami regeneracyjnymi Tilio-Carpinetum.

Krajobraz nr 10. Charakteryzuje się układem mozaikowym licznych, acz 
niewielkich płatów rozmaitych zbiorowisk. Najczęściej reprezentowany jest 
kompleks Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Chenopodion. Ponadto wy
stępuje Arrhenatheretum centaureetosum rhenanii, zbiorowisko ugorowe Pasti
naca sativa-Hypericum perforatum, Pruno-Crategetum (wariant z Poa nemoralis 
i wariant z Agrimonia eupatoria), Querco roboris-Pinetum, Leucobryo-Pinetum 
i Tilio-Carpinetum oraz różnie wykształcone murawy kserotermiczne.

Krajobraz nr 20. Charakteryzuje się dominacją powierzchniową dwóch 
kompleksów polnych Vicietum tetraspermae typicum X  Eu-Polygono-Chenopo
dion i Vicietum tetraspermae consolidetosum X  Eu-Polygono-Chenopodion. Ma
łe płaty licznych pozostałych zbiorowisk (Pruno-Crategetum, Arrhenatheretum 
plantaginetosum mediae, zbiorowisko ugorowe Pastinaca sativa-Hypericum per
foratum, Sisymbrio-Stipetum capillatae, zarośla ze związku Prunion fruticosae, 
zbiorowisko z Lycium barbarum, Thalictro-Salvietum, Lolio-Cynosuretum i in
ne) rozmieszczone są wyspowo-mozaikowo.

MIKROKRAJOBRAZY POLNE Z PRZEWAGĄ CAUCALIDO-SCANDICETUM

Krajobraz nr 3. Charakteryzuje się bezwzględną dominacją powierzchnio
wą kompleksu polnego Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Chenopodion. 
Na tym tle występują niewielkie powierzchnie zajęte przez zabudowę wiejską 
z sadami oraz Pruno-Crategetum wariant z Poa nemoralis i antropogeniczne la
sy tworzące zbiorowisko Robinia-Bromus.
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Krajobraz nr 9. Charakteryzuje się dominacją powierzchniową kompleksu 
polnego Vicietum tetraspermae consolidetosum X  Eu-Polygono-Chenopodion. 
Subdominantem jest kompleks Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Cheno- 
podion. Pozostałe zbiorowiska {Cirsio-Polygonetum, Arrhenatheretum typicum, 
młodniki sosnowe ze związku Dicrano-Pinion oraz zabudowa wiejska wraz z sa
dami) rozmieszczone są w sposób wyspowo-mozaikowy.

Krajobraz nr 15. Charakteryzuje się dominacją powierzchniową kompleksu 
polnego Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Chenopodion i wyspowo-mo- 
zaikowym rozmieszczeniem niewielkich płatów kompleksu Vicietum tetrasper
mae consolidetosum X  Eu-Polygono-Chenopodion, Lolio-Cynosuretum, Tilio-Car- 
pinetum postać z Paris quadrifolia, Arrhenatheretum typicum i rozproszonej za
budowy typu wiejskiego wraz z sadami.

Krajobraz nr 23. Charakteryzuje się bezwzględną dominacją kompleksu 
polnego Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Chenopodion i punktowo-linio- 
wym występowaniem zabudowy wiejskiej wraz z sadami.

Krajobraz nr 24. Charakteryzuje się pasmowo-mozaikowym ułożeniem 
zbiorowisk w przestrzeni. Jedynie w tym krajobrazie występuje Koelerio-Festu- 
cetum sulcatae i Seslerio-Scorzoneretum. Ponadto spotyka się Arrhenatheretum 
typicum, Lolio-Cynosuretum, zbiorowisko Eriophorum latifolium-Carex dioica, 
zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare oraz niewielkie powierzchnie za
budowań i kompleks polny Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Chenopodion.

Do tej grupy należy również mikrokrajobraz nr 8 o całkowicie odmiennym 
charakterze funkcjonalnym. Wyróżnia się on dominacją powierzchniową obsza
rów zabudowy o charakterze miejskim z rozległymi terenami pokrytymi powie
rzchnią nieprzepuszczalną i pozbawionymi roślinności. Dużą rolę odgrywa 
również zabudowa o charakterze wiejskim. W obrębie zabudowy występują nie
wielkie płaty sadów, Tilio-Carpinetum postać z Crategus monogyna, Lolio-Cy
nosuretum, Thalictro-Salvietum i kompleksu polnego Caucalido-Scandicetum 
X  Eu-Polygono-Chenopodion.

Krajobraz nr 11. Pod względem formalnym należy do następnej grupy (na 
co wpłynął brak Lolio-Cynosuretum, Arrhenatheretum typicum i Pruno-Cratege- 
tum), choć charakteryzuje się bezwzględną dominacją powierzchniową komple
ksu polnego Caucalido-Scandicetum X  Eu-Polygono-Chenopodion. Występują 
ponadto niewielkie, wyspowo rozmieszczone powierzchnie zajęte przez zabudo
wę wiejską i sady.

MIKROKRAJOBRAZY POLNE Z PRZEWAGĄ VICIETUM TETRASPERMAE

Krajobraz nr 1. Charakteryzuje się dominacją powierzchniową zbiorowisk 
upraw polnych tworzących kompleks Vicietum tetraspermae typicum X  Eu-Poly- 
gono-Chenopodion. Na tym tle są rozmieszczone wyspowo niewielkie powierz
chnie zabudowy wiejskiej wraz z sadami, a także Spergulo-Corynephoretum, A r
rhenatheretum typicum i Ribo-Alnetum.
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Krajobraz nr 7. Charakteryzuje się dominacją powierzchniową kompleksu 
polnego Vicietum tetraspermae typicum X  Eu-Polygono-Chenopodion. W obrę
bie pól w sposób wyspowo-mozaikowy rozmieszczone są niewielkie płaty młod 
ników sosnowych ze związku Dicrano-Pinion, Leucobryo-Pinetum, (?) Diantho- 
Armerietum oraz Arrhenatheretum typicum i Lolio-Cynosuretum.

Krajobraz nr 13. Charakteryzuje się mozaikowym układem niezbyt licznych 
typów zbiorowisk: Querco roboris-Pinetum, kompleksu polnego Vicietum tetra
spermae typicum X  Eu-Polygono-Chenopodion, zarośli ze związku Sambuco-Sa- 
licion i rozproszonej zabudowy o charakterze wiejskim.

POZOSTAŁE KRAJOBRAZY

Krajobraz nr 6. Ma charakter łąkowo-polny. Powierzchniowo dominują roz
ległe płaty zbiorowiska Cirsium canum-Cirsium rivulare. Wyspowo rozmiesz
czone są nieliczne i niewielkie płaty Carici-Agrostietum, Salicetum pentandro- 
cinereae, Caricetum gracilis typicum, Circaeo-Alnetum oraz Arrhenatheretum 
typicum wraz z niewielkimi zabudowaniami, którym towarzyszy kompleks Vi
cietum tetraspermae (typicum i consolidetosum) X  Eu-Polygono-Chenopodion.

Krajobraz nr 16. Charakteryzuje się układem mozaikowym zbiorowisk ro
ślinnych. Stosunkowo duże płaty tworzy Leucobryo-Pinetum (postać z Festuca 
psammophila i postać z Rubus plicatus), Querco-Pinetum i fazy regeneracyjne 
Tilio-Carpinetum. Graniczą one z niewielkimi płatami zarośli ze związku Sam- 
buco-Salicion, młodnikami sosnowymi ze związku Dicrano-Pinion, Arrhenat
heretum typicum i obszarami polnymi reprezentującymi kompleks Vicietum te
traspermae typicum X  Eu-Polygono-Chenopodion.

Krajobraz nr 19. Obejmuje kompleks leśny. Charakteryzuje się przewagą 
struktury mozaikowej z elementami pasmowego i wyspowego rozmieszczenia 
zbiorowisk. Podstawę struktury przestrzennej tworzą duże płaty Tilio-Carpine
tum (postać z Crategus monogyna, postać z Paris quadrifolia i fazy regeneracyj
ne), Ficario-Ulmetum, zbiorowiska Larix-Astragalus oraz zbiorowiska Quercus- 
-Melittis. Małe płaty tworzy zbiorowisko Pinus-Adonis, Lolio-Cynosuretum, Inu- 
letum ensifoliae wariant z Brachypodium pinnatum, Chaerophylletum bulbosi, 
Pruno-Crategetum i zbiorowisko Corylus-Fragaria.

Krajobraz nr 22. Obejmuje zaniedbane stawy rybne w dolinie Nidy. Chara
kteryzuje się liniowo-koncentrycznym ułożeniem wąskich pasów zbiorowisk, 
takich jak Scirpetum tabaernemontani, Arrhenatheretum typicum, Typhetum an- 
gustifoliae i Phragmitetum. Punktowo występuje Eleocharitetum palustris, Pha- 
laridetum arundinaceae i Salicetum pentandro-cinereae.

UWAGI KOŃCOWE

Mikrokrajobrazy roślinne są jednym ze szczebli hierarchicznej organizacji 
przestrzennej roślinności (Solon 1983). W porównaniu z pojedynczymi fitoceno- 
zami zmieniają się znacznie wolniej i -  jako całości wyższego szczebla w hierar
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chii -  ograniczają możliwą potencjalnie zmienność obiektów niższego szczebla 
(Urban, O’Neil, Shugart 1987). Z istnienia ograniczeń wynika m. in. trwałość 
wskaźników struktury przestrzennej i sposobu rozmieszczenia i graniczenia 
zbiorowisk w obrębie mikrokrajobrazów.

Wyróżnione 24 mikrokraj obrazy roślinne różnią się dynamiką i stopniem 
ustabilizowania. Niektóre mają niezmienny od wielu lat skład syntaksonomiczny 
i strukturę przestrzenną zbiorowisk (np. nr 24, 1). W innych (np. nr 12), w wy
niku oddziaływań antropogenicznych następuje ciągła zmiana charakteru zbioro
wisk (por. rozdział: Roślinność jako wyraz procesów naturalnych i oddziaływań 
antropogenicznych -  s. 151).
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EWA ROO-ZIELIŃSKA

EKOLOGICZNE ZRÓŻNICOWANIE ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ 
(ANALIZA FITOINDYKACYJNA)

WSTĘP

Roślinność jest istotnym składnikiem ekosystemu, powiązanym z innymi 
komponentami szeregiem wzajemnych zależności. Znajomość tych zależności 
jest podstawą geobotaniki indykacyjnej (fitoindykacji).

Fitoindykacja -  to ocena warunków abiotycznych (czynników glebowych, 
hydrologicznych i klimatycznych) na podstawie występowania określonych ga
tunków i zbiorowisk roślin o znanych wymaganiach siedliskowych.

Spośród 72 fitocenonów lokalnych do analizy fitoindykacyjnej wybrano 49 
podstawowych jednostek typologicznych roślinności, z których każda została 
scharakteryzowana co najmniej 3 zdjęciami fitosocjologicznymi. Ogółem do 
analizy wykorzystano 371 zdjęć.

Wymagania klimatyczne (nasłonecznienie „L”, temperatura „T”, stopień kon- 
tynentalizmu „K”) oraz edaficzne (wilgotność „F”, kwasowość „R” gleb oraz 
zawartość w nich azotu „N”) poszczególnych gatunków roślin przyjęto według 
H. Ellenberga (1974). Na podstawie wartości średnich ważonych uwzględniają
cych liczbę gatunków i pokrycie (Kostrowicki, Wójcik 1972; Roo-Zielińska 
1982) powyższych sześciu wskaźników określono amplitudę ekologiczną każde
go z 49 fitocenonów. Umożliwiło to wstępne wyróżnienie ekologicznych grup 
zbiorowisk roślinnych.

Jak wiadomo, zróżnicowanie wymagań klimatycznych poszczególnych ga
tunków roślin opisane przez H. Ellenberga (op. cit.) dotyczy występowania 
w gradiencie makroklimatycznym. Należy jednak sądzić, że uśrednione wartości 
wskaźników L, T i К otrzymane dla konkretnych fitocenoz opisują również lo
kalne zróżnicowanie warunków topoklimatycznych.

Fitoindykacyjna ocena zbiorowisk stanowiła podstawę opisu zmienności 
przestrzennej ekologicznych wymagań roślinności w stosunku do wilgotności, 
kwasowości gleb i zawartości w nich azotu. Jest to jednocześnie analiza prze
strzennego zróżnicowania warunków środowiska abiotycznego.

Mapy fitoindykacyjne sporządzono na podkładach mapy roślinności rzeczy
wistej w skali 1:25 000. W opracowaniu pominięto charakterystykę fitosocjo-
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logiczną wyróżnionych syntaksonów. Dokładny opis fitosocjologiczny i ekologi
czny większości wyróżnionych jednostek znajdzie czytelnik w Przewodniku... 
W. Matuszkiewicza (1981).

WYMAGANIA EKOLOGICZNE ZBIOROWISK ROŚLINNYCH

ZBIOROWISKA RUDERALNE I SEGETALNE (KLASY: CHENOPODIETEA I SECALIETEA)

Senecioni-Tussilaginetum. Zbiorowisko występuje w warunkach pełnego 
oświetlenia. Jest związane z umiarkowanie ciepłym klimatem ze słabo zaznaczo
nymi cechami atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na glebach świeżych, obojęt
nych, a nawet zasadowych, z umiarkowaną i wysoką zawartością azotu.

Vicietum tetraspermae typicum. Zbiorowisko występuje w warunkach pół
cienia, umiarkowanie ciepłego klimatu, o zaznaczonych cechach klimatu atlan
tyckiego. Zajmuje stanowiska na glebach świeżych, słabokwaśnych, przeważnie 
z wysoką zawartością azotu.

Vicietum tetraspermae consolidetosum. Zbiorowisko występuje w warun
kach półcienia i umiarkowanie ciepłego klimatu, o słabo zaznaczonych cechach 
klimatu atlantyckiego. Zajmuje stanowiska na glebach świeżych, słabokwaśnych, 
przeważnie z wysoką zawartością azotu.

Сaucalido-Scandieetum. Zbiorowisko wymagające półcienia i umiarkowanie 
ciepłego klimatu, o słabo zaznaczonych cechach atlantyckich. Zajmuje stanowi
ska na glebach świeżych, rzadziej suchych, słabokwaśnych i obojętnych z wyso
ką przeważnie zawartością azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych zbiorowisk chwastów 
upraw zbożowych i okopowych z klas Chenopodietea i Secalietea są podobne, 
co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  1

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Senecioni-Tussilaginetum 10 7,0-8,2 5,0-7,0 3,0-5,1 4,0-6,0 7,2-8,0 4,2-6,7
Vicietum tetraspermae typicum 3 6,1-6,6 5,5-6,0 3,9-4,0 5,2-5,8 4,1-5,7 3,5-6,9
Vicietum tetraspermae consolid. 10 6,2-6,8 5,5-6,1 4,3-5,0 4 Д-5 ,3 5,0-6,9 4,6-7,8
Caucalido-Scandicetum 15 6,2-7,2 5,5-5,9 3,6-5,3 3,8-5,2 5,2-7,6 4,0-7,1

Niewielkie różnice dotyczą wskaźnika światła (L) i kwasowości (R). Zespół 
Senecioni-Tussilaginetum z klasy Chenopodietea występuje w warunkach znacz
nie silniejszego oświetlenia niż zbiorowiska z klasy Secalietea, zajmuje także 
siedliska najbardziej zasadowe.

ZBIOROWISKA SZUWARÓW I TURZYCOWISK (KLASA PHRAGMITETEA)

Phragmitetum australis. Zbiorowisko występuje na miejscach o pełnym 
oświetleniu z przejściowym ocienieniem, w warunkach umiarkowanie chłód-
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nych, ze słabo zaznaczonymi cechami klimatu atlantyckiego. Zajmuje gleby mo
kre, słabokwaśne i obojętne, o umiarkowanej i dość wysokiej zawartości azotu.

Caricetum gracilis typicum. Zbiorowisko występuje w warunkach półcienia, 
w umiarkowanie chłodnym klimacie, niezależnie od stopnia kontynentalizmu. 
Zajmuje gleby wilgotne i mokre, słabokwaśne i umiarkowanie zasobne w azot.

Caricetum gracilis caricetosum nigrae. Zbiorowisko występuje w warun
kach półcienia lub pełnego oświetlenia, na obszarach umiarkownie chłodnych, 
z jednoczesnymi, słabymi cechami klimatu adantyckiego i kontynentalnego. Zajmu
je gleby wilgotne i mokre, słabokwaśne, z niską lub umiarkowaną zawartością azotu.

Caricetum gracilis phragmitetosum. Zbiorowisko występuje w warunkach 
pełnego światła, ewentualnie przejściowego zacienienia i jest związane z umiar
kowanie chłodnym klimatem niezależnie od stopnia kontynentalizmu. Zajmuje 
gleby wilgotne i mokre, słabokwaśne i obojętne, przeważnie z umiarkowaną za
wartością azotu w podłożu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbioro
wisk z klasy Phragmitetea są podobne, co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  2

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Phragmitetum australis 4 7,0-7,4 4,8-5,4 3,2-4,6 8,8-9,1 6,4-7,3 4,3-6,5
Caricetum gracilis typicum 8 6,6-7,0 4,0-4,9 3,9-7,0 6,0-9,0 5,8-6,5 3,5—4,6
Caricetum gracilis caric. nigrae 7 6,8-7,5 4,1—4,5 4,1-6,4 7,1-9,0 4,3-5,9 2,3-5,8
Caricetum gracilis phragmitet.
-----------------------------------------------

7 6,8-7,1 4,2-5,0 4,1-6,7 7,1-9,2 5,4-7,5 4,1-5,6

;

Phragmitetum australis odróżnia się od Caricetum gracilis nieco wyższymi 
wymaganiami świetlnymi i niższym stopniem kontynentalizmu. Natomiast w ob
rębie Caricetum gracilis, podzespół phragmitetosum występuje na miejscach 
nieco mniej kwaśnych i bardziej zasobnych w azot w porównaniu z pozostałymi 
podzespołami.

ZBIOROWISKA MURAW PIASKOWYCH I WRZOSOWISK 
(KLASY: SEDO-SCLERANTHETEA I NARDO-CALL UNETEA)

Spergulo vernalis-Corynephoretum. Zbiorowisko występuje w warunkach 
pełnego oświetlenia lub przejściowego ocienienia i jest związane z umiarkowa
nie ciepłym klimatem, o słabo zaznaczonych cechach atlantyckich. Zajmuje sta
nowiska na glebach suchych, kwaśnych i słabokwaśnych, z bardzo niską i umiar
kowanie niską zawartością azotu.

Diantho-Armerietum. Zbiorowisko występuje w warunkach zróżnicowanego 
oświetlenia (półcienia, przejściowego zacienienia lub pełnego światła) i jest 
związane z klimatem umiarkowanie ciepłym ze słabo zaznaczonymi cechami 
atlantyckimi. Zajmuje gleby suche i świeże, znacznie zróżnicowane pod wzglę
dem kwasowości i zawartości azotu.
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Zbiorowisko Trifolium arvense-Elymus repens. Występuje w warunkach 
pełnego oświetlenia, ewentualnie z przejściowym ocienieniem, w umiarkowanie 
ciepłym klimacie ze słabo zaznaczonymi cechami atlantyckimi. Zajmuje gleby 
suche i świeże, słabokwaśne i obojętne z bardzo niską i umiarkowaną zawarto
ścią azotu.

Festucopsammophilae-Koelerietum glaucae. Zbiorowisko występuje w wa
runkach pełnego oświetlenia i umiarkowanie ciepłego klimatu, o słabo zaznaczo
nych cechach atlantyckich. Zajmuje gleby suche, słabokwaśne i obojętne, z bar
dzo niską i umiarkowanie niską zawartością azotu.

Calluno-Nardetum strictae. Zbiorowisko występuje w warunkach pełnego 
oświetlenia z ewentualnym przejściowym ocienieniem i jest związane z umiar
kowanie ciepłym klimatem, z zaznaczonymi cechami atlantyckimi. Zajmuje gle
by suche, przeważnie bardzo kwaśne, z bardzo niską zawartością azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbioro
wisk z klas Sedo-Scleranthetea i Nardo-Callunetea są podobne, co ilustruje po
niższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e 3

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Spergulo vernalis-Corynephoretum 5 7,3-8,0 5,7-6,5 3,9-4,9 2,9-4,3 3,0-5,8 1,9-3,3
Diantho-A rmerietum 13 6,4-7,3 4,9-6,8 3,4—4,3 3,2-5,9 3,9-7,5 1,8-5,9
Trifolium arvense-Elymus repens 8 6,6-8,0 4,5-6,1 3,2-4,6 2,8-5,5 4,1-6,6 1,9-4,3
Festuco-Koelerietum glaucae 5 7,0-8,0 6,0-6,8 3,7-4,3 2,2-4,2 4,3-6,5 1,7-3,5
Calluno-Nardetum strictae 3 7,0-7,9 5,0-7,0 3,0-4,0 3,0-3,6 1 Д-1 ,7 1,1-2,3

Szczególnie zbliżone są wartości określające wymagania klimatyczne; jedy
nie Calluno-Nardetum charakteryzuje się nieco niższym stopniem kontynentali- 
zmu. Przedstawione typy zbiorowisk mają stosunkowo wąskie amplitudy wyma
gań siedliskowych. Wyjątek stanowi zespół Diantho-Armerietum wyróżniający 
się szeroką amplitudą wymagań w stosunku do odczynu gleby i zawartości azo
tu. Najsuchsze miejsca zajmują zbiorowiska Spergulo-Corynephoretum i Callu
no-Nardetum. Ponadto Calluno-Nardetum związane jest wyraźnie z glebami naj
bardziej kwaśnymi i najuboższymi.

ZBIOROWISKA MURAW KSEROTERMICZNYCH (KLASA FESTUCO-BROMETEA)

Thalictro-Salvietumpratensis. Zbiorowisko występuje w warunkach pełnego 
oświetlenia z ewentualnym przejściowym ocienieniem i jest związane z umiar
kowanie ciepłym klimatem niezależnie od stopnia kontynentalizmu. Występuje 
na glebach suchych, o odczynie od słabokwaśnego do zasadowego, z niską 
i umiarkowaną zawartością azotu.

Inuletum ensifoliae wariant typowy. Zbiorowisko występuje w warunkach 
pełnego oświetlenia, rzadziej przejściowego ocienienia i jest związane z umiar
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kowanie ciepłym klimatem, bez względu na stopnień kontynentalizmu. Występu
je na glebach suchych, obojętnych i zasadowych, z niską zawartością azotu.

Inuletum ensifoliae wariant z Brachypodium pinnatum. Zbiorowisko wystę
pujące w warunkach pełnego oświetlenia (rzadko przejściowego zacienienia) 
i jest związane z klimatem umiarkowanie ciepłym, niezależnie od stopnia konty
nentalizmu. Spotykane na glebach suchych, obojętnych i zasadowych, z niską 
i umiarkowaną zawartością azotu.

Zbiorowisko Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis. Zbiorowisko wystę
puje w warunkach półcienia, przejściowego ocienienia, jak również pełnego 
światła i jest związane z klimatem umiarkowanie ciepłym, niezależne od stopnia 
kontynentalizmu. Występuje w warunkach gleb suchych, słabokwaśnych i obo
jętnych, z niską, rzadziej umiarkowaną zawartością azotu.

Seslerio-Scorzoneretum purpureae. Zbiorowisko występuje w warunkach 
półcienia, przejściowego ocienienia, ewentualnie pełnego światła i jest związane 
z klimatem umiarkowanie ciepłym, o słabo zaznaczonych wpływach atlantyc
kich. Skład gatunkowy wskazuje na gleby suche, słabokwaśne i obojętne 
z umiarkowaną zawartością azotu.

Sisymbrio-Stipetum capillatae. Zbiorowisko występuje w warunkach pełne
go oświetlenia lub przejściowego ocienienia i jest związane z klimatem umiarko
wanie ciepłym, bez względu na stopień kontynentalizmu. Zajmuje gleby suche, 
słabokwaśne i obojętne, z bardzo niską lub niską zawartością azotu.

Koelerio-Festucetum sulcatae. Zbiorowisko występuje w warunkach pełne
go oświetlenia lub przejściowego ocienienia i jest związane z umiarkowanie cie
płym klimatem niezależnie od stopnia kontynentalizmu. Zajmuje stanowiska na 
glebach suchych, słabokwaśnych i obojętnych z niską zawartością azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbioro
wisk z klasy Festuco-Brometea są podobne, co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  4

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Thalictro-Salvietum pratensis 11 6,4-7,5 5,2-6,3 4,1-6,1 3,0-4,0 6,1-8,4 2,2-4,8
Inuletum ensifoliae w. typowy 6 7,5-8,1 6,3-7,5 5,1-6,0 3,1-4,3 7,9-8,4 2,6-3,2
-  z Brachypodium pinnatum 18 6,6-8,0 5,2-7,0 4,4-6,2 2,8-3,9 6,4-8,3 2,6-4,2
Brach. pinnatum-Adonis vernalis 10 6,9-7,6 5,5-6,4 4,6-6,2 3,2-4,4 6,9-7,7 2,6-4,2
Seslerio-Scorzoneretum purpureae 4 6,8-7,7 5,4-6,2 4,4-5,0 3,2-3,7 6,5-7,8 3,2-3,4
Sisymbrio-Stipetum capillatae 7 7,3-7,9 6,0-7,1 5,0-6,8 2,2-3,4 6,8-7,7 1,9-2,9
Koelerio-Festucetum sulcatae

---------------------------— ----------------------------

4 7,5-7,9 6,1-6,9 4,9-6,0 3,0-3,5 6,9-7,8 2,5-3,1

Zespół Sisymbrio-Stipetum capillatae nieco odbiega od pozostałych zbioro
wisk, gdyż zajmuje siedliska bardziej kontynentalne i uboższe w azot.
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ZBIOROWISKA ŁĄKOWE I PASTWISKOWE (KLASA MOLINIO-ARRHENATHERETEA)

Cirsio-Polygonetum wariant z Cerastium arven.se. Zbiorowisko występuje 
w półcieniu i jest związane z umiarkowanie chłodnym klimatem ze zrównowa
żonym udziałem wpływów atlantyckich i kontynentalnych. Zajmuje stanowiska 
na glebach świeżych, słabokwaśnych, o umiarkowanej zawartości azotu.

Cirsio-Polygonetum wariant z Lathyrus palustris. Zbiorowisko występuje 
w warunkach półcienia i jest związane z umiarkowanie chłodnym klimatem ze 
zrównoważonym udziałem wpływów atlantyckich i kontynentalnych. Zajmuje 
stanowiska na glebach świeżych i wilgotnych, słabokwaśnych i obojętnych,
0 zróżnicowanej zawartości azotu (od umiarkowanej do wysokiej).

Cirsio-Polygonetum wariant z Dactylis glomerata. Zbiorowisko występuje 
w warunkach półcienia i jest związane z umiarkowanie ciepłym klimatem o sła
bo zaznaczonych wpływach atlantyckich. Zajmuje stanowiska na glebach świe
żych, słabokwaśnych i obojętnych, z wysoką zawartością azotu w podłożu.

Zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant z Carex nigra. Zbio
rowisko występuje w warunkach zróżnicowanego oświetlenia (od pełnego świat
ła do półcienia) i w różnych warunkach klimatycznych (od klimatu umiarkowa
nie chłodnego do umiarkowanie ciepłego) z zaznaczonymi cechami atlantyckimi. 
Zajmuje stanowiska na glebach wilgotnych, słabokwaśnych i obojętnych, o zróż
nicowanej zawartości azotu (od umiarkowanej do wysokiej).

Zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typowy. Zbiorowisko 
występuje w warunkach półcienia i jest związane z umiarkowanie ciepłym kli
matem ze słabo zaznaczonymi cechami atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na 
glebach świeżych i wilgotnych, słabokwaśnych i obojętnych, z umiarkowanie 
wysoką zawartością azotu.

Zbiorowisko pośrednie między Cirsio-Polygonetum i zbiorowiskiem Cir
sium canum-Cirsium rivulare. Zbiorowisko występuje w warunkach półcienia
1 jest związane z umiarkowanie chłodnym klimatem ze słabo zaznaczonymi ce
chami atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na glebach świeżych i wilgotnych, sła
bokwaśnych i obojętnych, z umiarkowaną i wysoką zawartością azotu.

Arrhenatheretum elatiorisplantaginetosum mediae. Zbiorowisko występuje 
w warunkach pełnego oświetlenia (rzadziej przejściowego ocienienia) i jest 
związane z umiarkowanie ciepłym klimatem ze słabo zaznaczonymi cechami 
atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na glebach świeżych, słabokwaśnych i obojęt
nych, ze zróżnicowaną (umiarkowaną i wysoką) zawartością azotu.

Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenani. Zbiorowisko występuje 
w warunkach pełnego oświetlenia (rzadziej przejściowego ocienienia) i jest 
związane z umiarkowanie ciepłym klimatem ze słabo zaznaczonymi cechami 
atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na glebach suchych i świeżych, obojętnych 
i słabokwaśnych, ze zróżnicowaną (umiarkowaną i wysoką) zawartością azotu.

Zbiorowisko Pastinaca sativa-Hypericum perforatum. Zbiorowisko wystę
puje w warunkach pełnego oświetlenia (rzadziej przejściowego ocienienia) i jest 
związane z umiarkowanie ciepłym klimatem ze słabo zaznaczonymi cechami
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atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na glebach świeżych (rzadziej suchych), zróż
nicowanych pod względem kwasowości (obojętne, zasadowe, rzadziej słabo- 
kwaśne), z wysoką zawartością azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbioro
wisk z klasy Molinio-Arrhenatheretea są wyraźnie zróżnicowane, co ilustruje 
poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  5

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Cirsio-Polygonetum wariant z: 
-  Cerastium arvense 8 6,4-7,2 4,6-5,0 3,4-5,3 4,5-5,9 4,3-6,3 3,9-5,6
-  Lathyrus palustris 7 6,7-7,0 4,4-5,1 3,7-5,8 5,1-6,8 5,4-7,6 3,5-6,0
-  Dactylis glomerata 3 6,8-7,0 5,0-5,4 3,0-4,1 4,9-5,4 6,9-7,1 5,9-6,3
Cirsium canum-Cirsium rivulare 
-  wariant z Carex nigra 9 6,;5-7,7 4,8-5,7 2,9—4,3 5,6-8,0 5,4-7,8 2,3-6,2
-  wariant typowy 9 6,3-7,8 5,0-5,6 2,8-4,7 5,3-7,3 4,3-8,0 3,4-6,8
Cirsio-Polyg. -  C. canum-C. riv. 5 6,5-7,1 4,3-5,0 3,7-5,1 5,6-6,7 5,6-7,2 3,2-6,1
Arrhenatheretum elatioris 
-  plantaginetosum mediae 9 6,5-7,5 5,0-6,3 3,4-5,0 4,1-5,0 4,1-5,0 3,2-5,9
-  centaureetosum rhenani 8 6,8-7,5 5,7-6,2 3,0-4,8 3,2-4,8 5,0-7,2 3,0-5,6
Pastinaca sativa -Hypericum perf 9 6,9-7,5 5,0-5,8 3,1-5,7 3 ,5 ^ 9 5,4-8,1 4,5-7,1

W obrębie zbiorowisk łąkowych można wyróżnić dwie grupy różniące się 
wartością wskaźnika wilgotności. Pierwsza, występująca na miejscach wilgot
nych i mokrych, obejmuje zbiorowiska ze związku Calthion (Cirsio-Polygone- 
tum, zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare oraz zbiorowisko pośrednie 
między powyżej wymienionymi). W skład drugiej grupy, występującej na miej
scach suchszych, wchodzą pozostałe zbiorowiska należące do związku Arrhenat- 
herion. Nieco mniej wyraźne jest zróżnicowanie wymagań w stosunku do kwa
sowości podłoża i jego zasobności w azot. Relatywnie najkwaśniejsze siedliska 
zajmują: Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum mediae i Cirsio-Polygone- 
tum wariant z Cerastium arvense. Natomiast na siedliskach zasadowych wystę
puje zbiorowisko Pastinaca sativa-Hypericum perforatum. Arrhenatheretum ela
tioris centaureetosum rhenani jest związane z miejscami o niższej zawartości 
azotu, a zbiorowisko Pastinaca sativa-Hypericum perforatum występuje przy 
wyższej zawartości azotu w glebie w porównaniu z innymi jednostkami synta- 
ksonomicznymi wyróżnionymi w obrębie tej klasy.

TORFOWISKA NISKIE (KLASA SCHEUCHZERIO-CARICETEA)

Carici-Agrostietum caninae. Zbiorowisko występuje w warunkach pełnego 
oświetlenia i jest związane z umiarkowanie chłodnym klimatem z zaznaczonymi 
cechami atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na glebach mokrych, słabokwaśnych 
i kwaśnych, z niską zawartością azotu.

Zbiorowisko Eriophorum latifolium-Carex dioica. Zbiorowisko występuje
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w warunkach pełnego oświetlenia i zróżnicowanych warunkach klimatycznych 
(od umiarkowanie ciepłego do umiarkowanie chłodnego) z zaznaczonymi cecha
mi atlantyckimi. Zajmuje stanowiska na glebach mokrych, słabokwaśnych i obo
jętnych, ze zróżnicowaną (niską i umiarkowaną) zawartością azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbiorowisk 
z klasy Scheuchzerio-Caricetea są podobne, co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e 6

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Carici-Agrostietum caninae 3 7,3-7,5 4,5-4,8 3,1-3,5 7,6-8,6 3,3-4,5 2,5-3,1
Eriophorum latif-Carex dioica 4 7,2-7,5 4,2-5,6 3,0-4,4 7,4-8,6 5,2-7,6 2,5-4,0

Istotne różnice dotyczą tylko wartości wskaźnika kwasowości, która jest 
wyraźnie wyższa dla zbiorowiska Eriophorum latifolium-Carex dioica.

ZAROŚLA Z DOMINACJĄ TARNINY (KLASA RHAMNO-PRUNETEA)

Pruno-Crategetum wariant z Agrimonia eupatoria. Warstwa runa występuje 
w różnych warunkach świetlnych (od pełnego oświetlenia przez przejściowe 
ocienienie do półcienia) i związana jest z umiarkowanie ciepłym klimatem z za
znaczonymi cechami atlantyckimi. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach 
suchych i świeżych, o odczynie obojętnym lub słabokwaśnym i z umiarkowaną, 
a nawet wysoką zawartością azotu.

Pruno-Crategetum wariant z Poa nemoralis. Warstwa runa występuje w wa
runkach półcienia i jest związana z umiarkowanie chłodnym klimatem z zazna
czonymi cechami atlantyckimi. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach 
świeżych, zróżnicowanych pod względem odczynu gleby, z bardzo wysoką za
wartością azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych warian
tów Pruno-Crategetum są wyraźnie odmienne, co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  7

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Pruno-Crategetum wariant z: 
Agrimonia eupatoria 4 6,9-7,8 5,2-5,5 5,2-5,5 3,8-4,9 7,0-8,1 3,3-5,5
Poa nemoralis 4 5,6-6,5 5,0-5,6 3,0-4,0 5,9-6,0 6,0-7,3 5,7-7,5

W obrębie zespołu Pruno-Crategetum, wariant z Agrimonia eupatoria zaj
muje miejsca lepiej oświetlone, znacznie suchsze, uboższe w azot oraz mniej 
kwaśne niż wariant z Poa nemoralis.
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ZBIOROWISKA LASÓW IGLASTYCH (KLASA VACCINIO-PICEETEA)

Leucobryo-Pinetum  postać z Rubus plicatus. Warstwa runa występuje 
w warunkach półcienia i jest związana z różnymi warunkami klimatycznymi (od 
umiarkowanie ciepłego do umiarkowanie chłodnego) niezależnie od stopnia kon- 
tynentalizmu. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach świeżych, kwaśnych,
0 bardzo zróżnicowanej zawartości azotu.

Leucobryo-Pinetum  postać z Festuca psammophila. Warstwa runa występu
je w warunkach półcienia i jest związana z umiarkowanie ciepłym klimatem nie
zależnie od stopnia kontynentalizmu. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na gle
bach suchych i świeżych, bardzo zróżnicowanych pod względem kwasowości
1 zawartości azotu.

Młodniki sosnowe ze związku Dicrano-Pinion. Warstwa runa występuje 
w warunkach półcienia lub pełnego oświetlenia i jest związana z umiarkowanie 
ciepłym klimatem niezależnie od stopnia kontynentalizmu. Młodniki zajmują 
stanowiska na glebach bardzo zróżnicowanych pod względem wilgotności, kwa
sowości i zawartości azotu.

Querco roboris-Pinetum. Warstwa runa występuje w warunkach pełnego 
cienia lub półcienia i jest związana z umiarkowanie ciepłym klimatem niezależ
nie od stopnia kontynentalizmu. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach 
świeżych, bardzo zróżnicowanych pod względem kwasowości i zawartości azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbioro
wisk z klasy Vaccinio-Piceetea mieszczą się w stosunkowo szerokich przedzia
łach, co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  8

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

ucobryo-Pinetum postać z: 
Rubus plicatus 6 6,5-6,7 5,0-5,4 3,8-5,8 4,0-5,7 2,0-3,6 3,5-6,3
Festuca psammophila 12 5,4-7,0 5,0-6,0 2,2-6,9 3,5-5,1 2,0-8,0 2,6-7,3
todniki sosn. z Dicrano-Pinion 7 6,5-7,3 5,0-5,9 3,0-7,0 2,4-5,3 1,8-4,6 1,3-7,0
ierco roboris-Pinetum 6 4,6-6,7 5,0-5,6 2,9-6,3 4,7-6,0 3,8-6,0 3,8-7,6

Jedynie Leucobryo-Pinetum postać z Rubus plicatus charakteryzuje się sto
sunkowo wąską ampltudą ekologiczną. Pozostałe zbiorowiska leśne z klasy Vac- 
cinio-Piceetea zajmują siedliska bardzo zróżnicowane pod względem stopnia 
kontynentalizmu, kwasowości gleby i zawartości w niej azotu.

ZBIOROWISKA LASÓW LIŚCIASTYCH (KLASA QUERCO-FAGETEA)
BOGATE FbORYSTYCZNlE SUCHE LASY (RZĄD QUERCETALIA PUBESCENTIS)

Zbiorowisko Pinus sylvestris-Adonis vernalis. Warstwa runa występuje 
w warunkach pełnego oświetlenia z ewentualnym przejściowym ocienieniem
i jest związana z ciepłym i umiarkowanie ciepłym klimatem niezależnie od sto-

http://rcin.org.pl



104

pnia kontynentalizmu. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach suchych,
0 odczynie obojętnym, z niską i umiarkowaną zawartością azotu.

Zbiorowisko Larix decidua-Astragalus glycyphyllos. Warstwa runa występu
je w warunkach pełnego oświetlenia z ewentualnym przejściowym ocienieniem
1 jest związana z umiarkowanie ciepłym klimatem ze słabo zaznaczonymi cecha
mi atlantyckimi. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach świeżych, słabo- 
kwaśnych i obojętnych, z umiarkowaną zawartością azotu.

Zbiorowisko Quercus petraea-Melittis melissophyllum. Warstwa runa wy
stępuje w warunkach półcienia i jest związana z umiarkowanie ciepłym klima
tem o słabo zaznaczonych cechach atlantyckich. Zbiorowisko zajmuje stanowi
ska na glebach świeżych, słabokwaśnych z umiarkowaną (rzadko wysoką) za
wartością azotu w podłożu.

Zbiorowisko Larix decidua-Knautia arvensis. Warstwa runa występuje 
w warunkach pełnego oświetlenia, ewentualnie przejściowego zacienienia i jest 
związana z ciepłym i umiarkowanie ciepłym klimatem niezależnie od stopnia 
kontynentalizmu. Zbiorowisko występuje na glebach bardzo zróżnicowanych 
pod względem wilgotności, o odczynie obojętnym z bardzo zmienną zawartością 
azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbioro
wisk z rzędu Quercetalia pubescentis mieszczą się w stosunkowo wąskich prze
działach, co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  9

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Pinus sylvestris-Adonis vernalis 4 7,1-7,2 5,2-7,2 5,2-5,5 3,3-4,1 7,0-7,6 2,6-4,1
Larix decidua-Astragalus glycyphyllos 9 6,3-7,1 5,0-5,6 3,4-4,8 4,5-5,0 4,7-7,0 4,3-5,7
Quercus petraea-Melittis melissophyllum 15 4,8-6,3 5,0-5,6 3,0-4,5 4,5-6,0 5,2-6,8 4,0-7,5
Larix decidua-Knautia arvensis 6 6,6-7,6 5,0-7,3 3,8-6,0 3,7-6,0 7,0-8,0 2,0-9,0

Pośród analizowanych syntaksonów zbiorowisko Pinus sylvestris-Adonis ver- 
nalis charakteryzuje się najwęższymi amplitudami wymagań siedliskowych i zaj
muje miejsca relatywnie najsuchsze, o najwyższym wskaźniku kontynentalizmu
i najuboższe w azot. Znaczne zróżnicowanie wartości wskaźników fitoindyka
cyjnych (przede wszystkim w odniesieniu do właściwości glebowych) charakte
ryzuje zbiorowisko Larix decidua-Knautia arvensis, które obejmuje różne, wtór
ne, antropogeniczne nasadzenia modrzewiowe.

MEZO-1 EUTROFICZNE LASY LIŚCIASTE (RZĄD FAGETAL1A SYLVATICAE)

Ficario-Ulmetum campestńs. Warstwa runa występuje w warunkach pełne
go zacienienia i jest związana z umiarkowanie ciepłym klimatem ze słabo zazna
czonymi cechami atlantyckimi. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach
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świeżych i wilgotnych, słabokwaśnych i obojętnych, z wysoką i bardzo wysoką 
zawartością azotu.

Circaeo-Alnetum, Warstwa runa występuje w warunkach półcienia i jest 
związana z umiarkowanie ciepłym klimatem o słabo, czasem silniej, zaznaczo
nych cechach atlantyckich. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach świe
żych i wilgotnych, słabokwaśnych i obojętnych, z wysoką i bardzo wysoką za
wartością azotu w podłożu.

Tilio-Carpinetum postać z Crategus monogyna. Warstwa runa występuje 
w bardzo zróżnicowanych warunkach świetlnych i jest związana z umiarkowa
nie ciepłym klimatem o silniej lub słabiej zaznaczonych wpływach atlantyckich. 
Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach świeżych, słabokwaśnych i obojęt
nych, o bardzo zróżnicowanej zawartości azotu.

Tilio-Carpinetum postać z Paris quadrifolia. Warstwa runa występuje w wa
runkach zacienienia i jest związana z różnymi typami klimatu (od umiarkowanie 
ciepłego do umiarkowanie chłodnego) o silniej lub słabiej zaznaczonych cechach 
atlantyckich. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach świeżych, słabokwaś
nych i obojętnych, z wysoką i bardzo wysoką zawartością azotu w podłożu.

Tilio-Carpinetum, fazy regeneracyjne. Warstwa runa występuje w zróżnico
wanych warunkach oświetlenia (od pełnego zacienienia do półcienia) i jest zwią
zana z umiarkowanie ciepłym klimatem o słabo, czasem silnie zaznaczonych 
wpływach atlantyckich. Zbiorowisko zajmuje stanowiska na glebach świeżych, 
słabokwaśnych i obojętnych, o bardzo zróżnicowanej zawartości azotu.

Wartości większości wskaźników fitoindykacyjnych analizowanych zbioro
wisk z rzędu Fagetalia są podobne (dotyczy to w szczególności wskaźników 
klimatycznych), co ilustruje poniższe zestawienie:

Z e s t a w i e n i e  10

Typ zbiorowiska Zdjęcia L T К F R N

Vicario-Ulmetum campestris 11 4,0-5,9 4,9-5,5 3,0-3,5 5,3-6,8 6,1-6,8 6,5-7,8
Circaeo-A Inetum 4 5,8-6,8 5,0-5,4 2,7-4,5 5,5-7,7 5,1-7,0 5,6-7,8
rilio-Carpinetum 

postać z Crategus monogyna 17 3,3-6,0 5,0-5,8 2,8-4,5 4,5-6,0 4,8-7,1 4,6-7,1
postać z Paris quadrifolia 15 2,6-4,6 3,4-5,7 2,8-4,7 5,1-6,0 4 Д-7 ,3 5,0-6,8
fazy regeneracyjne 19 1,7-6,3 4,8-5,6 2,5-5,3 4,8-5,6 3,7-7,0 3,2-7,2

Pod względem klimatycznym wszystkie analizowane fitocenony są bardzo 
podobne. Zbiorowiska łęgowe (Ficario-Ulmetum i Circaeo-Alnetum) zajmują 
siedliska wilgotniejsze, nieco mniej kwaśne i bogatsze w azot w porównaniu 
z postaciami Tilio-Carpinetum. Fazy regeneracyjne grądów charakteryzują się 
szerszymi amplitudami wartości większości wskaźników.
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EKOLOGICZNE GRUPY ZBIOROWISK ROŚLINNYCH 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KLIMATU LOKALNEGO

Zróżnicowanie wymagań zbiorowisk roślinnych w stosunku do nasłonecznie
nia jest dość znaczne i waha się od L = 1 (siedliska bardzo cieniste) do L = 8 
(siedliska przejściowo nasłonecznione), choć zdecydowanie dominują fitocenozy 
o wartości wskaźnika L od 6 do 8, czyli zajmujące przede wszystkim siedliska 
przejściowo zacienione, względnie nasłonecznone, rzadziej występujące w wa
runkach półcienia (tab. 10).

Najmniejsze, a jednocześnie najbardziej zróżnicowane wymagania świetlne 
są charakterystyczne dla lasów liściastych i borów mieszanych w różnych fazach 
rozwojowych. Dotyczy to przede wszystkim grądów Tilio-Carpinetum postaci 
z Paris quadrifolia i z Crategus monogyna, łęgu wiązowo-jesionowego Ficario- 
-Ulmetum campestris i zarośli leszczynowych Corylus avellana-Fragaria vesca.

Relatywnie najwyższe i najściślej określone wymagania w stosunku do 
oświetlenia (L od 7 do 8) dotyczą jedynie sześciu zbiorowisk. Są to murawy 
piaskowe Spergulo vernalis-Corynephoretum, murawy kserotermiczne należące 
do zespołów: Sisymbrio-Stipetum capillatae, Koelerio-Festucetum sulcatae, Inu- 
letum ensifoliae wariant z Seseli annuum oraz torfowiska Eriophorum latifolium- 
-Carex dioica i Carici-Agrostietum caninae.

Zróżnicowanie wymagań zbiorowisk roślinnych w stosunku do temperatury 
jest stosunkowo niewielkie i waha się od T = 4 do T = 7, co wskazuje na siedliska 
umiarkowanie chłodne i umiarkowanie ciepłe (tab. 11).

Z miejscami lokalnie najchłodniejszymi (T od 4 do 5) najsilniej związane są 
niektóre turzycowiska (Caricetum gracilis caricetosum nigrae, Caricetum graci
lis phragmitetosum), łąki (Cirsio-Polygonetum), torfowiska niskie {Carici-Agro
stietum caninae) oraz zarośla tarniny (Pruno-Crategetum wariant z Poa nemora- 
lis). Natomiast Inuletum ensifoliae wariant typowy i Koelerio-Festucetum to 
„najcieplejsze” zbiorowiska spośród analizowanych (T 6 do 8).

Zróżnicowanie wymagań fitocenoz w stosunku do stopnia kontynentalizmu

Objaśnienia do tab. 10:
a) skala wymagań zbiorowisk w stosunku do nasłonecznienia:
1-2 siedliska najbardziej cieniste,
2-3,
3-4 siedliska cieniste,
4-5,
5-6 siedliska półcieniste,
6- 7,
7-8 siedliska przejściowo zacienione, a także nasłonecznione,
8-9,
9-10 siedliska całkowicie nasłonecznione;
b) liczby w tabeli obrazują udział fitocenoz o określonych wartościach wskaźnika w ra

mach danego typu zbiorowiska (w uproszczonej skali procentowej).
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T a b e l a  10
Wymagania zbiorowisk roślinnych w stosunku do oświetlenia----------------:-----------------

Nazwa zbiorowiska
Wartości wskaźnika L

1-2 2-3 3 ^ 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
.........

Tilio-Carpinetum fazy regeneracyjne 1 2 1 3 2 1
Tilio-Carpinetum z Paris quadrifolia 2 5 3
Tilio-Carpinetum z Crategus monogyna 3 6 1
Ficario-Ulmetum campestris 1 5 4
Corylus avellana-Fragaria vesca 5 3 2
Querco roboris-Pinetum 2 3 5
Quercus petraea-Melittis melissophyllum 1 8 1
С  ircaeo-A Inetum 5 5
Pruno-Crategetum z Poa nemoralis 5 5
Lecobryo-Pinetum z Festuca psammophila 2 7 1
Vicietum tetraspermae typicum 10
Vicietum tetraspermae consolidetosum 10
Cirsio-Polygonetum z Lathyrus palustris 10
Cirsio-Polygonetum z Dactylis glomerata 10
Caricetum gracilis typicum 10
Leucobryo-Pinetum z Rubus plicatus 10
Cirsio-Polygonetum z Cerastium arvense 9 1
Caucalido-Scandicetum 9 1
Cirsio-Polygonetum / Cirsium canum-Cirsium rivulare 8 2
Cirsium canum/Cirsium rivulare wariant typowy 8 2
Larix decidua-Astragalus glycyphyllos 8 2
Caricetum gracilis phragmitetosum 7 3
Młodniki sosnowe ze zw. Dicrano-Pinion 6 4
Diantho-Armerietum 5 5
Seslerio-Scorzoneretum purpureae 5 5
Pruno-Crategetum z Agrimonia eupatoria 5 5
Pinus sylvestris-Adonis vernalis 5 5
Larix decidua-Knautia arvensis 5 5
Cirsium canum-Cirsium rivulare z Carex nigra 4 6
Zb. kadłubowe ze zw. Brachypodion pinnati 4 6
Caricetum gracilis caricetosum nigrae 3 7
Calluno-Nardetum strictae 3 7
Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum mediae 3 7
Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenani 3 7
Thalictro-Salvietum pratensis 3 7
Festuco-Koelerietum glaucae 2 8
Trifolium arvense-Elymus repens 2 8
Pastinaca sativa-Hypericum perforatum 2 8
Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis 2 8
Inuletum ensifoliae z Brachypodium pinnatum 2 8
Phragmitetum australis 1 9
Spergulo vernalis-Corynephoretum 10
Sisymbrio-Stipetum capillatae 10
Koelerio-Festucetum sulcatae 10
Inuletum ensifoliae z Seseli annuum 10
Carici-Agrostietum caninae 10
Eriophorum latifolium-Carex dioica 10
Senecioni-Tussilaginetum 2 7 1
Inuletum ensifoliae wariant typowy 7 3
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T a b e l a  11
Wymagania zbiorowisk roślinnych w stosunku do temperatury

Nazwa zbiorowiska
Wartości wskaźnika T

1-2 2-3 4-5 5-6 6-7 7-8

Caricetum gracilis typicum 3 6 1
Tilio-Carpinetum z Paris ąuadrifolia 1 7 2
Tilio-Carpinetum fazy regeneracyjne 1 3 6
Caricetum gracilis caricetosum nigrae 10
Caricetum gracilis phragmitetosum 10
Cirsio-Polygonetum z Cerastium arvense 10
Cirsio-Polygonetum / Cirsium canum-Cirsium rivulare 10
Carici-Agrostietum caninae 10
Pruno-Crategetum z Poa nemoralis 10
Cirsio-Polygonetum z Lathyrus palustris 9 1
Phragmitetum australis 8 2
Cirsium canum-Cirsium rivulare z Carex nigra 8 2
Cirsio-Polygonetum z Dactylis glomerata 7 3
Leucobryo-Pinetum z Rubus plicatus 7 3
Eriophorum latifolium-Carex dioica 5 5
Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typowy 4 6
Tilio-Carpinetum z Crategus monogyna 4 6
Ficario-Ulmetum campestris 3 7
Larix decidua-Astragalus glycyphyllos 3 7
Querco roboris-Pinetum 3 7
Młodniki sosnowe ze zw. Dicrano-Pinion 2 8
С  ircaeo-A Inetum 2 8
Pastinaca sativa-Hypericum perforatum 1 9
Quercus petraea-Melittis melissophyllum 1 9
Trifolium arvense-Elymus repens 4 4 2
Diantho-A rmerietum 3 5 2
Calluno-Nardetum strictae 3 4 3
Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum mediae 2 6 2
Larix decidua-Knautia arvensis 2 4 4
Senecioni-Tussilaginetum 2 4 4
Leucobryo-Pinetum z Festuca psammophila 1 8 1
Vicietum tetraspermae consolidetosum 1 8 1
Pruno-Crategetum z Agrimonia eupatoria 10
Corylus avellana-Fragaria vesca 10
Vicietum tetraspermae typicum 10
Caucalido-Scandicetum 10
Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenani 8 2
Seslerio-Scorzoneretum purpureae 8 2
Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis 8 2
Zb. kadłubowe ze zw. Cirsio-Brachypodion pinnati 8 2
Spergulo vernalis-Corynephoretum 8 2
Inuletum ensifoliae z Brachypodium pinnatum 6 4
Inuletum ensifoliae z Seseli annuum 6 4
Thalictro-Salvietum pratensis 5 5
Festuco-Koelerietum glaucae 4 6
Sisymbrio-Stipetum capillatae 4 4 2
Pinus sylvestris-Adonis vernalis 8 2
Koelerio-Festucetum sulcatae 10
Inuletum ensifoliae wariant typowy 8 2
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jest stosunkowo wyraźne i waha się od К = 2 (siedliska o silnie zaznaczonych 
cechach klimatu atlantyckiego) do К = 7 (siedliska o słabo zaznaczonych ce
chach klimatu kontynentalnego), przy czym większość analizowanych fitoceno- 
nów lokalnych charakteryzuje się znacznym wewnętrznym zróżnicowaniem war
tości wskaźnika К (tab. 12).

Jedynie torfowisko Carici-Agrostietum caninae, zarośla tarniny (Pruno-Cra- 
tegetum wariant z Agrimonia eupatoria) oraz zbiorowisko chwastów upraw pol
nych (Vicietum tetraspermae typicum) są ściśle związane z obszarami o słabo 
zaznaczonych cechach atlantyckich (K od 3 do 4), a murawy kserotermiczne 
Inuletum ensifoliae wariant typowy oraz zbiorowisko Pinus sylvestris-Adonis 
vernalis jednoznacznie wskazują na obszary o słabo zaznaczonych cechach kli
matu kontynentalnego (K od 5 do 6).

Łączna analiza zmienności wymagań zbiorowisk roślinnych w stosunku do 
wybranych elementów klimatu lokalnego pozwala na wyróżnienie dość zwartej 
grupy, obejmującej większość muraw kserotermicznych (Koelerio-Festucetum, 
Inuletum ensifoliae, Sisymbrio-Stipetum i zbiorowisko Brachypodium pinnatum- 
-Adonis vernalis), charakteryzującej się występowaniem na miejscach lokalnie 
najcieplejszych, najlepiej oświetlonych i najbardziej kontynentalnych. Istnieje 
również grupa zbiorowisk o przeciwstawnej charakterystyce. Obejmuje ona 
m. in. Pruno-Crategetum wariant z Poa nemoralis, Tilio-Carpinetum postać 
z Paris quadrifolia, Cirsio-Polygonetum wariant z Dactylis glomerata i zbioro
wisko Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant z Carex nigra. Zbiorowiska te są 
związane z siedliskami relatywnie najchłodniejszymi, z zaznaczonymi wpływa
mi klimatu atlantyckiego i przeważnie cienistymi lub półcienistymi. Pozostałe 
zbiorowiska roślinne związane są z pośrednimi warunkami topoklimatycznymi.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO CZYNNIKÓW GLEBOWYCH

Zróżnicowanie wymagań zbiorowisk roślinnych w stosunku do wilgotności 
siedlisk jest bardzo wyraźne i waha się od F = 2 (siedliska suche) do F = 10 
(siedliska bagienne i wodne), przy czym ponad połowa fitocenonów lokalnych 
ma stosunkowo wąsko określone wymagania, obejmujące jeden -  dwa przedzia-

Objaśnienia do tab. 11:
a) skala wymagań zbiorowisk w stosunku do temperatury:
1-2 siedliska zimne,
2-3 siedliska umiarkowanie zimne,
3-4 siedliska umiarkowanie chłodne,
4- 5,
5-6 siedliska umiarkowanie ciepłe,
6-7,
7-8 siedliska przeważnie ciepłe,
8-9 tylko siedliska ciepłe,
9-10 tylko siedliska bardzo ciepłe;
b) liczby w tabeli obrazują udział fitocenoz o określonych wartościach wskaźnika w ra

mach danego typu zbiorowiska (w uproszczonej skali procentowej).
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T a b e l a  12
Wymagania zbiorowisk roślinnych w stosunku do stopnia kontynentalizmu

Nazwa zbiorowiska
Wartość wskaźnika К

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Senecioni-Tussilaginetum 7 2 1
Pruno-Crategetum z Poa nemoralis 3 7
Calluno-Nardetum strictae 3 7
Eriophorum latifolium-Carex dioica 3 5 2
Cirsio-Polygonetum z Dactylis glomerata 3 4 3
Tilio-Carpinetum z Paris quadrifolia 3 4 3
Tilio-Carpinetum z Crategus monogyna 2 6 2
Ficario-Ulmetum campestris 1 9
Quercus petraea-Melittis melissophyllum 1 8 1
Cirsium canum-Cirsium rivulare z Care:с  nigra 1 8 1
Circaeo-A Inetum 3 7
Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typowy 1 6 3
Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenani 1 1 8
Tilio-Carpinetum fazy regeneracyjne 2 4 3 1
Lar ix decidua-Knautia arvensis 2 2 3 3
Młodniki sosnowe ze zw. Dicrano-Pinion 3 4 1 2
Leucobryo-Pinetum z Festuca psammophila 1 5 1 3
Querco roboris-Pinetum 2 7 1
Carici-Agrostietum caninae 10
Pruno-Crategetum z Agrimonia eupatoria 10
Vicietum tetraspermae typicum 10
Phragmitetum australis 8 2
Diantho-Armerietum 8 2
Corylus avellana-Fragaria vesca 8 2
Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum mediae 7 3
Larix decidua-Astragalus glycyphyllos 6 4
Trifolium arvense-Elymus repens 5 5
Spergulo vernalis-Corynephoretum 4 6
Festuco-Koelerietum glaucae 4 6
Cirsio-Polygonetum/Cirsium canum-Cirsium rivulare 8 2
Leucobryo-Pinetum z Rubus plicatus 7 3
Pastinaca sativa-Hypericum perforatum 6 3 1
Cirsio-Polygonetum z Cerastium arvense 4 5 1
Caucalido-Scandicetum 3 6 1
Cirsio-Polygonetum z Lathyrus palustris 1 4 5
Caricetum gracilis typicum 1 4 3 2
Seslerio-Scorzoneretum purpureae 10
Vicietum tetraspermae consolidetosum 10
Thalictro-Salvietum pratensis 7 2 1
Koelerio-Festucetum sulcatae 5 5
Zb. kadłubowe ze zw. Cirsio-Brachypodion pinnati 4 6
Inuletum ensifoliae z Seseli annuum 4 6
Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis 4 5 1
Inuletum ensifoliae z Brachypodium pinnatum 3 5 2
Caricetum gracilis caricetosum nigrae 4 3 3
Caricetum gracilis phragmitetosum 4 3 3
Sisymbrio-Stipetum capillatae 1 3 6
Inuletum ensifoliae wariant typowy 10
Pinus sylvestris-Adonis vernalis 10
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ły zmienności wartości wskaźnika (tab. 13). Najsuchsze siedliska (F od 2 do 
4) zajmują przede wszystkim murawy kserotermiczne (m. in. Sisymbrio-Stipe- 
tum, Koelerio-Festucetum, Thalictro-Salvietum, Inuletum ensifoliae).

Na siedliskach bardzo wilgotnych lub mokrych (F od 7 do 10) występują 
turzycowiska Caricetum gracilis caricetosum nigrae, torfowiska niskie (Carici- 
-Agrostietum caninae i Eriophorum latifolium-Carex dioica) oraz szuwary 
{Phragmitetum australis).

Zróżnicowanie wymagań zbiorowisk roślinnych w stosunku do odczynu gleb 
jest bardzo wyraźne i waha się od R = 1 (siedliska silnie kwaśne) do R = 8 
(siedliska obojętne i słabo zasadowe), przy czym ponad 60 procent fitocenonów 
lokalnych jest stosunkowo tolerancyjna w stosunku do kwasowości, gdyż ich 
występowanie obejmuje od trzech do pięciu przedziałów zmienności wartości 
wskaźnika (tab. 14).

Na glebach bardzo kwaśnych (R od 1 do 2) występuje wrzosowisko Calluno- 
-Nardetum strictae. Natomiast Senecioni-Tussilaginetum i Inuletum ensifoliae 
wariant typowy to zbiorowiska najsilniej związane z glebami obojętnymi i słabo 
zasadowymi (R od 7 do 9).

Zróżnicowanie siedlisk pod względem zawartości azotu, podobnie jak 
w przypadku odczynu gleby i wilgotności, jest bardzo wyraźne i waha się od 
N = 1 (siedliska z bardzo niską zawartością azotu) do N = 8 (siedliska z bardzo 
wysoką zawartością). Najniższą zawartością azotu charakteryzują się miejsca 
zajęte przez wrzosowiska Calluno-Nardetum strictae oraz murawy kserotermicz
ne z zespołu Sisymbrio-Stipetum capillatae (N od 1 do 3). Natomiast najbardziej 
zasobne w azot (N od 6 do 8) są siedliska łęgów: wiązowo-jesionowego (Fica- 
rio-Ulmetum campestris) i olszowo-jesionowego (Circaeo-Alnetum) oraz czyżni 
(Pruno-Crategetum wariant z Poa nemoralis), (tab. 15).

Należy podkreślić, że zróżnicowanie zawartości azotu w glebach w obrębie 
analizowanych fitocenonów jest znacznie większe niż zróżnicowanie odczynu 
gleby i jej wilgotności. Ponadto ogólne zróżnicowanie czynników siedliskowych 
(por. tab. 13-15) jest wyraźniejsze niż czynników klimatycznych (por. tab. 10- 
- 12).

Objaśnienia do tab. 12:
a) skala wymagań zbiorowisk w stosunku do stopnia kontynentalizmu:
1-2 siedliska o najsilniej zaznaczonych cechach atlantyckich,
2-3 siedliska o silnie zaznaczonych cechach atlantyckich,
3-4 siedliska o słabo zaznaczonych cechach atlantyckich,
4-5,
5-6 siedliska neutralne w stosunku do wpływów klimatycznych,
6-7 siedliska o słabo zaznaczonych cechach kontynentalnych,
7-8,
8-9 siedliska o silnie zaznaczonych cechach kontynentalnych,
9-10 siedliska o najsilniej zaznaczonych cechach kontynentalnych;
b) liczby w tabeli obrazują udział fitocenoz o określonych wartościach wskaźnika w ra

mach danego zbiorowiska (w uproszczonej skali procentowej).
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T a b e l a  13
Wymagania zbiorowisk roślinnych w stosunku do wilgotności podłoża

Wartość wskaźnika F
Nazwa zbiorowiska

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

Sisymbrio-Stipetum capillatae 6 4
Callu.no-Nard.etum strictae 3 7
Koelerio-Festucetum sulcatae 2 8
Thalictro-Salvietum pratensis 2 8
Inuletum ensifoliae z Brachypodium pinnatum 2 8
Festuco-Koelerietum glaucae 4 4 2
Spergulo vernalis-Corynephoretum 2 6 2
Młodniki sosnowe ze zw. Dicrano-Pinion 4 1 3 2
Leucobryo-Pinetum z Festuca psammophila 1 3 5 1
Trifolium arvense-Elymus repens 1 5 3 1
Seslerio-Scorzoneretum purpureae 10
Zb. kadłubowe ze zw. Cirsio-Brachypodion pinnati 10
Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis 9 1
Inuletum ensifoliae wariant typowy 8 2
Pinus sylvestris-Adonis vernalis 8 2
Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenani 5 5
Pruno-Crategetum z Agrimonia eupatoria 5 5
Inuletum ensifoliae z Seseli annuum 5 4 1
Larix decidua-Knautia arvensis 5 3 2
Caucalido-Scandicetum 2 7 1
Diantho-Armerietum 2 6 2
Leucobryo-Pinetum z Rubus plicatus 2 4 4
Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum mediae 10
Pastinaca sativa-Hypericum perforatum 10
Corylus avellana-Fragaria vesca 10
Larix decidua-Astragalus glycyphyllos 10
Quer eus petraea-Melittis melissophyllum 9 1
Vicietum tetraspermae consolidetosum 8 2
Querco roboris-Pinetum 5 5
Cirsio-Polygonetum z Cerastium arvense 5 5
Tilio-Carpinetum fazy regeneracyjne 4 6
Tilio-Carpinetum z Crategus monogyna 3 7
Cirsio-Polygonetum z Dactylis glomerata 3 7
Senecioni-Tussilaginetum 3 7
Pruno-Crategetum z Poa nemoralis 10
Tilio-Carpinetum z Paris quadrifolia 10
Vicietum tetraspermae typicum 10
Cirsio-Polygonetum z Lathyrus palustris 6 4
Cirsio-Polygonetum / Cirsium canum-Cirsium rivulare 4 6
Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typowy 6 2 2
Circaeo-A Inetum 5 3 2
Cirsium canum-Cirsium rivulare z Carex nigra 1 7 2
Ficario-Ulmetum campestris 9 1
Caricetum gracilis typicum 2 4 4
Caricetum gracilis phragmitetosum 1 4 3 2
Eriophorum latifolium-Carex dioica 5 5
Caricetum gracilis caricetosum nigrae 4 6
Carici-Agrostietum caninae 3 7
Phragmitetum australis 5 5

http://rcin.org.pl



и з

Łączna analiza zróżnicowania wartości wskaźników siedliskowych (tab. 13- 
-15) umożliwia wyróżnienie grupy zbiorowisk charakteryzujących się najwęż
szymi amplitudami wymagań w stosunku do cech podłoża, czyli będących jed
nocześnie najsilniejszymi indykatorami. Takimi dobrymi wskaźnikami warun
ków siedliskowych (ryc. 15) są m. in.:

a) wrzosowiska (Calluno-Nardetum) -  wskazujące na siedliska suche, silnie 
kwaśne, o bardzo niskiej zawartości azotu;

b) różne murawy kserotermiczne, np. Inuletum ensifoliae wariant typowy 
-  wskazujące na gleby suche o odczynie zasadowym z niską zawartością azotu; 
Sisymbrio-Stipetum capillatae -  wskazujące na gleby suche, obojętne z niską 
zawartością azotu; Seslerio-Scorzoneretum -  wskazujące na gleby suche, obojęt
ne z umiarkowaną zawartością azotu;

c) łęgi wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) -  wskazujące na gleby wil
gotne, słabo kwaśne z wysoką zawartością azotu;

d) torfowiska (Carici-Agrostietum caninae) -  wskazujące na gleby mokre, 
słabo kwaśne z niską zawartością azotu.

Istnieje również grupa zbiorowisk, które nie są dobrymi indykatorami, gdyż 
zmienność warunków siedliskowych w obrębie tego samego typu fitocenozy jest 
znaczna (ryc. 16). Dotyczy to przede wszystkim grądów Tilio-Carpinetum, bo
rów sosnowych Leucobryo-Pinetum, młodników sosnowych ze związku Dicra- 
no-Pinion i muraw piaskowych reprezentujących zespół Diantho-Armerietum.

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE SIEDLISKOWE

ZRÓŻNICOWANIE WILGOTNOŚCI GLEB (RYC. 17)

Siedliska suche (F od 2 do 4) zajmują niewielkie powierzchnie na Garbie 
Pińczowskim i w jego najbliższej okolicy. Występują również w centralnej czę
ści terenu, na południowym wschodzie oraz na piaszczystych łachach w dolinie 
Nidy. Niewielkie suche powierzchnie znajdują się na południu od Polany Polich-

Objaśnienia do tab. 13:
a) skala wymagań zbiorowisk w stosunku wilgotności podłoża:
1-2 siedliska bardzo suche,
2-3 siedliska suche,
3-4,
4-5 siedliska świeże,
5-6,
6-7 siedliska wilgotne,
7-8,
8-9 siedliska mokre,
9-10,
10-12 siedliska wodne;
b) liczby w tabeli obrazują udział fitocenoz o określonych wartościach wskaźnika w ra

mach danego typu zbiorowiska (w uproszczonej skali procentowej).
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T a b e l a  14
Wymagania zbiorowisk roślinnych w stosunku do kwasowości podłoża

Nazwa zbiorowiska
Wartość wskaźnika R

1-2 2-3 3-4 4—5 5-6 6-7 7-8 9-10
_

Calluno-Nardetum strictae 7 3
Leucobryo-Pinetum z Rubus plicatus 4 4 2
Młodniki sosnowe ze zw. Dicrano-Pinion 3 2 5
Leucobryo-Pinetum z Festuca psammophila 2 4 2 1 1
Spergulo vernalis-Corynephoretum 2 4 4
Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum mediae 5 2 3
Querco roboris-Pinetum 4 3 2 1
Tilio-Carpinetum fazy regeneracyjne 1 3 3 3
Vicietum tetraspermae consolidetosum 1 1 5 3
Diantho-Armerietum 2 2 1 4 1
Tilio-Carpinetum z Paris quadrifolia 1 1 2 5 1
Carici-Agrostietum caninae 3 7
Vicietum tetraspermae typicum 7 3
Trifolium arvense-Elymus repens 6 4
Caricetum gracilis caricetosum nigrae 3 7
Pastinaca sativa-Hypericum perforatum 2 7 1
Festuco-Koelerietum glaucae 4 4 2
Larx decidua-Astragalus glycyphyllos 4 1 5
Corylus avellana-Fragaria vesca 5 3 2
Cirsio-Polygonetum z Cerastium arvense 1 6 3
Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenani 1 4 3 2
Tilio-Carpinetum z Crategus monogyna 1 1 6 2
Larix decidua-Knautia arvensis 2 2 6
Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typowy 1 4 5
Caricetum gracilis typicum 5 5
Circaeo-Alnetum 5 5
Quercus petraea-Melittis melissophyllum 3 7
Pruno-Crategetum z Poa nemoralis 5 5
Cirsio-Polygonetum / Cirsium canum-Cirsium rivulare 4 4 2
Cirsio-Polygonetum z Lathyrus tuberosus 3 6 1
Caricetum gracilis phragmitetosum 3 6 1
Eriophorum latifolium-Carex dioica 3 4 3
Cirsium canum-Cirsium rivulare z Carex nigra 2 2 6
Caucalido-Scandicetum 1 4 5
Ficario-Ulmetum campestris 9 1
Phragmitetum australis 8 2
Cirsio-Polygonetum z Dactylis glomerata 8 2
Koelerio-Festucetum sulcatae 5 5
Sisymbrio-Stipetum capillatae 3 7
Inuletum ensifoliae z Seseli annuum 3 7
Seslerio-Scorzoneretum purpureae 2 8
Zb. kadłubowe ze zw. Cirsio-Brachypodion pinnati 2 8
Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis 2 8
Pinus sylvestris-Adonis vernalis 1 9
Thalictro-Salvietum pratensis 4 5 1
Inuletum ensifoliae z Brachypodium pinnatum 3 5 2
Pruno-Crategetum z Agrimonia eupatoria 3 4 3
Senecioni-Tussilaginetum 10
Inuletum ensifoliae wariant typowy 3 7
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no, na wierzchowinie i zboczu głębokiego wąwozu o ekspozycji południowej. 
Większość obszaru zdominowana jest przez gleby świeże (F od 4 do 6), tworzące 
duże i bardzo duże płaty we wszystkich częściach terenu. Siedliska wilgotne (F 
od 6 do 8) koncentrują się głównie w esowato biegnącej dolinie Nidy. Gleby 
mokre (F powyżej 8) występują przede wszystkim w północnej części doliny 
Nidy oraz w sąsiedztwie stawów rybnych.

Zmienność przestrzenna wilgotności gleb całego terenu ma charakter pasmo- 
wo-mozaikowy, co można tłumaczyć zróżnicowaniem litologicznym, wysoko
ścią względną oraz różnym sposobem zagospodarowania terenu. Natomiast na 
poszczególnych fragmentach analizowanego obszaru przeważa struktura mozai
kowa. Tak jest na przykład w dolinie Nidy i Mierzawy, gdzie przeważają siedli
ska od wilgotnych do mokrych (F od 6 do 10), przy czym świeżo zmeliorowane 
fragmenty doliny zostały wyraźnie przesuszone (F od 5 do 6). Struktura mozai
kowa typowa jest również dla Garbu Pińczowskiego.

ZRÓŻNICOWANIE ODCZYNU GLEB (RYC. 18)

Gleby bardzo kwaśne (R od 1 do 2) występują w środkowej części terenu, 
gdzie tworzą płaty o różnej wielkości. Siedliska kwaśne (R od 2 do 4) zajmują 
stosunkowo duże powierzchnie w środkowym pasie analizowanego obszaru oraz 
tworzą małe i rozproszone płaty, przede wszystkim w północno-wschodniej czę
ści terenu. W północnej i południowej części obszaru dominują duże płaty gleb 
słabo kwaśnych (R od 4 do 6). Większość badanego obszaru zajęta jest przez 
gleby słabo kwaśne i obojętne (R od 6 do 8), tworzące duże, jednorodne powie
rzchnie. Na Garbie Pińczowskim występuje kilka płatów gleb o odczynie zasa
dowym (R od 8 do 10).

Zróżnicowanie przestrzenne odczynu gleb ma charakter mozaikowy. Przy 
wysokich wartościach wskaźnika R (od 7 do 9) przeważają stosunkowo duże 
powierzchnie jednorodne. Dotyczy to przede wszystkim Garbu Krzyżanowskie
go, regionu Michałowa oraz podnóża Garbu Pińczowskiego. Doliny Nidy i Mie
rzawy charakteryzują się występowaniem mozaikowo rozmieszczonych gleb
o bardzo zróżnicowanym odczynie (R od 4 do 8), przy czym w części południo-

Objaśnienia do tab. 14:
a) skala wymagań zbiorowisk w stosunku do kwasowości podłoża:
1-2 siedliska silne kwaśne,
2-3 siedliska kwaśne,
3-4,
4-5 siedliska słabo kwaśne,
5-6,
6-7 siedliska słabo kwaśne i obojętne,
7-8,
8-9 siedliska obojętne i słabo zasadowe,
9-10 siedliska zasadowe;
b) liczby w tabeli obrazują udział fitocenoz o określonych wartościach wskaźnika w ra

mach danego typu zbiorowiska (w uproszczonej skali procentowej).
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T a b e l a  15
W y m a g a n ia  z b io ro w isk  ro ś lin n y ch  w  stosun k u  do zaw a rto śc i azotu  w  p od ło żu

N azw a zbiorow iska

Calluno-Nardetum strictae 
Sisymbrio-Stipetum capillatae 
Spergulo vernalis-Corynephoretum 
Festuco-Koelerietum glaucae 
M łodniki so sn o w e ze zw . Dicrano-Pinion 
Larix decidua-Knautia arvensis 
Trifolium arvense-Elymus repens 
Diantho-A rmerietum 
Koelerio-Festucetum sulcatae 
Inuletum ensifoliae wariant typow y  
Carici-Agrostietum caninae 
Eriophorum latifolium-Carex dioica 
Inuletum ensifoliae z Brachypodium pinnatum 
Inuletum ensifoliae z Seseli annuum 
Brachypodium pinnatum-Adonis vernalis 
Thalictro-Salvietum pratensis 
Pinus sylvestris-Adonis vernalis 
Leucobryo-Pinetum z Festuca psammophila 
Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenani 
Cirsium canum-Cirsium rivulare z  Carex nigra 
Caricetum gracilis caricetosum nigrae 
Tilio-Carpinetum fazy regeneracyjne 
Seslerio-Scorzoneretum purpureae 
Zb. kadłubow e ze  zw . Cirsio-Brachypodion pinnati 
Corylus avellana-Fragaria vesca 
Leucobryo-Pinetum z  Rubus plicatus 
Caricetum gracilis typicum
Arrhenatheretum elatioris plantaginetosum mediae
Cirsio-Polygonetum z Lathyrus palustris
Pruno-Crategetum z Agrimonia eupatoria
Vicietum tetraspermae typicum
Cirsio-Polygonetum z Cerastium arvense
Cirsio-Polygonetum / Cirsium canum-Cirsium rivulare
Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typow y
Querco roboris-Pinetum
Quercus petraea-Melittis melissophyllum
Caucalido-Scandicetum
Larix decidua-Astagalus glycyphyllos
Caricetum gracilis phragmitetosum
Phragmitetum australis
Pastinaca sativa-Hypericum perforatum
Tilio-Carpinetum z Crategus monogyna
Vicietum tetraspermae consolidetosum
Senecioni-Tussilaginetum
Tilio-Carpinetum z Paris quadrifolia
Cirsio-Polygonetum z Dactylis glomerata
Circaeo-Alnetum
Pruno-Crategetum z Poa nemoralis 
Ficario-Ulmetum campestris

W artość w skaźnika N

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

7 3
1 9
2 4 4
2 2 6
2 3 2 3
2 3 2 2 1
1 3 3 3
1 2 3 2 2

8 2
7 3
7 3
5 5
6 3 1
5 3 2
4 5 1
3 6 1
3 5 2
2 5 2 1
2 4 4
2 4 3 1
1 3 5 2
1 4 1 3 1

10
10
3 7
5 2 2 1
4 5 1
4 2 4
3 4 3
3 3 4
3 3 4
1 6 3
2 2 5 1
2 1 6 1
2 3 2 2 1
1 6 1 1 1
1 2 5 1 1

7 3
7 3
5 3 2
2 7 1
3 2 4 1
2 4 3 1
1 6 3
1 3 6

7 3
3 3 4
3 3 4

4 6
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wej przeważają gleby obojętne (R od 7 do 8). Obszar leśny między Zakrzowem 
i Michałowicami, położony na starym tarasie Nidy, również charakteryzuje się 
mozaikowym i wielkopowierzchniowym zróżnicowaniem przestrzennym odczy
nu gleby. Wartości wskaźnika R wahają się tu w szerokich granicach (od 1 do 
7). W przeciwieństwie do większości terenu Garb Pińczowski wyróżnia się stru
kturą drobnomozaikową.

ZRÓŻNICOWANIE ZAWARTOŚCI AZOTU W GLEBACH (RYĆ. 19)

Gleby z bardzo niską zawartością azotu (N od 1 do 2) tworzą kilka niewiel
kich płatów, głównie w dolinie Nidy i na Garbie Pińczowskim. Gleby z niską 
zawartością azotu (N od 2 do 3) zajmują małe powierzchnie w dolinie Nidy oraz 
na Garbie Pińczowskim. Natomiast większe powierzchnie takich gleb występują 
w centralnej części terenu. W dolinie Nidy, w centrum badanego obszaru oraz 
częściowo na Garbie Pińczowskim duże powierzchnie zajmują gleby o umiarko
wanej zawartości azotu (N od 3 do 5). Zdecydowana większość obszaru zdomi
nowana jest przez duże i bardzo duże płaty gleb z wysoką zawartością azotu (N 
od 5 do 6). Siedliska charakteryzujące się wysoką i bardzo wysoką zawartością 
azotu (N od 6 do 9) koncentrują się przede wszystkim na północnym wschodzie 
i południowym zachodzie badanego terenu.

Znaczne przestrzenne zróżnicowanie zawartości azotu w glebach nie wyka
zuje uporządkowania regionalnego. Struktura przestrzenna ma charakter mozai
kowy i wybitnie skontrastowany, a sąsiadujące ze sobą wydzielenia cechują się 
często bardzo odmiennymi wartościami wskaźnika N. Regionalnie pod wzglę
dem zawartości azotu wyodrębnia się Garb Pińczowski. Siedliska tu występujące 
charakteryzują się niskimi wartościami wskaźnika N na płaskiej wierzchowinie, 
bardzo zmiennymi na zboczach oraz wysokimi u podnóża Garbu. Dolina Nidy 
cechuje się bardzo typową strukturą pasmową, a wartości wskaźnika N wahają 
się w zakresie od 4 do 6.

Objaśnienia do tab. 15:
a) skala wymagań zbiorowisk w stosunku do zawartości azotu w podłożu:
1-2 siedliska silnie kwaśne,
2-3 siedliska kwaśne,
3-4,
4-5 siedliska słabo kwaśne,
5-6,
6-7 siedliska słabo kwaśne i obojętne,
7-8,
8-9 siedliska obojętne i słabo zasadowe,
9-10 siedliska zasadowe;
b) liczby w tabeli obrazują udział fitocenoz o określonych wartościach wskaźnika w ra

mach danego typu zbiorowiska (w uproszczonej skali procentowej).
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F

Rye. 15. Amplitudy ekologiczne wybranych zbiorowisk roślinnych -  dobrych indykatorów
warunków siedliskowych  

a -  Calluno-Nardetum\ b -  Sisymbńo-Stipetum capillatae; с -  Inuletum ensifoliae wariant typowy; 
d -  Carici-Agrostietum caninae; e -  Ficario-Ulmetum. Oznaczenia osi: L -  wymagania w stosunku do 

oświetlenia; T -  wymagania w stosunku do temperatury; К -  wymagania w stosunku do stopnia 
kontynentalizmu; F -  wymagania w stosunku do wilgotności podłoża; R -  wymagania w stosunku do 

kwasowości podłoża; N -  wymagania w stosunku do zawartości azotu w podłożu

Fig. 15. Ecological amplitude o f  selected plant com munities which are good indicators
o f  habitat conditions 

a -  Calluno-Nardetum; b -  Sisymbrio-Stipetum capillatae; с -  Inuletum ensifoliae typical variant; 
d -  Cańci-Agrostietum caninae-, e -  Ficario-Ulmetum, Annotation of axes; L -  requirements in relation 
to insolation; T -  requirements in relation to temperature; К -  requirements in relation to continentality;
F -  requirements in relation to the humidity of the substratum; R -  requirements in relation to the acidity 

of the substratum; N -  requirements in relation to the nitrogen content of the substratum
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Ryc. 16. Amplitudy ekologiczne wybranych zbiorowisk roślinnych -  złych indykatorów
warunków siedliskowych 

a -  Leucobryo-Pinetum wariant z Festuca psammophila\ b -  Tilio-Carpinetum postać z Crategus monogyna; 
с -  miodniki sosnowe ze związku Dicrano-Pinion; d -  Diantho-Armerietum. Oznaczenia osi jak na rycinie 15

Fig. 16. Ecological amplitude of selected plant communities which are poor indicators of
habitat conditions

a -  Leucobryo-Pinetum variant with Festuca psammophila\ b -  Tilio-Carpinetum form with Crategus 
monogyna\ с -  young pine stands of the Dicrano-Pinion alliance; d -  Diantho-Armerietum. Annotation of

axes is as given under Fig. 15
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Rye. 17. Przestrzenne zróżnicowanie wilgotności gleby (określone na podstawie wartości 
wskaźnika Ellenberga; od 2 -  gleby suche do 10 -  gleby mokre)

Fig. 17. Spatial differentiation of soil moisture (as defined on the basis of Ellenberg index 
value; from 2 -  dry soils to 10 -  wet soils)
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Rye. 18. Przestrzenne zróżnicowanie odczynu gleby (określone na podstawie wartości 
wskaźnika Ellenberga; od 1 -  gleby bardzo kwaśne do 9 -  gleby obojętne)

Fig. 18. Spatial differentiation of soil reaction (as defined on the basis of Ellenberg index 
value; from 1 -  very acid soils to 9 -  basic soils)
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Rye. 19. Przestrzenne zróżnicowanie zawartości azotu w glebie (określone na podstawie 
wartości wskaźnika Ellenberga; od 1 -  bardzo niska zawartość azotu do 9 -  bardzo wysoka

zawartość azotu)
Fig. 19. Spatial differentiation of the nitrogen content of soils (as defined on the basis of 

Ellenberg index value; from 1 -  very low nitrogen content to 9 -  very high nitrogen content)
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JOANNA PUT 
JERZY SOLON

REGIONALIZACJA GEOBOTANICZNA NA PODSTAWIE 
ZRÓŻNICOWANIA ROŚLINNOŚCI POTENCJALNEJ

WSTĘP

Regionalizacja geobotaniczna w sposób syntetyczny ujmuje zróżnicowanie prze
strzenne flory oraz roślinności potencjalnej i roślinności rzeczywistej. W zależności 
od zasięgu terytorialnego i celu opracowania oraz szczegółowości i dostępności ma
teriałów źródłowych poszczególnym elementom szaty roślinnej przypisuje się różną 
wagę w procesie regionalizacji (Komaś, Medwecka-Komaś 1986).

W prezentowanym opracowaniu podstawą wyróżniania jednostek regional
nych jest przestrzenne zróżnicowanie roślinności potencjalnej (por. ryc. 12), 
a szczególnie zróżnicowanie kształtu, wielkości, sposobu graniczenia i rozmiesz
czenia w przestrzeni poszczególnych typów siedlisk oraz ich struktura domina- 
cyjna (por. Matuszkiewicz, Plit 1985). Szczegółowe materiały dotyczące rozmie
szczenia rzeczywistych zbiorowisk roślinnych i wybranych gatunków roślin sta
nowią jedynie informację uzupełniającą.

Przyjęcie takiej hierarchii ważności materiałów źródłowych wynika z przeko
nania, iż:

a) roślinność analizowana powierzchniowo jest lepszą podstawą regionaliza
cji w porównaniu z punktowym rozmieszczeniem wybranych gatunków roślin;

b) potencjalna roślinność naturalna lepiej niż roślinność rzeczywista od
zwierciedla zróżnicowanie regionalne, gdyż: prezentuje tendencje rozwojowe 
roślinności i nie zależy od zróżnicowania użytkowania ziemi, jest w mniejszym 
stopniu obciążona zniekształceniami antropogenicznymi oraz ulega znacznie 
wolniejszym zmianom.

Na stosunkowo niewielkiej powierzchni objętej badaniami szczegółowymi 
można wyróżnić jedynie geobotaniczne jednostki przestrzenne najniższej rangi 
(ewentualnie z uwzględnieniem ich wewnętrznego zróżnicowania strukturalno- 
-krajobrazowego); brakuje natomiast podstaw i kryteriów do hierarchizacji gra
nic. Niemniej jednak tak wyróżnione jednostki można powiązać z hierarchiczny
mi podziałami innych regionalizacji geobotanicznych opartych zarówno na kry
teriach florystycznych, jak i fitosocjologicznych.
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R yc. 20 . R eg io n a liza cja  g eo b o ta n iczn a  o k o lic  P iń czow a  
1 -  Region północno-zachodni : la -  Wyniesienie Nawarzyckie, lb  -  Garb Turski, lc  -  Garb Potocki;

2 -  Region środkowo-wschodni: 2a -  Garb Pińczowski, 2b -  Niecka Solecka; 3 -  Region 
południowo-zachodni; 4 -  dolina Nidy wraz z doliną Mierzawy: 4a -  właściwa dolina Nidy, 4b -  taras 
Skrzypiowski, 4c -  dolina Mierzawy; 5 -  Region obniżenia Kamedulsko-Szczypieckiego; 6 -  Region 
północno-wschodni; 7 -  granice pierwszego rzędu; 8 -  granice drugiego rzędu; 9 -  granice rozmyte

F ig . 20 . T he geo b o ta n ica l reg ion a liza tion  o f  the P iń cz ó w  area
1 -  north-werstem region: la  -  Nawarzyce Elevation, lb -  Tursko Elevation, lc  -  Potocki Hill;

2 -  east-central region: 2a -  Pińczów Elevation, 2b -  Solecka Basin; 3 -  south-western region; 4 -  the Nida 
and Mierzawa Valleys; 4a -  Nida Valley proper, 4b -  Skrzypiowski Terrace, 4c -  Mierzawa Valley;
5 -  Kamedulsko-Szczypieckie Depression; 6 -  north-eastern region; 7 -  boundaries of the 1st order;

8 -  boundaries of the 2nd order; 9 -  indistinct boundaries

Duża skala opracowania umożliwiła szczegółową delimitację jednostek 
i uwzględnienie typu granic. Na prezentowanej mapie (ryc. 20) granice o jedno
znacznym przebiegu („ostre”) przedstawiono linią ciągłą, natomiast odcinki roz
myte lub o niepewnym przebiegu oraz strefy przejścia między jednostkami za
znaczono linią kropkową. Oczywiście granice typu ostrego nie są automatycznie 
granicami wyższej rangi.

□ Ш  □
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PRZEGLĄD w y r ó ż n io n y c h  je d n o st e k

Na terenie objętym opracowaniem wyróżniono 6 regionów o odmiennym 
charakterze (ryc. 20).

1. Region północno-zachodni. Zajmuje około 15% całości terenu poddane
go analizie. Region jako całość charakteryzuje się małym rozczłonkowaniem 
siedlisk i znacznym udziałem siedlisk dąbrowy wysokopiennej. W jego obrębie 
można wyróżnić trzy podjednostki strukturalno-krajobrazowe:

la. Wyniesienie Nawarzyckie -  leżące na południe od doliny Mierzawy. 
Cechuje się występowaniem pasów siedlisk dąbrowy wysokopiennej rozdzielo
nych siedliskami serii ubogiej Tilio-Carpinetum.

Ib. Garb Turski. Charakteryzuje się przewagą rozległych powierzchni sied
lisk dąbrów wysokopiennych na południowych stokach płaskich wzniesień oraz 
obu żyznościowych postaci Tilio-Carpinetum na pozostałym terenie. Granica 
między tą podjednostką a następną nie jest zbyt wyraźna i ma raczej charakter 
strefy przejścia o pośredniej charakterystyce.

lc. Garb Potocki. Leży we wschodniej części regionu i wyróżnia się znacz
nym udziałem siedlisk Querco-Pinetum i obu serii żyznościowych Tilio-Carpi
netum oraz niewielkimi powierzchniami siedlisk innych typów.

2. Region środkowo-wschodni. Zajmuje około 16% całości analizowanego 
obszaru. Charakteryzuje się mozaikowym rozmieszczeniem w przestrzeni wię
kszości typów siedlisk. Powierzchniowo dominuje Tilio-Carpinetum seria żyzna. 
Na jego tle występują pasmowo rozmieszczone siedliska wysokopiennych dą
brów, a w ich obrębie muraw kserotermicznych. W obniżeniach terenu, jako ele
ment dodatkowy, spotyka się siedliska łęgów (Circaeo-Alnetum i Ficario-Ulme- 
tum) oraz niewielkie powierzchnie Ribo nigri-Alnetum. Osie długie większości 
obszarów siedliskowych są zorientowane w kierunku NWW-SEE, co daje chara
kterystyczną i niepowtarzalną strukturę przestrzenną. W obrębie regionu można 
wyróżnić dwie podjednostki strukturalno-krajobrazowe:

2a. Garb Pińczowski. Charakteryzuje się przewagą mozaikowo-pasmowego 
rozmieszczenia siedlisk z dominacją siedlisk muraw kserotermicznych oraz obu 
typów dąbrów (w części zachodniej i południowej), a także udziałem siedlisk 
Tilio-Carpinetum (w części północnej).

2b. Niecka Solecka. W tej jednostce przeważa struktura przestrzenna typu 
koncentryczno-wyspowego ze znacznym udziałem siedlisk Tilio-Carpinetum.

Między obiema podjednostkami w obrębie regionu nie ma wyraźnej, ostrej 
granicy, lecz raczej strefa przejścia. W sposób umowny można przyjąć, że wy
stępuje ona w okolicy Bogucic.

3. Region południowo-zachodni. Jest to największy region zajmujący 
44,5% całego analizowanego obszaru. Charakteryzuje się dominacją siedlisk Ti
lio-Carpinetum serii żyznej. W płaskodennych wąwozach lessowych częste są 
siedliska łęgowe, zwłaszcza Ficario-Ulmetum. Na stokach południowych czasem 
występują siedliska dąbrowy wysokopiennej i muraw kserotermicznych, na to-
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miast niektóre wierzchowiny zajmują siedliska Tilio-Carpinetum serii ubogiej. 
W porównaniu z innymi jednostkami region południowo-zachodni jest bardzo 
jednorodny wewnętrznie zarówno pod względem występujących siedlisk, jak 
i ich rozmieszczenia w przestrzeni.

4. Dolina Nidy wraz z doliną Mierzawy. Zajmuje około 15% analizowane
go terenu. Jednostka jest bardzo wyraźnie, ostro odgraniczona od wszystkich 
regionów sąsiednich. W obrębie tego regionu dominują siedliska Ficario-Ulme
tum. Duży udział mają siedliska Circaeo-Alnetum i Salici-Populetum. Natomiast 
starorzecza i zabagnienia na skrzydłach doliny są zajęte przez siedliska Ribo 
nigri-Alnetum. Spotyka się także niewielkie powierzchnie siedlisk Tilio-Carpine
tum serii ubogiej. W obrębie regionu można wyróżnić trzy podjednostki struktu- 
ralno-kraj obrazowe :

4a. Właściwa dolina Nidy, której charakterystyka jest zgodna z charaktery
styką całego regionu. W jednostce tej najwyraźniej występuje pasmowy układ 
siedlisk, szczególnie powyżej odcinka przełomowego, gdzie rzeka dzieli się na 
kilka ramion.

4b. Taras Skrzypiowski. Ma charakter dwudzielny. Wyższa część charakte
ryzuje się znacznym udziałem siedlisk Querco-Pinetum, Leucobryo-Pinetum 
i Tilio-Carpinetum seria uboga. W części niżej położonej, ze zmniejszonym lub 
zahamowanym odpływem, przeważają siedliska mniej żyznych postaci łęgów 
oraz Ribo nigri-Alnetum.

4c. Dolina Mierzawy. W porównaniu do doliny Nidy wyróżnia się znacznym 
udziałem siedlisk Circaeo-Alnetum i Ribo-Alnetum. Siedliska Ficario-Ulmetum 
i Tilio-Carpinetum są rzadsze.

5. Obniżenie Kamedulsko-Szczypieckie. Region niewielki, zajmujący oko
ło 5% analizowanego obszaru, charakteryzuje się stosunkowo drobnopowierzch- 
niowym, pasmowo-mozaikowym układem siedlisk, wśród których przeważają: 
Circaeo-Alnetum, Tilio-Carpinetum seria uboga, Querco-Pinetum i Leucobryo- 
-Pinetum.

6. Region północno-wschodni. Zajmuje około 5% całości analizowanego 
obszaru. Charakteryzuje się drobnopowierzchniowym i mozaikowym układem 
siedlisk Tilio-Carpinetum serii ubogiej i żyznej, dąbrowy wysokopiennej, Leuco
bryo-Pinetum i Cladonio-Pinetum.

STOSUNEK DO INNYCH PODZIAŁÓW GEOBOTANICZNYCH

Ze względu na inny materiał wyjściowy (zróżnicowanie roślinności poten
cjalnej -  zróżnicowanie flory) i odmienne kryteria, a także 20-krotny wzrost 
szczegółowości skali opracowania nie powinna dziwić odmienność przebiegu 
granic wyróżnionych jednostek w stosunku do podziału W. Szafera (1972) usz
czegółowionego przez Z. Bednarza (1987).

Wyróżniony w tym opracowaniu region północno-wschodni związany jest 
wyraźnie z Okręgiem Staszowskim. W przeciwieństwie do podziału Z. Bednarza
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{op. cit.), który granicę między Okręgiem Staszowskim a Okręgiem Miecho- 
wsko-Pińczowskim prowadzi linią prostą na północ od Garbu Pińczowskiego 
(por. rye. 1), szczegółowe badania terenowe wskazują, że do Okręgu Staszo- 
wskiego nawiązuje również region Obniżenia Kamedulsko-Szczypieckiego, 
z siedliskami ubogiego grądu i boru mieszanego.

Z podziału Z. Bednarza (1987) wynika, że całość Garbu Potockiego i Garbu 
Turskiego należy do Okręgu Przejściowego Krainy Świętokrzyskiej. Analiza 
siedlisk na tym terenie, umożliwiająca wyróżnienie odrębnego regionu północno- 
-wschodniego, wyraźnie wskazuje, że jest to część Okręgu Miechowsko-Pińczo- 
wskiego, a granica między obiema Krainami leży nieco bardziej na północ.

Przeprowadzony w niniejszym opracowaniu podział częściowo uszczegóła- 
wia regionalizację W. Matuszkiewicza i J. Plit (1985) przeprowadzoną dla części 
Wyżyn Południowopolskich. Różnice sprowadzają się do dwóch punktów. Po 
pierwsze w obecnym podziale do czwartego regionu włączono większy odcinek 
doliny Mierzawy. Po drugie nieco szerzej ujęto region południowo-wschodni.
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JOANNA PUT

TRANSFORMACJA ŚRODOWISKA 
W ŚWIETLE ANALIZY HISTORYCZNEJ

WSTĘP

Analiza istniejących źródeł kartograficznych umożliwia prześledzenie zmian 
zachodzących w środowisku przyrodniczym, a zwłaszcza w sposobie użytkowa
nia ziemi, w okresie ostatnich 200 lat. Badaniami objęto fragment Niecki Ni- 
dziańskiej, o powierzchni 700 km2, położony między Jędrzejowem, Działoszyca
mi i Buskiem.

Niecka Nidziańska należy do obszarów najstarszego osadnictwa w Polsce. 
Liczne tego dowody można znaleźć w wykopaliskach oraz starych źródłach pi
sanych, jak też w opracowaniach kartograficznych. Pierwszą, w miarę dokładną 
mapą jest opracowanie K. de Perthées’a z 1783 r. Na początku XIX w. liczba 
opracowań kartograficznych tego obszaru gwałtownie wzrosła; w większości 
ograniczały się one jednak do lokalizacji miejscowości, dróg i uproszczonej sieci 
hydrograficznej. Najdokładniejszą mapą z tego okresu jest Carte von West-Gal- 
lizien wykonaną przez Antona Mayera von Heldensfelda w 1808 r. w skali 
1:172 800. Mapa ta zawiera między innymi kreskowy rysunek rzeźby terenu, 
zasięgi lasów, pola wydmowe i bagna. Pierwszym opracowaniem topograficz
nym tego terenu jest Topograficzna Karta Królestwa Polskiego wykonana przez 
Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego w skali 1:126 000 (w skład 
badanego terenu wchodzą fragmenty 4 sekcji tej mapy wykonane około 1839 r.). 
Następnie obszar ten został skartowany przez służby rosyjskie (tzw. dwuwior- 
stówka). Wszystkich sekcji tej mapy nie udało się skompletować, więc do analizy 
historycznej wykorzystano mapę opracowaną na podstawie dwuwiorstówki, to 
jest Karte des Westliche Russland (arkusze Nowy Korczyn i Pińczów), w skali 
1:100 000 z 1910 r. Ponowne kartowanie przeprowadzono dopiero w latach mię
dzywojennych. Wojskowy Instytut Kartograficzny wydał w latach 1937-1938 
arkusze Działoszyce i Pińczów mapy taktycznej 1:100 000. Czasy współczesne 
reprezentuje mapa wydana przez GUGiK w skali 1:50 000, arkusze: Jędrzejów 
i Pińczów wydane w 1978 r.

Dla ułatwienia analizy porównawczej wszystkie wybrane mapy sprowadzono
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do skali roboczej 1:75 ООО metodą fotograficzną i wykonano pozytywy map na 
folii.

Analizę historyczną przeprowadzono metodami kartograficznymi. Aby prze
śledzić zmiany wykorzystania terenu, sporządzono kartogram trwałości sposobu 
użytkowania ziemi (szerzej na temat metody: Plit 1990). Analizę kartograficzną 
uzupełniono historycznymi materiałami źródłowymi. Wykorzystano przy tym zwła
szcza dane zawarte w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego... z 1886 r.

ZMIANY W SPOSOBIE UŻYTKOWANIA ZIEMI

LASY

Zmiany powierzchni lasów w okresie ostatnich 200 lat miały charakter oscy
lacyjny. Powierzchnia lasów w 1783 r. (udokumentowana mapą K. de Perthées’a) 
była jedną z najmniejszych. Do połowy XIX w. nastąpił znaczny przyrost tere
nów zalesionych. Dopiero w drugiej połowie XIX w. lasów zaczęło znów uby
wać. Ich powierzchnie ulegały nie tylko zmniejszeniu, ale i rozdrobnieniu. 
W okresie międzywojennym nasiliły się wyręby (ponownie zalesiano jedynie 
wydmy i pola piaszczyste). W 1938 r. powierzchnia leśna była wyraźnie mniej
sza niż w 1783 r. Po II wojnie światowej notuje się przyrost gruntów zajętych 
przez las. Wyręby są wprawdzie prowadzone nadal, ale bezpośrednio po tym 
teren zostaje ponownie zalesiony (dokumentują to młodniki zaznaczone na mapie 
z 1978 r.).

Zmiany powierzchni leśnej ogólnie przedstawione powyżej nie przebiegały 
jednakowo na całej analizowanej powierzchni, lecz w znacznym stopniu zależały 
od warunków lokalnych. Wymagają one zatem bardziej szczegółowego omówienia.

Powierzchnia zajęta przez lasy na mapie K. de Perthées’a z 1783 r. jest 
mniejsza niż na mapie z 1808 r. Wyraźny przyrost nastąpił zwłaszcza na połud
nie od Michałowa. Porównując obie mapy, zauważymy ubytek powierzchni za
drzewionej jedynie w dolinie Nidy na południe od Młodzaw. Analizując dokład
nie mapę Heldensfelda, a zwłaszcza zmiany sieci rzecznej, wywnioskować moż
na, że las ten został prawdopodobnie zniszczony przez powodzie.

Dalszy przyrost powierzchni leśnej dokumentuje mapa Kwatermistrzostwa 
z 1839 r. Proces zalesiania widoczny jest na niemal całym analizowanym obsza
rze. Zmniejszeniu uległy polany śródleśne, znikły również przerwy w zadrzewie
niu. Jedyny wyjątek stanowią lasy na wschód od Pińczowa, których znaczna 
część została wycięta. Powierzchnie te zaznaczono na mapie Kwatermistrzostwa 
jako obszary zakrzewione, o różnym zwarciu krzewów. Na łąki natomiast zago
spodarowane zostały tylko lasy łęgowe.

W latach 1840-1916 (a zwłaszcza na przełomie stuleci) areał lasów zmniej
szył się. W południowym pasie lasów widoczne ubytki występują w okolicy 
Dzierożnej. W tym kompleksie zalesiono jedynie duży obszar między Zakrzo- 
wem a Michałowem, w ramach przeprowadzonej wówczas ogólnopolskiej akcji 
zadrzewiania wydm i ruchomych piasków.
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Duże zmiany zasięgu lasów nastąpiły w 3 kompleksach położonych między 
Pińczowem a Buskiem: powierzchnie zakrzaczone (zaznaczone w ten sposób na 
mapie Kwatermistrzostwa) przeobraziły się w lasy koło wsi Bogucice i Włochy, 
na wschód od wsi Skrzypiec zalesiono ruchome piaski, całkowicie natomiast 
odlesiono znaczną powierzchnię na północny-wschód od osady Kameduły.

Znaczne zmniejszenie powierzchni leśnej nastąpiło w tym okresie na innych 
terenach. Duży fragment lasu wycięty został między Karsami a Wolą Żydowską 
na północnym wschodzie analizowanego obszaru. Pozostawiono tam tylko nie
wielką remizę, na południe od Kars, zajmującą około 1/5 pierwotnej powierzchni 
całego kompleksu. Największe jednak ubytki nastąpiły w północno-zachodniej 
części badanego obszaru. Między Jędrzejowem a Pińczowem, na wielkopro- 
miennych pagórach rozciągał się wcześniej duży, zwarty obszar leśny. W drugiej 
połowie XIX w. lasy były tam intensywnie wycinane i zamieniane na pola orne. 
Mapa z 1916 r. dokumentuje rozczłonkowanie i zanik lasu na 3/4 zajmowanej 
wcześniej powierzchni. Większe fragmenty ocalały wtedy jeszcze na południe od 
Kotlic i Sobocic.

Podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym proces wycinania 
lasów kontynuowano. Zniknęły wówczas dalsze remizy leśne, a na ich terenie 
posadowiono liczne wsie i kolonie (np. Kolonię Delechowy, wsie: Rajchotkę, 
Helenówkę, Brzesko, Szczery Bór i in.). Bardzo uszczuplony został kompleks 
leśny na północnym wschodzie badanego obszaru (koło wsi Kije). Wycinane 
były głównie lasy w rozległych dolinach, a uzyskane powierzchnie przeznaczano 
na łąki. Znaczne ubytki lasów występowały także w kompleksie rozciągającym 
się między Pińczowem a Buskiem. Na dużych wyrębach powstawały nowe wsie 
(np. Las Winiarski, Nowy Folwark). Ten kompleks leśny zmniejszył się aż około 
40%.

Najmniejsze zmiany miały natomiast miejsce w lasach Chroberskich, gdzie 
wystąpiły tylko niewielkie ubytki na południu (związane to było z przekształce
niem sposobu użytkowania ziemi w wielkich własnościach ziemskich).

Bezpośrednio po II wojnie światowej przystąpiono do dużych zalesień. Lasy 
sadzono zwłaszcza na glebach mniej urodzajnych, zalesiano ruchome piaski 
i nieużytki. Wyręby prowadzone w starych drzewostanach były szybko ponow
nie zalesiane. W tym okresie posadzono las na Garbie Pińczowskim oraz u jego 
podnóża. Zalesiono duże powierzchnie na wschód od wsi Włochy i na północo- 
-wschód od wsi Podłęże. Znacznie wzrosła też powierzchnia leśna na obszarze 
pomiędzy Chmielnikiem a Włoszczowicami, po przeprowadzonej tam melioracji 
Morawki i jej dopływów. Po 100 latach ponownie zalesiono część obszaru leżą
cego między wsiami Lipa, Wierzbica i Korytnica. Wzrosła również powierzchnia 
remiz leśnych położonych koło Szczerego Boru oraz Kwaskowa.

Duży kompleks leśny znajdujący się na południu badanego obszaru praktycz
nie nie zmienił swego zasięgu. Na skraju tych lasów, koło wsi Sędowice, na 
słabych glebach posadzono kilka niewielkich młodników sosnowych.

Zmiany powierzchni leśnej syntetycznie ujmuje rycina 21. Już na pierwszy
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rzut oka widać, że lasy nieprzerwanie rosnące w danym miejscu zajmują niewiel
ki tylko procent powierzchni. Skupiają się one na południu badanego terenu 
i obejmują głównie kompleks Lasów Chroberskich.

Na szczególną uwagę zasługują dwie trwałe (choć niewielkie) remizy leśne: 
olsy i łęgi w dolinie Nidy niedaleko Młodzaw oraz grądy rezerwatu „Grabo
wiec”. Granice tych kompleksów leśnych niemal nie uległy zmianie od 200 lat.

Wyjątkowo interesujące są też losy „Polany Polichno” położonej w komple
ksie leśnym koło Młodzaw. W licznych pracach spotyka się pogląd o pochodze
niu antropogenicznym i stosunkowo młodym wieku tego fragmentu bezleśnego 
(Bróż 1985). Analiza materiałów kartograficznych obejmujących ostatnie 200 lat 
wykazuje, że w tym okresie Polana nigdy nie była w całości pokryta lasem, 
zmieniał się tylko jej zasięg (ryc. 22). Największe kontrowersje może budzić 
wielkość polany na początku XIX w. Na mapie z 1808 r. jednoznacznie bezleśna 
jest jedynie południowa jej część. Zasięg granicy lasu jest jednak przerwany, 
a w miejscu gdzie znajduje się reszta polany wpisano nazwę miejscowości. Na 
mapie kwatermistrzostwa z 1839 r. natomiast jako las zaznaczono zachodnią 
część polany.

ŁĄKI I PASTWISKA

Źródła kartograficzne dotyczące Niecki Nidziańskiej rejestrują łąki i pastwi
ska dopiero od 1839 r. Z konieczności analiza historyczna obejmuje więc krótszy 
okres, udokumentowany serią 4 map (ryc. 23).

Dolina Nidy wykorzystywana była jako naturalne błonie już od wczesnego 
średniowiecza aż po czasy obecne (las łęgowy został tam zniszczony znacznie 
wcześniej niż pojawiły się pierwsze mapy). Na mapie z 1839 r. w dolinie Nidy 
prócz łąk i pastwisk zaznaczono także liczne, choć małopowierzchniowe, pola 
uprawne lub laski. Rozwój gospodarczy spowodował zwiększenie się powierzch
ni łąk. Zajmują one obecnie (poza gruntami wsi Zakrzów i stawami rybnymi) 
niemal całą powierzchnię doliny.

Poza dolinami Nidy i lewego jej dopływu Brzeźnicy łąki nie miały trwałego 
charakteru. W ciągu analizowanych 140 lat wyraźnie zmniejszała się ich powie-

Ryc. 21. Trwałość lasów w okolicy Pińczowa
1 -  powierzchnie o efemerycznym sposobie użytkowania leśnego (występowanie na 1 mapie);
2 -  powierzchnie o sporadycznym sposobie użytkowania leśnego (występowanie na 2 mapach);

3 -  powierzchnie o zmiennym sposobie użytkowania leśnego (występowanie na 3 mapach);
4 -  powierzchnie o przeważającym sposobie użytkowania leśnego (występowanie na 4 mapach;
5 -  powierzchnie o dominującym sposobie użytkowania leśnego (występowanie na 5 mapach);

6 -  powierzchnie o trwałym sposobie użytkowania leśnego (występowanie na 6 mapach)

Fig. 21. The permanence of forests in the Pińczów area 
1 -  areas with transitory utilization of forest (occurrence in 1 map); 2 -  arreas with occasional utilization of 

forest (occurrence in 2 maps); 3 -  arreas with alternating utilization of forest (occurrence in 3 maps);
4 -  areas with a prevalent method of forest utilization (occurrence in 4 maps); 5 -  areas with a dominant 

method of forest utilization (occurrence in 5 maps); 6 -  areas with permanent forest utilization (occurrence
in 6 maps)

http://rcin.org.pl



//Л У /

http://rcin.org.pl



DjfrbowHa

http://rcin.org.pl



Rye. 22. Zmiany zasięgu lasu w okolicy „Polany Polichno” w ciągu ostatnich 200 lat 
1 -  stan wg Carte von West-Gallizien z 1808 r., skala 1:172 800; 2 -  stan wg Topograficznej karty 

Królestwa Polskiego z 1839 r., skala 1:126 000; 3 -  stan wg Karte des Westliche Russland z 1910 г., skala 
1:100 000; 4 -  stan wg taktycznej mapy Polski z 1938 r. wydanej przez WIG, skala 1:100 000; 5 -  zmiany 

zasięgu lasu w latach 1808-1988 (oznaczenia jak na ryc. 21)

Fig. 22. Changes in the extent of forest in the Polichno Clearing in the course of the last
two hundred years.

1 -  state according to Carte von West-Gallizien from 1808, scale 1:172,800; 2 -  state according to the 
Topographical Cart of the Kingdom of Poland from 1839, scale 1: 126,000; 3 -  state according to Karte des 
Westliche Russland from 1910, scale 1:100,000; 4 -  state according to the tactical map of Poland of 1938, 
published by WIG, scale 1:100,000; 5 -  changes in the extent of forest in the years 1808-1988 (annotation

as in Fig. 21)

rzchnia oraz następowało rozczłonkowywanie większych kompleksów łąk. Było 
to związane przede wszystkim z ubywaniem wody gruntowej (zmniejszoną re
tencją spowodowaną odlesieniem, zwiększeniem liczby ludności, prowadzeniem 
na niewielką skalę melioracji oraz procesami krasowymi).

Dość dużą powierzchnię zajmowały pastwiska. Zaznaczane były one dopiero 
od okresu międzywojennego, natomiast wcześniej ich zasięg możemy jedynie 
pośrednio określić analizując starsze mapy. Obejmują one użytki zielone położo
ne na wierzchowinach i zboczach wzniesień. Wszystkie stwierdzone powierzch
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nie pastwisk mają charakter nietrwały. W dolinie Nidy pastwiska powtórnie 
zagospodarowywano na łąki, natomiast na zboczach i wierzchołkach wzniesień 
szybko stawały się one nieużytkami (np. ruchome piaski) lub drogą naturalnej 
sukcesji ulegały zakrzaczeniu, a po latach zarastały lasem (np. na północ od 
Bogucic, między Zakrzowem a Michałowem lub między Włochami a Chruścica- 
mi).

Na wszystkich mapach zaznaczony został podział łąk na typowe i podmokłe. 
Można stwierdzić, że powierzchnia łąk podmokłych malała w całym analizowa
nym okresie. Większe partie zachowały się do dziś jedynie na nie zmeliorowa
nych odcinkach doliny Nidy.

POLA UPRAWNE

Analizowany obszar od dawien dawna był wykorzystywany do celów rolni
czych, co dokumentują źródła kartograficzne. Na ich podstawie sporządzono 
kartogram zmian zasięgów pól ornych (ryc. 24). Podobnie jak kartogram zmian 
zasięgów łąk (ryc. 23), oparty jest on na serii 4 map.

Już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę zdecydowana dominacja pól ornych 
nad wszystkimi innymi sposobami użytkowania terenu. Jednocześnie jest to ob
raz bardzo zmienny, bardziej niż wynikałoby to z prostego nałożenia na siebie 
map zmian zasięgów łąk i lasów. Znaczne powierzchnie ziem ornych były porzu
cane. Występowało to głównie na obszarach o trudnych warunkach uprawy (np. 
duży spadek terenu, kamienista, rędzinowa gleba) lub o nieco mniejszej żyzności. 
Proces ten obserwujemy również dziś, np. na Garbie Pińczowskim zrezygnowa
no z uprawiania pól, na które nie można wprowadzić maszyn. Nieużytki te nie 
zostały zalesione mimo upływu lat.

Na terenie Ponidzia w ciągu ostatnich 200 lat ziem przeznaczonych pod upra
wę przybywało głównie kosztem lasów i łąk. Proces ten był bardziej intensywny 
na obszarach o żyznych siedliskach.

Największy kompleks pól uprawnych ogranicza od południa dolina Mierza
wy, a od wschodu Nidy. Na wielkopromiennych pagórach wapiennych pokry
tych lessem rolnictwo znalazło bardzo dobre warunki agroklimatyczne. Drugi 
obszar rolniczy położony jest po obu stronach doliny Nidy na południe od Pa- 
sturki i Zakrzowa. Dominują tam trudne w uprawie, ale bardzo żyzne, ciężkie 
gleby brunatne, pararędziny i czarnoziemy wytworzone z lessów i gipsów. Źród
ła pisane informują, iż obszar ten uprawiany jest nieprzerwanie już od wczesnego 
średniowiecza.

Region południowo-zachodni cechuje się żyznymi glebami brunatnymi, wy
tworzonymi na miąższej warstwie lessu. Warunki do uprawy są tu mniej korzy
stne ze względu na urozmaiconą rzeźbę oraz aktywne procesy wąwozowe. Na 
kartogramie możemy zaobserwować częste zmiany sposobu użytkowania ziemi, 
ukierunkowane jednak na zwiększenie areału pól uprawnych (mimo udoku
mentowanego na kolejnych mapach uaktywnienia procesów wąwozowych).

Na północ od Garbu Pińczowskiego znajduje się obszar o gorszych warun
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kach agroklimatycznych. W ciągu ostatnich 200 lat wystąpiły na tym terenie 
zmiany sposobu użytkowania ziemi, z tendencją do zmniejszania powierzchni 
pól uprawnych.

NIEUŻYTKI

Ze względu na ograniczenia w materiale źródłowym (treść legend map) ana
lizę nieużytków ograniczono do wyrobisk, piaskowni oraz piasków przewianych 
(bez lub z bardzo skąpą pokrywą roślinną).

Wyrobiska kopalniane zaznaczane były na mapach dopiero od początków 
XX w. O wcześniejszym użytkowaniu miejscowych kopalin świadczą zachowa
ne średniowieczne i renesansowe budowle wykonane z lokalnych surowców. Na 
mapie z przełomu stuleci większe wyrobiska znajdowały się wyłącznie na Garbie 
Pińczowskim, zaś pozostałe -  bardzo drobne -  były rozsiane dość równomiernie 
po całym terytorium.

Przemysłowe wydobycie kamienia pińczowskiego zintensyfikowano w okre
sie międzywojennym. Dla ułatwienia eksploatacji doprowadzono na Garb linię 
kolejki wąskotorowej. W okresie tym wzrosła wielkość i liczba wyrobisk na 
całym analizowanym obszarze. Powierzchnia terenów pokopalnianych przekro
czyła 2 km2.

Po II wojnie światowej powstał wielki kamieniołom Gacki, gdzie metodą 
odkrywkową wydobywany jest gips. Duża część nieczynnego wyrobiska została 
już zrekultywowana (por. ryc. 33 i ryc. 34 w rozdz. Roślinność jako wyraz pro
cesów naturalnych i oddziaływań antropogenicznych -  s. 151). Na Garbie Piń
czowskim kontynuowane jest wydobywanie wapienia i marmuru. Powstał tam 
ogromny obszar poeksploatacyjny zwany Górami Pińczowskimi. Nowe wyrobi
ska -  podobnie zresztą jak i stare -  nie są rekultywowane. Częściowo wykorzy
stuje się je na wysypisko śmieci oraz na osadnik flotacyjny. W miarę upływu lat 
strome ściany starych wyrobisk podlegając silnej erozji przybrały kształty bar
dziej obłe, częściowo zasypane zostały głębokie dziury (por. rozdz. Antropoge
niczne przekształcenia rzeźby -  s. 145). Góry Pińczowskie stopniowo zarosły 
murawami kserotermicznymi. Drogą naturalnej ewolucji powstał unikalny, bar
dzo piękny krajobraz.

Nie porośnięte pola piasków przewianych zaznaczane były na mapach już od 
początku XIX w. Na terenie Ponidzia utwory piaszczyste zajmują niewielki pro-

Ryc. 23. Trwałość łąk i pastwisk w okolicy Pińczowa (por. z ryc. 22)
1 -  powierzchnie o sporadycznym sposobie użytkowania łąkowego; 2 -  powierzchnie o zmiennym sposobie 

użytkowania łąkowego; 3 -  powierzchnie o przeważającym sposobie użytkowania łąkowego;
4 -  powierzchnie o trwałym sposobie użytkowania łąkowego.

Fig. 23. The permanence of meadows and pastures in the Pińczów area (cf. Fig. 22).
1 -  areas with occasional utilization of meadows; 2 -  areas with alternating utilization of meadows;

3 -  areas with a prevalent method meadow utilization; 4 -  areas with a permanent method of meadow
utilization.
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cent powierzchni. Zaznaczane powierzchnie nie są duże, a ich kształty i wielko
ści ulegają ciągłym zmianom.

Największy zdewastowany obszar znajdował się w XIX w. między Michało
wem a Zakrzowem i Skrzypiowem, gdzie piaski fluwioglacjalne pozbawione po
krywy roślinnej zostały wtórnie zwydmione. Dokumentują to mapy z 1808 r.
i 1839 r. Teren ten następnie został zalesiony. Po 100 latach od rekultywacji bór 
sosnowy wszedł w wiek dojrzały, ale nadal ma zaburzoną strukturę gatunkową 
runa. Między wsiami Podłęże i Chruścice występowały na niewielkich powierz
chniach luźne piaski. W sposób naturalny, choć bardzo powolny (ponad 100 lat), 
zarosły one krzewami, a następnie lasem, zaznaczonym już na mapie WIG-u. 
Nowe powierzchnie nie utrwalonych piasków powstawały w XX w. w wyniku 
wyrębów prowadzonych na południowym skraju kompleksu leśnego między 
Włochami a Buskiem. Stosunkowo szybko były one rekultywowane i ponownie 
zalesiane. Niewielkie tereny piasków luźnych odsłaniane były także na łachach 
w dolinie Nidy w wyniku intensywnego wypasu. Mapa współczesna nie rejestru
je żadnej powierzchni piasków nie utrwalonych. Ostatnie takie obszary występu
jące w dolinie Nidy koło wsi Zakrzów zostały zalesione niedawno, oceniając 
według wieku drzewostanu -  około 10 lat temu.

ROZWÓJ SIECI WĄWOZÓW

W południowo-zachodniej części badanego terenu występują miąższe osady 
lessowe. Lessy należą do utworów szczególnie podatnych na erozję wodną. 
Odmiana „wąwozowa” takiej erozji rozwija się najsilniej tam, gdzie zalegają 
pokrywy utworów lessowych o miąższości przekraczającej 10 m oraz występują 
znaczne spadki terenu.

Dzisiejsze wąwozy lessowe w pasie wyżyn południowopolskich powstały 
głównie w czasach historycznych w wyniku działalności człowieka (Maruszczak 
1973). Szacuje się, że dla powstania gęstej sieci wąwozów w silnie urzeźbionych 
obszarach lessowych wystarczy jedno tysiąclecie (Maruszczak 1986).

Na analizowanym fragmencie Ponidzia nie ma optymalnych warunków do 
rozwoju wąwozów (less nie jest tam dostatecznie gruby). Mimo to procesy wą
wozowe występują zarówno na obszarach leśnych, jak i na polach uprawnych. 
Na podstawie analizy sieci wąwozów na terenach współcześnie leśnych można 
sądzić, iż w ciągu dziejów obszary te były uprawiane, a las jest tam wtórny (na

Ryc. 24. Trwałość pól uprawnych w okolicach Pińczowa (por. z ryc. 22)
1 -  powierzchnie o efemerycznym sposobie użytkowania rolnego; 2 -  powierzchnie o sporadycznym 

sposobie użytkowania rolnego; 3 -  powierzchnie o zmiennym sposobie użytkowania rolnego;
4 -  powierzchnie o przeważającym sposobie użytkowania rolnego; 5 -  powierzchnie o trwałym sposobie

użytkowania rolnego

Fig. 24. The permanence of crop fields in the Pińczów area (cf. Fig. 22)
1 -  areas with transitory agricultural utilization; 2 -  areas with occasional agricultural utilization; 3 -  areas 

with alternating agricultural utilization; 4 -  areas with prevalent agricultural utilization; 5 -  areas of 
permanent agricultural utilization
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Garbie Wodzisławskim sieć wąwozów jest na tyle gęsta, że nie jest prawdopo
dobne, aby były to tylko wąwozy podrożne). Wąwozy te zaznaczane były na 
mapach badanego obszaru od 140 lat. Umożliwia to dość dokładne śledzenie 
rozwoju tej formy erozji. Na całym terenie zachodziło wydłużanie i pogłębianie 
wąwozów (wskutek erozji wstecznej), jak też powstawały nowe wciosy i rozga
łęzienia (wskutek erozji wgłębnej). Martwe odcinki wąwozów zarastały zarośla
mi lub lasem, a ostre zbocza ulegały denudacji. Młode, żywe wąwozy najliczniej 
występują na południe i południowy zachód od Lasów Chroberskich, gdzie nie
dawne wylesienie spowodowało gwałtowny wzrost spływów powierzchniowych.

Na omawianym obszarze dość często występują również wąwozy podrożne. 
Typowym przykładem jest wąwóz drogi biegnącej ze wsi Kozubów do kościoła 
w Młodzawach Małych. Na mapie Kwatermistrzostwa zaznaczony został krótki, 
dopiero co powstały wcios. Na przełomie wieków pogłębianie dna ustało. Dziś 
jest to parów o płaskim dnie i nadal stromych zboczach.

UWAGI KOŃCOWE

Od ponad tysiąca lat na terenie Niecki Nidziańskiej dominował i dominuje 
nadal jeden -  rolniczy -  sposób zagospodarowania ziemi. Utrwalony został stan 
równowagi między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym. Ob
serwuje się ład i harmonię w wykorzystaniu przestrzeni, co znajduje swój wyraz 
m. in. w nieznacznie tylko zmieniających się proporcjach między poszczególny
mi sposobami użytkowania ziemi. Niezmieniony został historyczny typ zabudo
wy, rozmieszczenie i rozplanowanie wsi i miasteczek; drogi od wieków mają 
niemal identyczny przebieg. Nawet XIX i XX w. cechujące się bezmyślną, ra
bunkową gospodarką nie wprowadziły większych zmian.

Na Ponidziu oczywiście występują niewielkie obszary zdewastowane lub 
obecnie intensywnie degradowane (np. wysypiska śmieci), tu też wadliwie zlo
kalizowano inwestycje (np. błędne usytuowanie mleczarni w Pińczowie) czy też 
na siedliskach grądowych sadzono sosnę. Miejmy nadzieję, że obecnie prowa
dzona regulacja koryta Nidy i melioracja doliny nie zaburzą przyrodniczej rów
nowagi Ponidzia.
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LUDWIK BIEGAŃSKI

ANTROPOGENICZNE PRZEKSZTAŁCENIA RZEŹBY

WSTĘP

Zmiany powierzchni ziemi, spowodowane świadomą działalnością człowieka 
świadczą o preferowanych kierunkach użytkowania ziemi. Ich charakter i trwa
łość związane są także z określonym poziomem technologicznym. Antropoge
niczne przekształcenie rzeźby wpływa bezpośrednio lub pośrednio na rozmiesz
czenie w przestrzeni i charakter ekologiczny zbiorowisk roślinnych.

Rejestracja i interpretacja form antropogenicznego przekształcenia rzeźby 
ułatwia w znacznym stopniu analizę powiązań dynamicznych między roślinno
ścią z jednej strony a warunkami abiotycznymi i oddziaływaniem społeczeństwa 
ludzkiego z drugiej strony.

Zasadniczym celem opracowania była identyfikacja i przedstawienie prze
strzennego rozmieszczenia form powstałych w wyniku różnych typów działalno
ści człowieka. Porównanie dokonanych obserwacji z niektórymi elementami 
rzeźby odwzorowanymi na mapach topograficznych pozwoliło na sformułowanie 
szeregu wniosków określających tendencje przekształceń rzeźby okolic Pińczo
wa w okresie ostatnich lat. Kartowanie form antropogenicznych rzeźby wykona
no w 1989 r. na podkładzie topograficznym w skali 1:10 000. Przy kartowaniu 
nie uwzględniono sieci urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej, nazie
mnych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, ogrodzeń itp. Pominięto 
także takie formy, których rozmiary wykluczały odwzorowanie w skali 1:10 000.

ANTROPOGENICZNE ELEMENTY RZEŹBY

Do elementów antropogenicznych rzeźby zaliczono:
1) trwałe i nieodwracalne zmiany ukształtowania powierzchni spowodowane 

eksploatacją skał podłoża, wśród nich wyróżniono: a) wyrobiska czynne (bez 
pokrywy roślinnej), b) wyrobiska i zespoły form poeksploatacyjnych przekształ
cone wtórnie, z pokrywą roślinną;

2) trwałe i częściowo nieodwracalne przekształcenia powierzchni związane 
z siecią komunikacyjną, w tym: a) drogi o nawierzchni nieprzepuszczalnej, 
b) drogi o nawierzchni półprzepuszczalnej, c) drogi nie utwardzone (gruntowe,
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„polne”), d) torowiska kolejowe, e) powierzchnie wyrównane (parkingi, tereny 
stacyjne), f) wkopy, nasypy i skarpy towarzyszące trasom komunikacyjnym;

3) trwałe przekształcenia powierzchni w wyniku prac hydrotechnicznych, 
w tym: a) koryta cieków uregulowanych, b) kanały i rowy melioracyjne, c) sztu
czne zbiorniki wodne, d) wały przeciwpowodziowe;

4) przekształcenia powierzchni o różnej trwałości i w zasadzie odwracalne, 
wskutek zabudowy, związanej z funkcjami produkcyjnymi i bytowymi miesz
kańców: a) powierzchnie zajęte przez obiekty przemysłowe (składowe, produ
kcyjne, przeładunkowe itp.), b) powierzchnie spełniające funkcje produkcyjno- 
-bytowe (zabudowania „wiejskie” -  powierzchnie zagrodowe), c) powierzchnie 
zajęte pod budownictwo mieszkaniowe, w tym: jednorodzinne, wolno stojące 
(„willowe”), jednorodzinne zwarte („szeregowe”), wielorodzinne zwarte 1-3 
kondygnacyjne, wielorodzinne, wielokondygnacyjne („osiedlowe”), d) obiekty 
użyteczności publicznej (kultowe, usługowe, oświatowe, kulturalne itp.), 
e) cmentarze, f) tereny o przeznaczeniu rekreacyjnym i sportowym (boiska spor
towe, place zabaw, skwery i parki -  wraz z prowizoryczną zabudową -  campin
gi, pola namiotowe itp.), g) ogródki działkowe, h) składowiska odpadów;

5) wyróżniono także grunty orne położone na spadkach powyżej 7 stopni 
i uprawiane równolegle do spadku, jako powierzchnie szczególnie narażone na 
erozję gleb.

FORMY PRZEKSZTAŁCENIA RZEŹBY

Udział elementów antropogenicznych w rzeźbie okolic Pińczowa jest znacz
ny. Wyróżnić można na tym terenie 6 zespołów form związanych z dominujący
mi rodzajami użytkowania ziemi.

1. Zespół form związanych z eksploatacją surowców skalnych („kamienia 
pińczowskiego”) obejmuje czynne i opuszczone wyrobiska wapieni, drogi dojaz
dowe i hałdy nadkładu o deniwelacjach sięgających 20 m; zajmują one obszar 
około 1,5 km2 w środkowo-zachodniej części Garbu Pińczowskiego. W części 
zachodniej przeważają formy dawnej eksploatacji z XIX w., o małych wymia
rach powierzchniowych, silnie zdenudowane i pokryte zwartą roślinnością. Rów
nież formy powstałe w I połowie XX w., w okresie szczególnie intensywnej 
eksploatacji, obecnie opuszczone, ulegają szybkiemu niszczeniu przez procesy 
stokowe i zarastanie. Poza rejonem Garbu Pińczowskiego dwa większe obszary 
eksploatacji (wyrobiska piasków trzeciorzędowych) znajdują się w okolicy Mi
chałowa: 4 km na zachód w kierunku wsi Tur Dolny oraz 2 km na NE w kierun
ku Skrzypiowa.

2. Zespół form związany z lokalizacją obiektów przemysłowych i urządzeń 
im towarzyszących obejmuje przede wszystkim znaczne powierzchnie wyrówna
ne pod posadowienie budynków, utwardzone powierzchnie komunikacyjne 
i składowe, zagłębienia służące gromadzeniu odpadów oraz konstrukcje wysoko
ściowe (hale produkcyjne, budynki administracyjne, kominy, zbiorniki paliw
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i surowców). Zwarty zespół tych form występuje na Garbie Pińczowskim (Nowa 
Wieś) i zajmuje około 0,6 km2. Poza nim formy te występują na terenach prze
mysłowych związanych z tkanką miejską śródmieścia Pińczowa oraz w grani
cach Zakładów Mleczarskich położonych na NW od miasta. Tereny te zajmują 
łącznie około 0,5 km2. Poza rejonem Pińczowa większe powierzchnie przemy
słowe występują w Michałowie (tereny PGR), Młodzawach i Brześciach.

3. Zespół form związany z zabudową miejską, w którym przeważają budyn
ki mieszkalne, usługowe i użyteczności publicznej dwu- i więcej kondygnacyjne 
oraz powierzchnie komunikacyjne utwardzone. W odróżnieniu od terenów prze
mysłowych nie wymagają plantowania rozległych terenów pod posadowienie 
budynków, a w przypadku zabudowy „osiedlowej” i „willowej” przekształcenia 
tego rodzaju są znikome. W Pińczowie obszar zajmowany przez typowy „relief’ 
miejski zajmuje około 1,1 km2 (ryc. 25). Poza Pińczowem małe fragmenty tego 
rodzaju rzeźby spotyka się w Michałowie i Brześciach.

4. Zespół form charakterystyczny dla strefy podmiejskiej; składa się z luźnej 
zabudowy o przewadze typu „willowego”, terenów zagospodarowanych na tere
ny rekreacyjne i sportowe, ogródki działkowe. Poza zabudową małogabarytową 
i częściowo prowizoryczną występują powierzchnie wyrównane (place zabaw, 
boiska sportowe, plaże itp.) oraz częściowo utwardzone powierzchnie komunika
cyjne. W strefę tą przenikają także formy charakterystyczne dla „reliefu miej
skiego” i obszarów produkcji rolnej. Oprócz strefy podmiejskiej Pińczowa, która 
nie stanowi zwartej przestrzeni, lecz rozciąga się wzdłuż głównych tras wyloto
wych z miasta i zajmuje powierzchnię około 0,6 km2, podobne zespoły form 
występują w Brześciach, Skrzypiowie, Michałowie i Młodzawach Dużych.

5. Zespół form związany z obszarami produkcji rolnej obejmuje luźną zabu
dowę zagrodową, nieliczne obiekty użyteczności publicznej (kościoły, szkoły, 
remizy, sklepy), małe wyrobiska surowców budowalnych (głównie piasków 
i żwirów), sieć dróg lokalnych i polnych, rowy melioracyjne i sztuczne zbiorniki 
wodne. W przypadku upraw połowych prowadzonych na stromych stokach 
(w szczególności przy orce prowadzonej równolegle do spadku) można obserwo
wać skutki spłukiwania, lecz na kartowanym terenie przypadki tego rodzaju 
stwierdzono jedynie na małych fragmentach północnych stoków Garbu Pińczo- 
wskiego i na lessowych stokach położonych na zachód od Młodzaw. Przekształ
cenia rzeźby w strefie produkcji rolniczej zachodzą na ogół w skali mikroreliefu 
i ich przebieg jest w stosunku do innych stref powolny. Powierzchniowo zespół 
ten dominuje na badanym obszarze, choć jego „wyraz krajobrazowy” jest mało 
widoczny.

6. Ze względu na szczególne znaczenie przekształceń hydrotechnicznych 
w Dolinie Nidy z „reliefu rolniczego” należało wyodrębnić zespół form typowy 
dla zabiegów melioracyjnych prowadzonych w dolinach rzecznych. W tym przy
padku rzeźba dna doliny, w szczególności poniżej Pińczowa, uległa daleko idą
cym przemianom antropogenicznym. Przesunięcie i utrwalenie koryta rzeki, 
osłonięcie tarasu zalewowego 3-4-metrowej wysokości obwałowaniami, wytrą-
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Rye. 25. Antropogeniczne deformacje powierzchni ziemi w Pińczowie 
1 -  drogi o nawierzchni nieprzepuszczalnej; 2 -  drogi o nawierzchni przepuszczalnej; 3 -  drogi gruntowe;

4 -  torowiska kolejowe; 5 -  nasypy; 6 -  skarpy; 7 -  wały przeciwpowodziowe; 8 -  koryta cieków 
uregulowanych i zbiorniki wodne; 9 -  powierzchnie zagrodowe; 10 -  zabudowa jednorodzinna luźna;

11 -  zabudowa jednorodzinna zwarta; 12 -  zabudowa wielorodzinna niska i średnio wysoka; 13 -  tereny 
osiedlowe o zabudowie wysokiej; 14 -  obiekty użyteczności publicznej; 15 -  powierzchnie przemysłowe;

16 -  place sportowe; 17 -  skwery, parki i tereny rekreacyjne; 18 -  ogródki działkowe i kampingi;
19 -  powierzchnie wyrównane; 20 -  wyrobiska opuszczone (z roślinnością); 21 -  wyrobiska czynne (bez

roślinności)

Fig. 25. Anthropogenic deformations of the land surface in Pińczów 
1 -  roads with impermeable surfaces; 2 -  roads with permeable surfaces; 3 -  dirt roads; 4 -  railways;

5 -  embankments; 6 -  edges; 7 -  flood protection levees; 8 -  regulated water courses and bodies o f water;
9 -  farmyard areas; 10 -  scattered detached houses; 11 -  densely-packed houses; 12 -  low and 

moderately-tall blocks of flats; 13 -  housing estates with tall blocks; 14 -  public utility buildings;
15 -  industrial areas; 16 -  sports grounds; 17 -  greens, parks and recreational areas; 18 -  allotments and 

camping sites; 19 -  levelled areas; 20 -  abandoned workings (with vegetation); 21 -  active workings
(without vegetation)

http://rcin.org.pl



149

sowanie nowych kanałów i rowów odwadniających, zasypanie dawnego koryta 
i splantowanie większości kęp i starorzeczy na obszarze ponad 15 km2 (w obrę
bie analizowanego terenu) daje obraz skali dokonanych zmian. Do tych prze
kształceń należy dodać także nowe melioracje (i obwałowania) w dolinie Moz- 
gawy oraz stare, lecz nadal użytkowane stawy rybne położone na wysokości 
Młodzaw o łącznej powierzchni ponad 1,1 km2.

UWAGI KOŃCOWE

Z podsumowania powyższych obserwacji wynika, że blisko 50% terenu ob
jętego kartowaniem zajmują powierzchnie o rzeźbie w różnym stopniu prze
kształconej antropogenicznie. Szczególnie intensywne przekształcenia obserwuje 
się w północnej części obszaru, obejmującej Garb Pińczowski, jego stoki połu
dniowe (z miastem Pińczów) i otaczającą go dolinę Nidy. Na pozostałym obsza
rze przeważają przekształcenia typowe dla obszarów drobnej produkcji rolnej. 
Powierzchnie, które nie podlegały przekształceniom antropogenicznym lub nie 
były poddane pośrednio procesom wzbudzonym przez działalność człowieka 
mogły zostać zachowane w obrębie zwartych kompleksów leśnych (głównie 
w centralnej części badanego obszaru), lecz ich identyfikacja wymagałaby zasto
sowania odmiennej metodyki badań.

Na podstawie kartowania, obserwacji w terenie i analizy materiałów topogra
ficznych można przypuszczać, że na badanym obszarze zachodzą obecnie nastę
pujące procesy: a) zanikają drobne wyrobiska gospodarskie surowców budowla
nych, dawne ulegają denudacji i zarastaniu; b) eksploatacja odbywa się w sposób 
zmechanizowany w dużych odkrywkach; c) zmniejsza się rola sieci drobnych 
urządzeń melioracyjnych i zabezpieczeń przeciwpożarowych; d) powstają formy 
kompleksowego zagospodarowania dolin rzecznych; e) w „reliefie miejskim” 
zaczyna dominować zabudowa wielkogabarytowa i rośnie procent powierzchni 
utwardzonych; f) w „reliefie wiejskim” następuje wymiana zabudowy drewnia
nej na murowaną (ilość drewnianych zabudowań nie sięga szacunkowo 10%), 
zmniejsza się znacznie długość dróg „polnych” i dróg gruntowych w ogóle, ich 
rola w pobudzaniu erozji maleje (wskutek zmiany trakcji i stosowaniu ogumie
nia), wzrost kultury agrarnej spowodował prawie zupełne zaniechanie orki na 
stromych stokach, rzadko także spotyka się na nich wypas bydła lub owiec (brak 
świeżych „tarasów bydlęcych”); g) szybko rośnie długość dróg o nawierzchni bitu
micznej (bruki spotyka się wyjątkowo, np. w starej części Pińczowa), co utrwala ten 
element w krajobrazie, lecz równocześnie zapobiega zwiększaniu erozji.

Należy również podkreślić, że znaczna część zmian, jakie zachodzą w bio-, 
hydro- i pedosferze jest skutkiem zamierzonych lub ubocznych skutków prze
kształceń rzeźby. Utworzenie prawnie chronionych obszarów w okolicach Piń
czowa powinno w znacznym stopniu ograniczyć niekorzystne skutki pochopnie 
podejmowanych prac ziemnych oraz ograniczyć lub zlikwidować eksploatację 
mało wydajnych złóż kamienia pińczowskiego.
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EWA ROO-ZIELIŃSKA 
JERZY SOLON

ROŚLINNOŚĆ JAKO WYRAZ PROCESÓW NATURALNYCH 
I ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH

WSTĘP

Obecne zróżnicowanie typologiczne i struktura przestrzenna roślinności jest 
z jednej strony efektem zróżnicowania siedliskowego obszaru, a z drugiej -  wy
nikiem rozlicznych oddziaływań antropogenicznych, które nakładają się na natu
ralne procesy rozwojowe szaty roślinnej. Przy analizie związków między natu
ralnymi procesami rozwojowymi i oddziaływaniami antropogenicznymi a obe
cnym stanem szaty roślinnej, korzystano z szeregu różnych metod, m.in.: 
1) porównywano mapy roślinności wykonane w różnych okresach; 2) na podsta
wie zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w różnym czasie, ale w tych samych 
miejscach, porównywano skład flory styczny i wartości wskaźników bioindyka
cyjnych zbiorowisk roślinnych; 3) analizowano podobieństwo florystyczne i za
leżności dynamiczne (sukcesyjne i katenalne) między różnymi, obecnie wystę
pującymi zbiorowiskami.

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane przykłady stanu i zmian 
roślinności rzeczywistej w powiązaniu z czynnikami, które je wywołują. Prze
analizowano także przestrzenne zróżnicowanie dominujących form i wpływów 
antropogenicznych i charakteru reakcji roślinności.

ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

ZRÓŻNICOWANIE ROŚLINNOŚCI SEGETALNEJ JAKO WYRAZ RÓŻNIC 
W ŚRODOWISKU NATURALNYM

Najłatwiej uchwytnym przykładem zależności roślinności segetalnej od wa
runków naturalnych jest jej zróżnicowanie typologiczne na różnych siedliskach. 
Na siedlisku żyznej postaci grądu i dąbrowy, na glebach rędzinowych, w obrębie 
upraw zbożowych przeważa Caucalido-Scandicetum. Na pozostałych siedliskach 
grądowych występuje głównie Vicietum tetraspermae, zróżnicowane w zależno
ści od żyzności i stopnia wyługowania podłoża na dwa podzespoły: Vicietum 
tetraspermae consolidetosum (na miejscach żyźniejszych) i Vicietum tetrasper-
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mae typicum. Natomiast na piaskach rzecznych w okolicach miejscowości Za- 
krzów, na siedlisku boru mieszanego występuje wyłącznie Arnoserido-Sclerant- 
hetum.

Poza powyższym, makroskalowym zróżnicowaniem siedliskowym w skła
dzie flory stycznym zbiorowisk segetalnych odbija się również mikrozróżnicowa- 
nie lokalne i procesy je powodujące. Dobrym przykładem do analizy tych zależ
ności jest sekwencja płatów zbiorowisk chwastów upraw zbożowych w jednym 
z wąwozów w okolicy Młodzaw. Prawie płaskie dno wąwozu pokrywają gleby 
wytworzone na koluwiach lessowych. W profilu glebowym obserwuje się ślady 
oglejenia, związane z powolnym, poziomym ruchem wód gruntowych, spływa
jących zarówno z lasu w części zachodniej, jak i ze stoków (Wicik 1966). Dno 
wąwozu jest w większości zajęte przez uprawy polne zbożowe i okopowe. 
W obrębie upraw zbożowych przeważa pszenica, rzadziej występuje jęczmień. 
Można przyjąć, że poziom kultury rolnej i sposób uprawy jest w zasadzie iden
tyczny na całej długości wąwozu. Dlatego też zróżnicowanie zbiorowisk chwa
stów upraw zbożowych jest efektem wpływu środowiska naturalnego. Można to 
prześledzić na podstawie pięciu zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych przez 
Z. Wójcik. W części zachodniej, na stanowisku pod lasem, występuje Vicietum 
tetraspermae typicum, trzy kolejne stanowiska zajmuje Vicietum tetraspermae 
consolidetosum, natomiast na ostatnim, najbardziej wschodnim stanowisku, wy
stępuje Lamio-Veronicetum (!) z udziałem gatunków związku Caucalidion. Ta
kie zróżnicowanie zbiorowisk wskazuje na wzrost żyzności podłoża zgodnie 
z biegiem wąwozu. Jest ono spowodowane akumulacją w dolnej części wąwozu 
substancji dostarczanych zarówno wodami gruntowymi, jak i dzięki spływowi 
powierzchniowemu.

Jeszcze wyraźniej zróżnicowane są wartości wskaźników bioindykacyjnych 
(ryc. 26). Najniższe wymagania świetlne (wskaźnik „L”), tzn. największy udział 
gatunków znoszących cień lub półcień, są charakterystyczne dla powierzchni 
położonej w części zachodniej. Pozostałe płaty wykazują wymagania nieco wię
ksze, choć zbliżone. Na zróżnicowanie wymagań świetlnych zbiorowisk chwa
stów w obrębie wąwozu wpływa niewątpliwie obecność lasu, który zacienia 
w godzinach popołudniowych pewną partię terenu.

Inaczej kształtuje się zróżnicowanie wymagań termicznych (wskaźnik „T”). 
Trzy pierwsze stanowiska charakteryzują się nieco większym udziałem gatun
ków preferujących wyższe temperatury i dłuższy okres wegetacyjny. Jak się 
wydaje jest to związane z dobrym osłonięciem od wiatrów i specyficznym mi
kroklimatem centralnej części wąwozu (Paszyński 1966).

Przebiegi zmienności wartości wskaźnika kwasowości („R”) i zawartości 
azotu („N”) są w ogólnych zarysach zbliżone. Najniższe wartości są charaktery
styczne dla powierzchni położonej w części zachodniej pod lasem, natomiast 
najwyższe -  dla dwóch zdjęć w części wschodniej. Wydaje się, że takie zróżni
cowanie wynika z jednej strony z dostawy stosunkowo kwaśnego i ubogiego 
w azot materiału z powierzchni leśnej, a z drugiej -  świadczy o wymywaniu
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Rye. 26. Wartości wskaźników bioindykacyjnych zbiorowisk chwastów w wąwozie
młodzawskim

L -  wymagania w stosunku do oświetlenia; T -  wymagania w stosunku do temperatury; R -  wymagania 
w stosunku do odczynu gleby; N -  wymagania w stosunku do zawartości azotu w glebie

Fig. 26. Values of bioindicative indices for communities of weeds in the Młodzawy Ravine 
L -  requirements in relation to insolation; T -  requirements in relation to temperature; R -  requirements in 

relation to soil reaction; N -  requirements in relation to soil nitrogen content

z części środkowej i akumulacji substancji w dolnym odcinku wąwozu. Dotyczy 
to szczególnie azotu, który jest dostarczany (w postaci nawozów azotowych) 
w prawie takich samych dawkach na wszystkie pola.
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ROZWÓJ ANTROPOGENICZNYCH NASADZEŃ DĘBOWYCH I MODRZEWIOWYCH 
NA SIEDLISKU TILIO-CARPINETUM

W okolicach wsi Młodzawy do 1960 r. występowały dobrze wykształcone 
fitocenozy Tilio-Carpinetum, zajmując prawie cały dostępny obszar siedliskowy 
w obrębie kompleksu leśnego (Kostrowicki 1966). W latach późniejszych po
szczególne płaty sukcesywnie wycinano, a na ich miejsce wprowadzano mono
kultury modrzewia i dębu. Obecnie powierzchnie zrębów i plantacje w różnych 
stadiach wiekowych {Larix decidua w wieku od 2 do 17 lat i wysokości od 2 do 
12 m, Quercus petraea w wieku 2-30 lat i wysokości 2-15 m) zajmują około 
30% kompleksu leśnego.

Młode, świeżo założone plantacje obu gatunków drzew różnią się wyraźnie 
składem florystycznym runa i jego charakterem ekologicznym. W miarę wzrostu 
drzew i rozwoju zbiorowiska leśnego następuje jednak stopniowe upodabnianie 
się runa obu typów nasadzeń do siebie i do poprzednio występujących lasów 
grądowych. O podobnych tendencjach zmian świadczy m. in.: a) wzrastający 
udział gatunków wspólnych dla obu typów nasadzeń, co przejawia się we wzro
ście miary podobieństwa florystycznego między zdjęciami fitosocjologicznymi 
reprezentującymi starsze fazy nasadzeń; b) istotny statystycznie wzrost liczby 
i pokrywania gatunków charakterystycznych dla Querco-Fagetea, a jednocześ
nie spadek udziału liczby i pokrywania gatunków z pozostałych klas fitosocjo- 
logicznych (ryc. 27); c) wzrastający udział gatunków cieniolubnych, przy czym 
w nasadzeniach około 12 m wysokości udział liczby gatunków w poszczegól
nych przedziałach wymagań świetlnych jest prawie identyczny z liczbą gatun
ków w lasach dojrzałych; d) wzrost udziału liczby i pokrywania gatunków o cha
rakterze oceanicznym; e) spadek udziału gatunków sucholubnych i istotnie staty
styczny wzrost roli gatunków typowych dla gleb świeżych. Średnia wartość 
wskaźnika wilgotności jest podobna jak w lasach dojrzałych; f) istotny statysty
cznie wzrost udziału liczby gatunków związanych z glebami o umiarkowanej 
zawartości azotu; g) ogólny spadek udziału gatunków o wymaganiach ekstremal
nych w stosunku do większości czynników klimatycznych i edaficznych, przy 
jednocześnie stopniowym wzroście udziału powierzchniowego i liczby gatun
ków o wymaganiach przeciętnych (Roo-Zielińska, Solon 1990).

Wykształcenie fitocenozy o stabilnej strukturze pokrywania wymaga znacz
nie dłuższego okresu niż analizowane 20-30 lat. Mimo to już teraz można stwier-

Ryc. 27. Zmiany struktury fitosocjologicznej w trakcie rozwoju lasów modrzewiowych
i dębowych

A -  na podstawie liczby gatunków; В -  na podstawie pokrywania gatunków; a -  zmiany istotne statystycznie

Fig. 27. Changes in phytosociological structure in the course of the development of larch
and oak forests

A -  on the basis of the number of species; В -  on the basis o f the cover of species; 
a -  statistically-significant changes
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dzić, że rozpatrywane przekształcenia antropogenicznych zbiorowisk leśnych 
mają charakter sukcesji regeneracyjnej, w której przeważają wspólne dla obu 
typów nasadzeń mechanizmy rozwojowe determinujące kierunki i tendencje 
zmian warstwy runa, a gatunki budujące drzewostan mimo ich różnego pokroju, 
odmiennych wymagań ekologicznych i różnego wpływu na właściwości glebo
we, mają jedynie nieznaczny wpływ modyfikujący (Roo-Zielińska, Solon 1990).

POWSTANIE NOWEGO TYPU ZBIOROWISKA LEŚNEGO W OKOLICY POLANY POLICHNO

W poprzednio przeanalizowanym przykładzie antropogeniczne wprowadze
nie monokultur dębowych i modrzewiowych nie wywołało zasadniczych zmian 
w roślinności i wyzwoliło naturalne mechanizmy regeneracyjne. Jest to zjawisko 
dość powszechne, ale możliwe są również inne następstwa i mechanizmy reakcji 
na oddziaływanie antropogeniczne zbliżonego rodzaju.

W obrębie tego samego kompleksu leśnego, w którym występują monokultu
ry modrzewiowe i dębowe, znajduje się Polana Polichno. Na jej południowym 
skraju oraz w sąsiadującym płacie Tilio-Carpinetum posadzono pewną liczbę 
sosen. Sosny te rozsiały się w sposób naturalny, i młodnik sosnowy opanował 
południowo-wschodni skraj Polany, zajęty poprzednio przez zbiorowiska stepo
we. Nastąpiło powstanie nowej, w najbliższej okolicy nie występującej, kombi
nacji gatunków. Wykształcił się młody las, fizjonomicznie i siedliskowo nawią
zujący do południowo-europejskich zbiorowisk klasy Erico-Pinetea, choć z ru
nem budowanym przez gatunki rodzime, z których kilka (m.in. Orchis purpurea 
i Epipactis atrorubens, a także Lathyrus pannonicus) można uznać za lokalnie 
charakterystyczne dla nowo powstałego zbiorowiska Pinus sylvestris-Adonis ver- 
nalis (Solon 1993). Inne gatunki wchodzące w skład zbiorowiska związane są 
z murawami kserotermicznymi lub też okrajkami i ciepłymi lasami. W tym przy
padku czynnik antropogeniczny w sposób pośredni odegrał rolę inicjatora no
wych, wcześniej nie występujących procesów sukcesyjnych.

ZMIANY KRAJOBRAZU ROŚLINNEGO W WYNIKU ZMIAN UŻYTKOWANIA ZIEMI 
NA GARBIE PIŃCZOWSKIM

Kolejny przykład zmian roślinności dotyczy Garbu Pińczowskiego na wschód 
od Pińczowa (ryc. 28). Jeszcze przed wojną prawie cały ten teren był użytkowany 
rolniczo. Po wojnie w związku z erozją gleb i zmianą uprawy roli z konnej na 
mechaniczną nastąpiło porzucenie pewnej liczby niewielkich, wąskich i długich 
pól leżących na stokach. Na ich miejscu rozwinęły się różne zbiorowiska roślinne
o charakterze antropogenicznym i półnaturalnym (ryc. 29). Podobieństwo flory- 
styczne i charakter ekologiczny gatunków budujących poszczególne fitocenony 
lokalne wskazuje na występowanie jednego szeregu przemian sukcesyjnych, na 
który składają się następujące etapy: zbiorowisko ugorowe Pastinaca sativa-Hy- 
pericum perforatum, faza młodsza -  zbiorowisko ugorowe Pastinaca sativa-Hy- 
pericum perforatum, faza starsza -  Arrhenatheretum centaureetosum rhenani 
-  Pruno-Crategetum, wariant z Agrimonia eupatoria (lub w przypadku miejsc
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Rye. 28. Szkic hipsometryczny fragmentu Garbu Pińczowskiego na wschód od Pińczowa 
Fig. 28. Hipsometric sketch of a fragment of the Pińczów Elevation east of Pińczów
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Rye. 29. Roślinność rzeczywista fragmentu Garbu Pińczowskiego na wschód od Pińczowa
(stan z 1987 r.)

1 -  zbiorowiska polne, głównie Caucalido-Scandicetum; 2 -  odłogi (zbiorowisko Pastinaca 
sativa-Hypericum perforatum, faza młodsza); 3 -  odłogi (zbiorowisko Pastinaca sativa-Hypericum 

perforatum, faza starsza); 4 -  Arrhenatheretum centaureetosum rhenani; 5 -  Inuletum, wariant 
z Brachypodium pinnatum; 6 -  Pruno-Crategetum, wariant z Agrimonia eupatoria\ 7 -  Pruno-Crategetum, 

wariant z Poa nemoralis\ 8 -  inne zbiorowiska, głównie na siedlisku Querco-Pinetum

Fig. 29. Actual vegetation in a fragment of the Pińczów Elevation east of Pińczów
(state in 1987)

1 -  field communities, mainly Caucalido-Scandicetum-, 2 -  abandoned land (young phase of the Pastinaca 
sativa-Hypericum perforatum community); 3 -  abandoned land (older phase of the Pastinaca 

sativa-Hypericum perforatum community); 4 - Arrhenatheretum centaureetosum rhenani; 5 -  variant of 
Inuletum with Brachypodium pinnatum\ 6 -  variant of Pruno-Crategetum with Agrimonia eupatoria;
1 -  variant of Pruno-Crategetum with Poa nemoralis; 8 -  other communities, mainly in habitats with
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szczególnie erodowanych i/albo wypasanych -  Inuletum ensifoliae, wariant 
z Brachypodium pinnatum) -  Pruno-Crategetum, wariant z Poa nemoralis (So
lon, 1993).

Wymienione etapy odpowiadają kolejności zaniechania uprawy na poszcze
gólnych obszarach. Najdawniej wyłączono z użytkowania powierzchnie, na któ
rych obecnie występują zarośla Pruno-Crategetum, wariant z Poa nemoralis, 
natomiast obszary zajęte przez fazę młodszą ugorów (zbiorowisko Pastinaca 
sativa-Hypericum perforatum) zostały porzucone 6-7 lat temu. W rezultacie po
wyżej przedstawionych procesów krajobraz roślinny uległ znacznemu wzboga
ceniu typologicznemu i skomplikowaniu przestrzennemu.

ZMIANY KRAJOBRAZU ROŚLINNEGO DOLINY NIDY W WYNIKU MELIORACJI

W 1961 r. na niewielkim fragmencie doliny Nidy o powierzchni około 
10 km2 dominowały następujące zbiorowiska roślinne: Junco-Cynosuretum, Cir- 
sio-Polygonetum oraz w różny sposób wykształcone fitocenozy reprezentujące 
związki Molinion i Caricion davallianae. W latach sześćdziesiątych nastąpiły na 
tym terenie głębokie zmiany środowiska abiotycznego (głównie osuszenie) 
w wyniku melioracji. Pociągnęły one za sobą intensyfikację użytkowania ziemi 
i zmiany roślinności rzeczywistej. Obecnie występuje tu głównie Cirsio-Polygo- 
netum i zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare. Niewielkie powierzchnie 
zajmują: Phragmitetum, Caricetum gracilis, Caricion davallianae i Festuco-Se- 
detalia (Roo-Zielińska, Solon 1988). W ciągu 24 lat prawie całkowicie zanikły 
łąki jednokośne ze związku Molinion oraz ekstensywnie wykorzystywane pa
stwiska Junco-Cynosuretum. Zmiany jednostek syntaksonomicznych roślinności, 
ich struktury i charakteru ekologicznego nie były chaotyczne, lecz w znacznym 
stopniu uporządkowane przestrzennie (Kostrowicki, Roo-Zielińska, Solon, 
1991).

Na podstawie zmiany cech strukturalnych roślinności, takich jak: liczba ga
tunków (ryc. 30), ich pokrywanie (ryc. 31) i zasobność informacyjna, można 
wyróżnić trzy podstawowe jednostki przestrzenne różniące się dynamiką (ryc. 32).

Pierwsza z nich, leżąca na północy badanego terenu, charakteryzuje się sto
sunkowo dużą różnorodnością typologiczną i ekologiczną roślinności, gdyż wy
stępują tu zarówno murawy piaskowe z rzędu Festuco-Sedetalia, różne zbioro
wiska łąkowe, jak i Caricetum gracilis. W wyniku przemian wzrosły w tej jed
nostce różnice w liczbie gatunków, pokrywaniu i zasobności informacyjnej 
między poszczególnymi płatami; np. w jednym płacie zasobność informacyjna 
zwiększyła się o 160%, a w sąsiednim, 500 m dalej, spadła około 40%.

Druga jednostka, położona centralnie, jest stosunkowo jednorodna synta- 
ksonomicznie. Przeważa tu zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare. Cha
rakteryzuje się ona najmniejszymi zmianami, a początkowe różnice między war
tościami wskaźników strukturalnych poszczególnych płatów uległy w ciągu 24 
lat wyraźnemu zmniejszeniu.

Trzecia jednostka, leżąca na południu analizowanego terenu, również chara-
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Rye. 30. Procentowe zmiany liczby gatunków w zbiorowiskach roślinnych fragmentu
doliny Nidy

a -  obszary polne; b -  obszary leśne; с -  obszary zabudowane; d -  rzeka i stawy rybne

Fig. 30. Percentage changes in the number of species in the plant communities of 
a fragment of the Nida Valley 

a -  field areas; b -  forest areas; с -  built-up areas; d -  river and fish ponds
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Rye. 31. Procentowe zmiany stopnia pokrywania gatunków w zbiorowiskach roślinnych
fragmentu doliny Nidy 

a -  obszary polne; b -  obszary leśne; с -  obszary zabudowane; d -  rzeka i stawy rybne

Fig. 31. Percentage changes in the degree of cover of species in the plant communities of
a fragment of the Nida valley 

a -  field areas; b -  forest areas; с -  built-up areas; d -  river and fish ponds
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Rye. 32. Zróżnicowanie przestrzenne fragmentu doliny Nidy 
a -  obszary polne; b -  obszary leśne; с -  obszary zabudowane; d -  rzeka i stawy rybne; А, В, C, -  obszary

o odmiennej dynamice przemian roślinności trawiastej w ciągu 24 lat

Fig. 32. Spatial differentiation of a fragment of the Nida Valley 
1 ~  field areas; b — forest areas; с — built-up areas; d — river and fish ponds; А, В, С — areas showing 

different dynamics in the transformation of grassy vegetation over the last 24 years
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kteryzuje się dominacją powierzchniową zbiorowiska Cirsium canum-Cirsium 
rivulare. W obrębie tej jednostki tereny o jednakowym natężeniu i kierunku 
zmian układają się mniej więcej równolegle do skarpy ograniczającej dolinę od 
zachodu i dużego kompleksu leśnego na wschodzie.

Zmiany roślinności rzeczywistej pociągnęły za sobą nie tylko przekształcenia 
strukturalne w poszczególnych fitocenozach. Zmianie uległy również wartości 
większości wskaźników bioindykacyjnych. Łączny rozkład tych zmian jest zna
cznie mniej uporządkowany przestrzennie i na jego podstawie nie można wyróż
nić jednoznacznie obszarów różniących się typem dynamiki (Roo-Zielińska, So
lon 1991).

Powyżej przedstawione przemiany roślinności spowodowały powstanie za
sadniczo nowego krajobrazu roślinnego, jak się wydaje znacznie bardziej skon- 
trastowanego, ale jednocześnie uboższego florystycznie i o znacznie niższym 
stopniu naturalności i odporności.

Ryc. 33. Obecna roślinność rzeczywista okolic Gacek 
1 -  Tilio-Carpinetum: la  -  dobrze wykształcone, lb  -  młodniki sosnowe; 2 -  zarośla z dominacją Robinia 

pseudacacia: 2a -  postać inicjalna, 2b -  zarośla średnio zwarte, 2c -  zarośla silnie zwarte; 3 -  lasy 
z dominacją Larix decidua: За -  postać z dominacją Plantago lanceolata i Trifolium repens, 3b -  postać 

z dominacją Calamagrostis epigeios\ 4 -  zbiorowiska związane z siedliskiem Ribo nigri-Alnetum:
4a -  bardzo luźne zarośla wierzbowe, 4b -  Salicetum pentandro-cinereae, 4c -  ols (postać inicjalna),
4d -  ols (postać dojrzała); 5 -  zbiorowiska z dominacją Calamagrostis epigeios: 5a -  postać uboga 

florystycznie, 5b -  postać z udziałem gatunków ruderalnych, 5c -  postać z udziałem gatunków 
kserotermicznych; 6 -  Arrhenatheretum; 7 -  zbiorowiska podsiewanych łąk: 7a -  postać z dominacją 
Medicago sativa, 7b -  postać z dominacją Lotus comiculatus; 8 -  Lolio-Cynosuretum: 8a -  postać 

z gatunkami kserotermicznymi, 8b -  postać bez gatunków kserotermicznych; 9 -  zbiorowisko 
łąkowo-murawowe; 10 -  murawy kserotermiczne: 10a -  na marglach, 10b -  na gipsach (dobrze 

wykształcone), 10c -  na gipsach (postać inicjalna); 11 -  Magnocaricion; 12 -  Echio-Melilotetum\
12a -  postać inicjalna, 12b -  postać wykształcona; 13 -  zbiorowisko z dominacja Rumex acetosella\
14 -  zbiorowisko z Tetragonolobus (Lotus) siliquosus; 15 -  Senecioni-Tussilaginetum: 15a -  postać 

inicjalna, 15b -  postać dobrze rozwinięta; 16 -  zbiorowiska polne; Z -  obszary zabudowane; W -  woda

Fig. 33. Current actual vegetation of the Gacki area 
1 -  Tilio-Carpinetum: la  -  well-developed, lb  -  young pinewoods; 2 -  scrub with a dominance of Robinia 
pseudacacia: 2a -  initial form, 2b -  moderately dense scrub, 2c -  very dense scrub; 3 -  forests dominated 

by Larix decidua: 3a -  form dominanted by Plantago lanceolata and Trifolium repens, 3b -  form dominated 
by Calamagrostis epigeios] 4 -  communities associated with the Ribo nigri-Alnetum habitat: 4a -  very 
sparse willow scrub, 4b -  Salicetum pentandro-cinereae, 4c -  alder carr (initial form), 4d -  alder carr 
(mature form); 5 -  communities dominated by Calamagrostis epigeios: 5a -  floristically-poor form,

5b -  form with ruderal species represented, 5c -  form with xerothermic species represented;
6 -Arrhenatheretum-, 7 -  communities of meadows augmented by seeding: 7a -  form dominated by 

Medicago sativa, 7b -  form dominated by Lotus corniculatus; 8 -  Lolio-Cynosuretum; 8a -  form with 
xerothermic species, 8b -  form without xerothermic species; 9 -  meadow-grass community;

10 -  xerothermic grasses: 10a -  on marls, 10b -  on gypsums (well-developed), 10c -  on gypsums (initial 
form); 11 -  Magnocaricion', 12 — Echio-Melilotetum: 12a -  initial form, 12b — developed form;

13 -  community dominated by Rumex acetosellœ, 14 -  community with Tetragonolobus (Lotus) siliquosus', 
15 -  Senecioni-Tussilaginetum: 15a -  initial form, 15b -  well-developed form; 16 -  field communities;

Z -  built-up areas; W -  water
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ZMIANY KRAJOBRAZU ROŚLINNEGO OKOLIC GACEK W WYNIKU EKSPLOATACJI GIPSU

W okresie przedwojennym, w części południowo-zachodniej analizowanego 
terenu dominowały murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea o zróżni
cowanym składzie florystycznym, zależnym od charakteru podłoża i ekspozycji. 
W części środkowej terenu, pasem z NW na SE ciągnęła się wieś Gacki, na 
terenie której występowały niewielkie płaty zbiorowisk łąkowych z rzędu Arrhe- 
natheretalia, roślinność ruderalna ze związku Eu-Arction oraz sady. Większy 
kompleks łąk wilgotnych (z rzędu Molinietalid) i zbiorowisk turzycowych (Mag- 
nocaricion) -  w zmienionej postaci zachowany do dzisiaj -  występował na po
łudnie od wsi. W części północnej występował (i obecnie występuje) dobrze 
wykształcony płat grądu (Tilio-Carpinetum). Pozostały teren był zajęty w prze
ważającej mierze przez zbiorowiska segetalne.

W okresie powojennym, w wyniku postępującej z południa na północ eksplo
atacji gipsu, na około połowie analizowanego terenu uległa całkowitemu znisz
czeniu istniejąca wcześniej roślinność. Szczególnie zanikła większość muraw 
kserotermicznych, zbiorowiska ruderalne związane z zabudową wiejską oraz sa
dy. Zostało to spowodowane z jednej strony zerwaniem warstwy powierzchnio
wej gruntu w celu eksploatacji gipsu, a z drugiej -  zasypywaniem niektórych 
powierzchni.

Znacznym zmianom uległa także rzeźba terenu i układ siedlisk. Odsłonięto 
podłoże poprzednio nie pokryte roślinnością, powstały ostre skarpy zarówno 
skalne, jak i złożone z materiału drobnoziarnistego. Znacznie zmniejszyła się 
powierzchnia siedlisk muraw kserotermicznych, ciepłolubnych dąbrów i częścio
wo grądów. Powstały natomiast duże powierzchnie siedlisk wodnych oraz ba
giennych (ryc. 33). W ten sposób na miejscu ustabilizowanego i jednolitego 
krajobrazu roślinnego o stosunkowo wysokim stopniu homeostazy powstał cał
kowicie nowy, jeszcze nieustabilizowany kompleks krajobrazowy, wyjątkowo 
skontrastowany pod względem syntaksonomicznym, ekologicznym, dynamicz
nym i fizjonomicznym (ryc. 34).

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN ROŚLINNOŚCI

Przedstawione powyżej przykłady przemian roślinności (będących jednocześ
nie wynikiem oddziaływania antropogenicznego oraz naturalnych procesów i za-

Ryc. 34. Procesy rozwojowe roślinności w okolicach Gacek
1 -  fluktuacje w zbiorowisku naturalnym; 2 -  fluktuacje w zbiorowisku antropogenicznym; 3 -  sukcesja 
wtórna, faza pierwsza; 4 -  sukcesja wtórna, faza druga; 5 -  sukcesja wtórna, faza trzecia; 6 -  sukcesja 

pierwotna, faza pierwsza; 7 -  sukcesja pierwotna, faza druga; 8 -  sukcesja pierwotna, faza trzecia;
9 -  sukcesja pierwotna, faza czwarta; 10 -  regresja; 11 -  obszary zabudowane; W -  woda

Fig. 34. Developmental processes in the vegetation of the Gacki area
1 -  fluctuation in a natural community; 2 -  fluctuation in an anthropogenic community; 3 -  secondary 
succession, first phase; 4 -  secondary succession, second phase; 5 -  secondary succession, third phase;

6 -  primary succession, first phase; 7 -  primary succession, second phase; 8 -  primary succession, third 
phase; 9 -  primary succession, fourth phase; 10 -  regression; 11 -  built-up areas; W -  water
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leżności ekologicznych) są typowe dla całego obszaru okolic Pińczowa. Można 
je schematycznie podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje zmiany poszcze
gólnych fitocenoz bez zasadniczych zmian w krajobrazie roślinnym. Tu należą 
m. in. przemiany składu gatunkowego runa nasadzeń modrzewiowych i dębo
wych poprzez sukcesję regeneracyjną, jako reakcję na wycięcie lasu oraz powsta
nie lasu sosnowego na Polanie Polichno poprzez nowe, wcześniej nie występu
jące mechanizmy sukcesyjne, uruchomione przez człowieka. Druga grupa zmian 
obejmuje całe krajobrazy roślinne. Może to być spowodowane zmianami w użyt
kowaniu ziemi (np. Garb Pińczowski) lub drastycznym przekształceniem siedlisk 
(szczególnie stosunków wodnych i rzeźby), czego przykładem jest dolina Nidy 
i Gacki.

W większości przypadków za przekształcenia roślinności odpowiedzialny 
jest cały kompleks przyczyn oddziałujących bezpośrednio na zbiorowisko i/lub 
powodujących zmiany siedliskowe (zarówno pochodzenia naturalnego, jak 
i antropogenicznego). Możliwe jest jednak wyróżnienie obszarów, na których 
przeważają określone typy zmian roślinności i poszczególne grupy mechani
zmów je wywołujących (ryc. 35).

Ryc. 35. Ocena charakteru zmian roślinności rzeczywistej w okolicach Pińczowa w okresie 
ostatnich 40 lat (granice mikrokrajobrazów roślinnych i ich charakter fitosocjologiczny

-  por. ryc. 13 i tab. 9)
1 -  brak istotnych zmian w siedlisku i użytkowaniu ziemi, brak istotnych zmian w roślinności rzeczywistej;

2 -  brak istotnych zmian w siedlisku i użytkowaniu ziemi, zachowanie stałego charakteru krajobrazu 
roślinnego, odwracalne zmiany w fitocenozach, przewaga procesu sukcesji regeneracyjnej; 3 -  brak 

istotnych zmian siedliskowych, częściowe zaniechanie rolniczego użytkowania ziemi, rozwój zbiorowisk 
naturalnych i półnaturalnych poprzez sukcesję progresywną, podwyższenie zróżnicowania typologicznego, 

przestrzennego i ekologicznego krajobrazu roślinnego; 4 -  niewielkie, punktowe zmiany siedliskowe, 
zmiany użytkowania ziemi, wprowadzanie nowych układów roślinnych, jednoczesne występowanie sukcesji 

regeneracyjnej i progresywnej, zmiany struktury typologicznej i przestrzennej krajobrazu roślinnego;
5 -  niewielkie zmiany siedliskowe w wyniku zabudowy, mechaniczne niszczenie roślinności, rozwój 

zbiorowisk ruderalnych, ogólna synantropizacja krajobrazu roślinnego; 6 -  drastyczna zmiana siedlisk, 
sposobu użytkowania ziemi i przekształcanie zbiorowisk roślinnych, zmiany inwentarza zbiorowisk, 

struktury przestrzennej, zwiększenie kontrastów ekologicznych, powstanie nowego krajobrazu roślinnego

Fig. 35. Evaluation to the character of changes to the actual vegetation of the Pińczów area 
in the last 40 years (boundaries of vegetational microlandscapes and their 

phytosociological character -  cf. Fig. 13 and Table 9)
1 -  lack of significant changes in habitat and land use, lack of significant changes in real vegetation;

2 -  lack of significant changes in habitat and land use, retention of permanent character of vegetational 
landscape, reversible changes in phytocoenoses, prevalence of the process of regenerational succession;

3 -  lack of significant changes to habitats, partial abandonment of land use for agriculture, development of 
natural and semi-natural communities through progressive succession, increasing typological, spatial and 

ecological diversification of vegetational landscape; 4 -  small point change in habitats, changes in land use, 
intruduction of new vegetational systems, simultaneous occurrence of regenerational and progressive 
succession, changes in the typological and spatial structure of vegetational succession, changes in the 
typological and spatial structure of vegetational landscapes; 5 -  slight habitat changes resulting from 

building-up, mechanical destruction of vegetation, development of ruderal communities, general 
synanthropization of vegetational landscape; 6 -  drastic change of habitats and way of using land, and 

transformation of plant communities, changes in the inventory of communities and spatial structure, 
increased ecological contrast, emergence of new vegetational landscapes
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Ogólnie, na około jednej trzeciej analizowanego terenu nie zaszły w ciągu 
ostatnich 30-40 lat żadne istotne zmiany w charakterze siedlisk, użytkowaniu 
ziemi oraz strukturze przestrzennej i charakterze ekologicznym roślinności rze
czywistej. Dotyczy to przede wszystkim jednostek krajobrazowych o charakterze 
wiejskim, z tradycyjną gospodarką i osadnictwem. Jednocześnie obszary te cha
rakteryzują się stosunkowo wysokim stopniem antropogenicznego odkształcenia 
roślinności.

W dwóch jednostkach krajobrazowych obejmujących duże kompleksy leśne 
przeważa bezpośrednie, eksploatacyjne oddziaływanie antropogeniczne, bez zna
czących ingerencji w siedlisko. W rezultacie roślinność podlega okresowemu 
niszczeniu, a następnie odtworzeniu poprzez sukcesję głównie regeneracyjną. 
W rezultacie krajobraz roślinny nie ulega większym zmianom.

W dwóch, niewielkich jednostkach krajobrazowych leżących na Garbie Piń- 
czowskim, w wyniku ograniczenia rolniczego użytkowania ziemi, nasiliły się 
procesy sukcesji progresywnej. Spowodowało to zmiany krajobrazu roślinnego 
przejawiające się, m. in. we wzroście różnorodności typologicznej, ekologicznej 
i przestrzennej zbiorowisk roślinnych.

Bardziej intensywne oddziaływanie antropogeniczne na roślinność wystąpiło 
w kolejnej jednostce krajobrazowej, również położonej na Garbie Pińczowskim. 
Sprowadzało się ono do niewielkiego i punktowego przekształcania siedlisk, za
niechania użytkowania rolnego części terenu oraz formowania nasadzeń leśnych, 
nie zawsze zgodnych z siedliskiem. Doprowadziło to do powstania nowego 
krajobrazu roślinnego, jeszcze nie w pełni ustabilizowanego, przy jednoczesnym 
nasileniu procesów sukcesji regeneracyjnej i progresywnej.

W jednostce krajobrazowej obejmującej Pińczów głównym czynnikiem prze
kształcającym charakter roślinności było zwiększenie powierzchni terenów zabu
dowanych. W rezultacie powiększył się zasięg roślinności ruderalnej i kultywo
wanej, przy jednoczesnej postępującej synantropizacji zbiorowisk o charakterze 
półnaturalnym.

W pozostałych jednostkach krajobrazowych, czyli na jednej trzeciej całego 
badanego terenu i związanych z doliną Nidy, w ciągu ostatnich 30-40 lat nastą
piły znaczne przemiany siedliskowe w wyniku melioracji. Zmianie uległy nie 
tylko stosunki wodne, ale częściowo także powierzchnia ziemi i wierzchnie war
stwy gleby. Towarzyszyło temu tworzenie nowych, w pełni antropogenicznych 
układów łąkowych i intensyfikacja użytkowania. Krajobraz roślinny uległ znacz
nej zmianie. W szczególności nastąpiła zmiana struktury przestrzennej roślinno
ści z mozaikowej na wyspową przy jednoczesnym wzroście kontrastowości jej 
charakteru ekologicznego.
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JERZY SOLON

OCHRONA ZASOBÓW SZATY ROŚLINNEJ 

WSTĘP

Okolice Pińczowa charakteryzują się dużym bogactwem flory stycznym i fito- 
socjologicznym. We florze lokalnej występują liczne gatunki rzadkie lub bardzo 
rzadkie w skali kraju. Podczas kilkuletnich, szczegółowych prac fitosocjologicz- 
nych na obszarze 92 km2 zinwentaryzowano w sumie ponad 200 stanowisk 52 
gatunków prawnie chronionych, z czego 40 podlega ochronie całkowitej (2 ga
tunki krzewów, 38 gatunków roślin zielnych), a 12 -  ochronie częściowej (4 
gatunki krzewów i krzewinek, 8 gatunków zielnych).

W doborze i kolejności gatunków do szczegółowego omówienia oparto się na 
wykazie roślin chronionych podanym w Rozporządzeniu ministra leśnictwa
i przemysłu drzewnego z dnia 30 Г Ѵ 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunko
wej ochrony roślin (Dz. U. nr 27 poz. 134). Ponadto w tekście przedstawiono 18 
innych gatunków, z których część występuje w najbliższym sąsiedztwie terenu 
badań, a inne choć nie chronione, na taką ochronę ze wszech miar zasługują.

W przytoczonym wykazie charakterystyki geograficzne poszczególnych ga
tunków podano według W. Rothmalera (1976), a charakterystyki fitosocjologicz- 
ne według W. Matuszkiewicza (1981), uzupełnione danymi W. Rothmalera (op. 
cit.). Ocenę liczby stanowisk i tendencje dynamiczne gatunków przytoczono we
dług K. Zarzyckiego (1984). Rycina 36 przedstawia występowanie większości 
omawianych gatunków.

GATUNKI CHRONIONE 

GATUNKI POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ GATUNKOWĄ

1. Prunus fruticosa Pallas -  kontynentalny gatunek europejsko-zachodnio- 
azjatycki strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, charakterystyczny dla 
ciepłolubnych zarośli ze związku Prunion fruticosae. Na analizowanym obszarze 
występuje w wąwozach okolic Młodzaw, gdzie tworzy małe zarośla (razem 
z Prunus spinosa) na granicy z polami. Dość liczny jest na Polanie Polichno, 
gdzie buduje zbiorowisko Prunetum fruticosae, pojedynczo występuje w oko
licznych zbiorowiskach leśnych (zbiorowisko Larix-Astragalus i zbiorowisko
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Pinus-Adonis). Pojedyncze egzemplarze można również napotkać na Garbie Piń- 
czowskim w płatach Inuletum oraz w Krzyżanowicach, na skraju Koelerio-Fe- 
stucetum sulcatae.

2. Daphne mezereum L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek euro- 
pejsko-zachodniosyberyjski strefy borealnej, charakterystyczny dla zbiorowisk 
z rzędu Fagetalia, jest gatunkiem dość pospolitym w kompleksie leśnym na za
chód od Młodzaw. Występuje głównie w Tilio-Carpinetum oraz w zbiorowisku 
Quer eus-Melittis. Znacznie rzadziej można go spotkać w Ficario-Ulmetum.

3. Lycopodium clavatum L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek cyr- 
kumpolarny stref od śródziemnomorskiej do borealnej, charakterystyczny dla 
ubogich muraw z klasy Nardo-Callunetea, występuje jedynie w kilku miejscach 
w obrębie Leucobryo-Pinetum koło Skrzypiowa i w rejonie miejscowości Bogu
cice (na wschód od Pińczowa).

4. Dianthus arenarius L. -  subkontynentalny gatunek europejski strefy 
umiarkowanej i borealnej, charakterystyczny dla muraw piaskowych ze związku 
Koelerion glaucae. Spotykany sporadycznie w kompleksie leśnym koło Skrzy
piowa w płatach Leucobryo-Pinetum.

5. Dianthus superbus L. -  subkontynentalno-kontynentalny gatunek euro
azjatycki strefy borealnej, charakterystyczny dla wilgotnych łąk ze związku Mo- 
linion. Ze względu na zanik właściwych zbiorowisk roślinnych na analizowanym 
obszarze gatunek ten jest obecnie bardzo rzadki. Jedyne obfite stanowisko napo
tkano w płacie Cireio-Polygonetum na wschód od Młodzaw, natomiast pojedyn
cze egzemplarze -  w płacie Arrhenatheretum (postać wilgotna) w dolinie Nidy 
na zachód od Skrzypiowa.

Ryc. 36. Rozmieszczenie niektórych chronionych gatunków roślin 
G a t u n k i  p o d  c a ł k o w i t ą  o c h r o n ą :  1 -  Prunus fruticosa Pallas; 2 -  Daphne mezereum L.;
3 -  Dianthus arenarius L.; 4 -  Dianthus superbus L.; 5 -  Trollius europaeus L.; 6 - Aconitum variegatum L.;

7 -  Pulsatilla patens (L.) Miller; 8 -  Pulsatilla pratensis (L.) Miller; 9 -  Anemone sylvestris L.; 10 -  Adonis 
vernalis L.; 11 -  Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz (= Sempervivum soboliferum)', 12 -  Oxytropis pilosa 
(L.) DC.; 13 -  Linum flavum L.; 14 -Linum hirsutum L.; 15 -  Gentiana cruciata L.; 16 -  Vinca minor L.;

17 -  Phyteuma orbicular e L.; 18 -  Aster linosyris (L.) Bernh (= Linosyris vulgaris); 19 -  Car lina 
acanthifolia All. subsp. onopordifolia (Besser) Jas. (= Carlina onopordifolia); 20 -  Carlina acaulis L.;
21 -  Cirsium pannonicum (L. fil.) Link; 22 -  Lilium martagon L.; 23 -  Ornithogalum umbellatum L.;

24 -  Ornithogalum gussonei Ten.; 25 -  Stipa capillata L.; 26 -  Cypripedium calceolus L.; 27 -  Orchis 
purpurea Hudson; 28 -  Orchis militaris L.; 29 -  Orchis morio L.; 30 -  Orchis ustulata L.; 31 -  Orchis 
mascula (L.) L.; 32 -  Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerhayes (= Orchis latifolia)\

33 -  Dactylorhiza incamata (L.) Sóo (= Orchis incarnata)] 34 -  Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard;
35 -  Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schultes; 36 -  Epipactis palustris (L.) Crantz; 37 -  Cephalanthera 

damasonium (Miller) Druce (= Cephalanthera alba). G a t u n k i  p o d  c z ę ś 
c i o w ą  o c h r o n ą :  3 8 -  Ribes nigrum L.; 39 -  Ononis spinosa L.; 40 -  Frangula alnus Miller;

41 -  Viburnum opulus L.; 42 -  Primula elatior (L.) Hill; 43 -  Primula veris L.; 44 -  Galium odoratum (L.) 
Scop. (= Asperula odorata); 45 -  Centaurium erythraea Rafn (= Centaurium umbellatum)-, 46 -  Veratrum 

album subsp. lobelianum (Bemh.) Arcang. (= Veratrum lobelianum); 47 -  Veratrum nigrum L.;
48 -  Convallaria majalis L.

Fig. 36. Distribution of some protected species of pint 
species under total protection: 1-37 

species under partial protection: 38-48
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6. Trollius europaeus L. -  subkontynentalny gatunek europejski strefy bore- 
alnej, charakterystyczny dla wilgotnych łąk z rzędu Molinietalia. Spotykany bar
dzo rzadko, głównie w centralnym i północnym odcinku doliny Nidy. Pojedyn
cze egzemplarze występują w zbiorowisku Eriophorum latifolium-Carex dioica 
oraz w zbiorowisku przejściowym między Cirsio-Polygonetum i Cirsium ca- 
num-Cirsium rivulare.

7. Aconitum variegatum L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek euro
pejski, górsko-podgórski, strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, przez 
W. Rothmalera (1976) uznawany za charakterystyczny dla zarośli ze związku 
Berberidion. Pojedyncze egzemplarze lub skupiska kilku okazów można napotkać 
w lasach na zachód od Młodzaw, w Tilio-Carpinetum, szczególnie w płatach rosną
cych na stokach o ekspozycji południowej i przy rozrzedzonym drzewostanie.

8. Pulsatilla patens (L.) Miller -  subkontynentalny gatunek europejsko-zacho- 
dnioazjatycki stref od subśródziemnomorskiej do borealnej, przez W. Rothmale
ra (1976) uważany za charakterystyczny dla muraw piaskowych z rzędu Festu- 
co-Sedetalia. Występuje pojedynczo lub niewielkimi skupieniami na Garbie Piń- 
czowskim w obrębie murawy Inuletum ensifoliae wariant z Brachypodium 
pinnatum.

9. Pulsatilla pratensis (L.) Miller -  subkontynentalny gatunek europejski 
strefy umiarkowanej, spotykany pojedynczo w płatach Festuco-Koelerietum 
glaucae przy kamieniołomie pińczowskim, w Thalictro-Salvietum obok miejsco
wości Skowronno, a także we wschodniej części Garbu Pińczowskiego, szcze
gólnie koło miejscowości Włochy.

10. Anemone sylvestris L. -  subkontynentalny gatunek eurosyberyjski strefy 
subśródziemnomorskiej, charakterystyczny dla zbiorowisk okrajkowych ze 
związku Geranion sanguinei. Przez W. Rothmalera (1976) uważany także za 
charakterystyczny dla zbiorowisk zarośli ze związku Berberidion oraz lasów ze 
związku Quercion petraeae. Spotykany dość powszechnie (niekiedy tworząc 
łany nadające aspekt całemu zbiorowisku) na Garbie Pińczowskim. Występuje 
w wielu typach zbiorowisk: Arrhenatheretum plantaginetosum mediae, Pastina- 
ca sativa-Hypericum perforatum, Pruno-Crategetum (wariant z Agrimonia eupa- 
toria i wariant z Poa nemoralis), Inuletum ensifoliae (różne warianty), Thalictro- 
Salvietum oraz (ale rzadko) w Festuco-Koelerietum glaucae. Gatunek ten moż
na również spotkać w rejonie Młodzaw w Sisymbrio-Stipetum capillatae. 
W rejonie Polany Polichno występuje na murawach kserotermicznych oraz 
w zbiorowisku Pinus-Adonis.

11. Adonis vernalis L. -  subkontynentalno-kontynentalny gatunek europej- 
sko-wschodnioazjatycki stref od subśródziemnomorskiej do borealnej, chara
kterystyczny dla muraw kserotermicznych z rzędu Festucetalia valesiacae. Spo
tykany dość powszechnie na Garbie Pińczowskim (szczególnie na stokach o wy
stawie południowej) we wszystkich typach muraw (Thalictro-Salvietum, 
Inuletum), równie obficie występuje w okolicach Polany Polichno i to zarówno 
w murawach (Inuletum ensifoliae), jak i w zbiorowisku leśnym Pinus-Adonis.
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Spotykany jest również w Krzyżanowicach w płatach Seslerio-Scorzoneretum 
i Koelerio-Festucetum sulcatae. Sporadycznie występuje też w płatach Sisym- 
brio-Stipetum na stokach wąwozów lessowych w okolicy Młodzaw.

12. Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz (= Sempervivum soboliferum) -  sub- 
oceaniczno-subkontynentalny gatunek europejski strefy umiarkowanej, chara
kterystyczny dla zbiorowisk z klasy Sedo-Scleranthetea. Napotkany na podłożu 
piaszczystym na Garbie Pińczowskim w okolicy kamieniołomu w Festuco-Koe- 
lerietum glaucae i płatach Arrhenatheretum centaureetosum rhenani.

13. Oxytropis pilosa (L.) DC. -  kontynentalny gatunek europejsko-zacho- 
dnioazjatycki strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, charakterystyczny 
dla muraw kserotermicznych z rzędu Festucetalia valesiacae. Występuje w ob
rębie Koelerio-Festucetum w okolicach Krzyżanowic i (znacznie rzadziej) na 
Garbie Pińczowskim w Inuletum wariant z Brachypodium pinnatum.

14. Linum flavum L. -  subkontynentalny gatunek europejski strefy subśród
ziemnomorskiej i umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk ze związku 
Cirsio-Brachypodion. Jego występowanie jest ograniczone do okolic Polany Po
lichno, gdzie tworzy małe skupienia w obrębie Inuletum ensifoliae oraz w zbio
rowisku Pinus-Adonis.

15. Linum hirsutum L. -  kontynentalny gatunek europejski strefy subśród
ziemnomorskiej, charakterystyczny dla zbiorowisk murawowych ze związku 
Cirsio-Brachypodion. Występuje stosunkowo często i obficie na Garbie Pińczo
wskim w obrębie płatów Inuletum i Arrhenatheretum centaureetosum rhenani. 
Wkracza na ugory, miedze, a nawet do zbiorowisk chwastów polnych. Jest rów
nież stałym elementem murawy kserotermicznej na Polanie Polichno.

16. Digitalis grandiflora Miller -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek 
europejski strefy umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk z rzędu Quer- 
cetalia pubescentis. Napotkany w grądzie na zboczu w okolicach Młodzaw 
i w płacie Querco-Pinetum w okolicach Bogucic (na wschód od Pińczowa).

17. Gentiana cruciata L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek euro- 
pejsko-zachodnioazjatycki strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, chara
kterystyczny dla zbiorowisk klasy Festuco-Brometea, zaobserwowany tylko 
w Inuletum w wąwozach w okolicy Młodzaw.

18. Vinca minor L. -  oceaniczno-suboceaniczny gatunek europejski strefy 
subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, przez W. Rothmalera (1976) uważany 
za charakterystyczny dla zbiorowisk leśnych rzędu Fagetalia. Tworzy bardzo 
gęsty łan w jednym z płatów Tilio-Carpinetum w lesie w okolicy Młodzaw.

19. Phyteuma orbiculare L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek eu
ropejski, górsko-podgórski, strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, przez 
W. Rothmalera (1976) uważany za charakterystyczny dla wilgotnych łąk ze 
związku Molinion. Gatunek ten zaobserwowano w dwóch płatach Cirsio-Polygo- 
netum wariant z Cerastium arvense w dolinie Nidy na południe od Skrzypiowa.

20. Aster linosyris (L.) Bernh (= Linosyris vulgaris) -  subkontynentalny ga
tunek europejski strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, charakterysty
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czny dla muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. Występuje często 
i obficie na Garbie Pińczowskim w obrębie Inuletum wariant z Brachypodium 
pinnatum, rzadziej w Arrhenatheretum plantaginetosum mediae oraz w Krzyża
nowicach w płatach Koelerio-Festucetum sulcatae.

21. Carlina acanthifolia Ali. subsp. onopordifolia (Besser) Jas. (= Carlina 
onopordifolia) -  kontynentalny gatunek europejski, charakterystyczny dla zbio
rowiska Inuletum ensifoliae. Występuje na Garbie Pińczowskim w projektowa
nym rezerwacie „Góry Pińczowskie” w Inuletum (różne warianty). W ciągu 
ostatnich kilku lat zaobserwowano największą koncentrację osobników tego ga
tunku przy krawędzi skarpy, na granicy z polami ornymi.

22. Carlina acaulis L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek europej
ski strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, przez W. Rothmalera (1976) 
uważany za charakterystyczny dla zbiorowisk ze związku Nardo-Galion. Wystę
puje na Garbie Pińczowskim w różnych zbiorowiskach: Arrhenatheretum cen- 
taureetosum rhenani, zbiorowisko Pastinaca sativa-Hypericum perforatum, Tha- 
lictro-Salvietum, Inuletum. Występuje również w zbiorowisku Pinus-Adonis 
w okolicy Polany Polichno.

23. Cirsium pannonicum (L. fil.) Link -  kontynentalny gatunek europejski, 
charakterystyczny dla muraw kserotermicznych ze związku Cirsio-Brachypo- 
dion. Występuje jedynie w okolicy Polany Polichno w Inuletum, Prunetum fruti- 
cosae i zbiorowisku Pinus-Adonis.

24. Lilium martagon L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek europej- 
sko-syberyjski strefy umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk leśnych 
z rzędu Fagetalia. Spotykany dość powszechnie w kompleksie leśnym w okoli
cach miejscowości Młodzawy, przede wszystkim w Tilio-Carpinetum, w zbioro
wisku Quercus-Melittis oraz w zbiorowisku Larix-Astragalus.

25. Ornithogalum umbellatum L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatu
nek europejski strefy umiarkowanej, przez W. Rothmalera (1976) uznawany za 
charakterystyczny dla zbiorowisk łąkowych ze związku Arrhenatherion. Spoty
kany stosunkowo rzadko w południowej części doliny Nidy, gdzie tworzy nie
wielkie kępy w obrębie (?) Diantho-Armerietum, zbiorowiska Cirsium canum- 
-Cirsium rivulare oraz zbiorowiska przejściowego między Cirsium canum- Cir
sium rivulare i Cirsio-Polygonetum.

26. Ornithogalum gussonei Ten. -  subkontynentalny gatunek europejski stref 
od śródziemnomorskiej do umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk mu- 
rawowych z rzędu Festucetalia valesiacae. Występuje wyłącznie w Krzyżanowi
cach, w płatach Koelerio-F estucetum sulcatae.

27. Stipa capillata L. -  kontynentalny gatunek euroazjatycki stref od śró
dziemnomorskiej do umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk murawo- 
wych z klasy Festuco-Brometea. Występuje głównie jako dominant w płatach 
Sisymbrio-Stipetum capillatae (w Krzyżanowicach i w wąwozach w okolicy 
Młodzaw) oraz jako domieszka w Koelerio-F estucetum (Krzyżanowice) i Inule
tum (Garb Pińczowski).
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28. Cypripedium calceolus L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek 
cyrkumpolarny strefy borealnej, uważany przez W. Rothmalera (1976) za chara
kterystyczny dla zbiorowisk leśnych ze związku Carpinion. Występuje licznie 
(choć nie każdego roku) na stoku o południowej wystawie w kompleksie leśnym 
na zachód od Młodzaw, w obrębie zarastającej krzewami i drzewami murawy 
ciepłolubnej.

29. Orchis purpurea. Hudson -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek eu
ropejski strefy umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk z klasy Trifolio- 
-Geranietea. Kilkadziesiąt egzemplarzy napotkano w zbiorowisku Pinus-Adonis 
w okolicy Polany Polichno.

30. Orchis militaris L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek eurosy- 
beryjski strefy umiarkowanej, przez W. Rothmalera (1976) uważany za charak
terystyczny dla zbiorowisk murawowych z klasy Festuco-Brometea. Występuje 
pojedynczo w zbiorowisku Pinus-Adonis w okolicy Polany Polichno.

31. Orchis morio L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek europejski stre
fy umiarkowanej, przez W. Rothmalera (1976) uważany za charakterystyczny 
dla muraw piaskowych z rzędu Festuco-Sedetalia. Spotykany w niektórych pła
tach (?) Diantho-Armerietum, na wyniesieniach piaszczystych w południowej 
części analizowanego odcinka doliny Nidy.

32. Orchis ustulata L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek europej
ski strefy umiarkowanej, uważany przez W. Rothmalera (1976) za charakterysty
czny dla muraw kserotermicznych z rzędu Festucetalia valesiacae. Występuje 
wyłącznie w niektórych płatach Inuletum ensifoliae na obszarze Garbu Pińczo- 
wskiego, gdzie tworzy niewielkie skupienia liczące od kilku do kilkudziesięciu 
osobników.

33. Orchis mascula (L.) L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek europej
ski strefy borealnej, związany z doliną Nidy. Można go napotkać w obrębie kilku 
różnych zbiorowisk: Caricetum gracilis typicum i caricetosum nigrae, przesu
szone postaci Phragmitetum, zbiorowisko Cirsium canum-Cirsium rivulare oraz 
zbiorowisko Eriophorum latifolium-Carex dioica.

34. Dactylorhiza incarnata (L.) Sóo (= Orchis incarnata) -  oceaniczno-sub
kontynentalny gatunek europejski strefy borealnej, charakterystyczny dla torfo
wisk niskich ze związku Caricion davallianae. Pojedyncze egzemplarze tego 
gatunku można napotkać w zbiorowisku Eriophorum latifolium-Carex dioica 
w małej dolince obok miejscowości Krzyżanowice.

35. Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerhayes (= Orchis 
latifolia) -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek europejski strefy umiarkowa
nej, charakterystyczny dla torfowisk niskich ze związku Caricion davallianae. 
Występuje pojedynczo w dolinie Nidy w płatach Carici-Agrostietum, w zbioro
wisku Cirsium canum-Cirsium rivulare w wariancie typowym i wariancie z Ca- 
rex nigra oraz (zupełnie wyjątkowo) w jednym płacie (?) Diantho-Armerietum.

36. Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard -  oceaniczno-subkontynental
ny gatunek europejsko-zachodnioazjatycki strefy borealnej. Na analizowanym
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obszarze nie jest gatunkiem rzadkim. Występuje w zbiorowisku Pinus-Adonis 
i w Tilio-Carpinetum w okolicach Polany Polichno oraz w Arrhenatheretum 
plantaginetosum mediae na stokach wąwozów w okolicy Młodzaw. W niektó
rych latach występuje masowo. W 1989 r. zaobserwowano ponad 1000 osobni
ków na powierzchni około 1200 m2 suchej łąki.

37. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schultes -  oceaniczno-subkontynentalny 
gatunek europejsko-zachodnioazjatycki strefy borealnej, przez W. Rothmalera 
(1976) uważany za charakterystyczny dla zbiorowisk okrajkowych ze związku 
Geranion sanguinei. Spotykany sporadycznie w zbiorowisku Pinus-Adonis 
w okolicy Polany Polichno.

38. Epipactis palustris (L.) Crantz -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek 
europejsko-zachodnioazjatycki strefy umiarkowanej, charakterystyczny dla tor
fowisk niskich ze związku Caricion davallianae, spotykany jedynie w zbiorowi
sku Eriophorum latifolium-Carex dioica w niewielkiej dolince koło Krzyża
nowic.

39. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce (= Cephalanthera alba) -  
oceaniczno-suboceaniczny gatunek europejski strefy umiarkowanej, charaktery
styczny dla lasów z rzędu Fagetalia. Pojedyncze egzemplarze tego gatunku na
potkano jedynie w zbiorowisku Pinus-Adonis w okolicy Polany Polichno.

40. Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatu
nek eurosyberyjski stref od subśródziemnomorskiej do borealnej, charakterysty
czny dla zbiorowisk ze związku Nymphaeion, spotykany w licznych starorze
czach w dolinie Nidy. W niektórych z nich tworzy prawie jednogatunkowe agre
gacje.

GATUNKI POD CZĘŚCIOWĄ OCHRONĄ GATUNKOWĄ

1. Ribes nigrum L. -  kontynentalny gatunek euroazjatycki strefy borealnej, 
charakterystyczny dla zbiorowisk z klasy Alnetea glutinosae, spotykany w Cir- 
caeo-Alnetum i Ribo-Alnetum w obrębie kompleksu leśnego położonego w doli
nie Nidy na wschód od miejscowości Młodzawy.

2. Ononis spinosa L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek europej- 
sko-zachodnioazjatycki stref od śródziemnomorskiej do umiarkowanej, chara
kterystyczny dla zbiorowisk murawowych ze związku Cirsio-Brachypodion. 
Występuje dość powszechnie, miejscami tworząc duże skupienia w wielu zbio
rowiskach: w okolicach Krzyżanowic w Seslerio-Scorzoneretum i Koelerio-Fe- 
stucetum sulcatae, w sąsiedztwie Polany Polichno w Prunetum fruticosae i zbio
rowisku Pinus-Adonis oraz na Garbie Pińczowskim w Arrhenatheretum (centau- 
reetosum rhenani i plantaginetosum mediae), w zbiorowisku Pastinaca 
sativa-Hypericum perforatum, w Thalictro-Salvietum oraz w różnych postaciach 
Inuletum ensifoliae.

3. Frangula alnus Miller -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek euro
pejsko-zachodnioazjatycki stref od śródziemnomorskiej do borealnej. Występuje 
powszechnie w zbiorowiskach leśnych w okolicach Młodzaw i Skrzypiowa,
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gdzie można go napotkać w obrębie Ficario-Ulmetum, Circaeo-Alnetum, róż
nych postaciach Tilio-Carpinetum, w zbiorowisku Quercus-Melittis, Querco-Pi- 
netum i Leucobryo-Pinetum. W dolinie Nidy gatunek ten występuje w obrębie 
Ribo-Alnetum. Można go spotkać również na Garbie Pińczowskim, gdzie poje
dyncze egzemplarze rosną w Thalictro-Salvietum oraz różnych postaciach Inule- 
tum ensifoliae.

4. Viburnum opulus L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek europejsko- 
-zachodnioazjatycki strefy borealnej, charakterystyczny dla zbiorowisk zarosto
wych z rzędu Prunetalia. Występuje sporadycznie w wielu zbiorowiskach leś
nych w okolicach Młodzaw, szczególnie w Tilio-Carpinetum, Ficario-Ulmetum 
i w zbiorowisku Quercus-Melittis. W obrębie doliny pojedyncze egzemplarze 
napotkano również w składzie Ribo-Alnetum i Circaeo-Alnetum. Na analizowa
nym terenie nie zarejestrowano tego gatunku w zbiorowiskach czyżni {Prunetalia).

5. Primula elatior (L.) Hill -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek euro- 
pejsko-zachodniosyberyjski strefy umiarkowanej, charakterystyczny dla zbioro
wisk leśnych z rzędu Fagetalia. Występuje sporadycznie w zbiorowisku Larix- 
-Astragallus w lasach okolic Młodzaw i znacznie częściej w zaroślach Pruno-Cra- 
tegetum (wariant z Agrimonia eupatoria i wariant z Poa nemoralis) szczególnie 
we wschodniej części Garbu Pińczowskiego.

6. Primula veris L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek europejsko-zacho- 
dnioazjatycki strefy borealnej, charakterystyczny dla zbiorowisk z rzędu Querce- 
talia pubescentis, znacznie pospolitszy w zbiorowiskach otwartych niż w leś
nych. W okolicach Krzyżanowic występuje w obrębie Seslerio-Scorzoneretum, 
w południowej części doliny Nidy spotyka się go w (?) Diantho-Armerietum, na 
Garbie Pińczowskim jest obecny w Arrhenatheretum plantaginetosum mediae, 
Thalictro-Salvietum i Inuletum. W lasach okolic Młodzaw gatunek ten występuje 
w obrębie zbiorowiska Pinus-Adonis i w Tilio-Carpinetum.

1. Galium odoratum (L.) Scop. (= Asperula odorata) -  oceaniczno-sub- 
kontynentalny gatunek euroazjatycki strefy borealnej, charakterystyczny dla 
zbiorowisk leśnych z rzędu Fagetalia. Występuje obficie, a miejscami wręcz 
masowo, w kompleksie leśnym koło Młodzaw, gdzie można go spotkać w Fica
rio-Ulmetum, Tilio-Carpinetum, w zbiorowisku Larix-Astragalus i w zbiorowi
sku Quercus-Melittis. Spotykany również sporadycznie w zbiorowisku Larix- 
-Knautia, na ubogich glebach wschodniej części Garbu Pińczowskiego.

8. Centaurium erythraea Rafn (= Centaurium umbellatum) -  oceaniczno- 
-subkontynentalny gatunek europejsko-zachodnioazjatycki stref od śródziemno
morskiej do umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk z klasy Epilobie- 
tea. Spotykany sporadycznie (choć czasem tworzy większe skupienia) w zbioro
wiskach Arrhenatheretum centaureetosum rhenani i A. plantaginetosum mediae 
(na Garbie Pińczowskim) oraz w zbiorowisku Larix-Astragalus w lasach okolic 
Młodzaw.

9. Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. (= Veratrum lobelia- 
num) -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek europejski o charakterze subal-
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pejskim strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej. Spotkany wyłącznie na 
zachód od Młodzaw, w niektórych płatach Tilio-Carpinetum położonych w niż
szych partiach silnie nachylonych zboczy, przy granicy z Ficario-Ulmetum.

10. Veratrum nigrum L. -  subkontynentalny gatunek europejski, występuje 
rzadko w niektórych płatach Inuletum ensifoliae na Garbie Pińczowskim oraz 
w zbiorowisku Larix-Astragalus, zbiorowisku Pinus-Adonis i Tilio-Carpinetum 
w otoczeniu Polany Polichno.

11. Convallaria majalis L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek eurazja- 
tycki strefy borealnej, przez W. Rothmalera (1976) uważany za charakterystycz
ny dla zbiorowisk leśnych z rzędu Fagetalia. Pospolity w lasach okolic Mło
dzaw, gdzie tworzy niekiedy gęste łany. Gatunek ten można napotkać w zbioro
wisku Larix-Astragalus, Ficario-Ulmetum (rzadko), Tilio-Carpinetum oraz 
w zbiorowisku Quercus-Melittis.

12. Nymphaea alba L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek europejski 
stref od śródziemnomorskiej do borealnej, charakterystyczny dla zbiorowisk ze 
związku Nymphaeion. Pospolity w niektórych starorzeczach w dolinie Nidy, 
gdzie tworzy czasami duże płaty, najczęściej w kompleksie z innymi gatunkami
0 liściach pływających na powierzchni wody.

GATUNKI CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE W SĄSIEDZTWIE TERENU BADAŃ

W najbliższym otoczeniu obszaru badań szczegółowych, w odległości nie 
większej niż kilka kilometrów od granic opracowania, napotkano stanowiska 
kilku kolejnych gatunków chronionych.

Należą do nich:
1. Drosera rotundifolia L. -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek cyrkum- 

polarny strefy borealnej, charakterystyczny dla torfowisk z klasy Oxycocco-Sphag- 
netea. Kilka egzemplarzy rośnie w towarzystwie mchów torfowców przy zabag- 
nionym obniżeniu w okolicy miejscowości Włochy (na wschód od Pińczowa). 
W związku z postępującym osuszeniem terenu stanowisko -  jak się zdaje -  gi
nące.

2. Dictamnus albus L. -  subkontynentalny gatunek euroazjatycki stref od 
śródziemnomorskiej do umiarkowanej, przez W. Rothmalera (1976) uważany za 
charakterystyczny dla zbiorowisk okraj kowych ze związku G er anion sanguinei
1 zarośli ze związku Berberidion. W 1987 r. napotkano jeden egzemplarz w re
zerwacie „Grabowiec” (na wschód od Pińczowa) w płacie Tilio-Carpinetum. 
Stanowisko niewątpliwie ginące w wyniku postępującego zacienienia dna lasu.

3. Listera ovata (L.) R. Br. in Aiton -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek 
europejsko-zachodnioazjatycki strefy borealnej, przez W. Rothmalera (1976) 
uważany za charakterystyczny dla zarośli z rzędu Prunetalia. Pojedyncze egzem
plarze tego gatunku napotkano w płatach Potentillo albae-Quercetum w okoli
cach Sobowic (na północny zachód od Pińczowa).

Przeprowadzona przez nasz zespół inwentaryzacja terenowa roślinności, choć 
wszechstronna i trwająca kilka sezonów, nie objęła oczywiście wszystkich pła
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tów we wszystkich porach roku. Z tego też powodu przytoczony wyżej wykaz 
gatunków chronionych jest niewątpliwie niepełny. Opierając się na danych in
nych autorów (Bróż 1985; Szwagrzyk 1987; Kostrowicki inf. ustna) można go 
uzupełnić o następujące gatunki:

1. Gentianella campestris (L.) Borner -  oceaniczny gatunek europejski stref 
od subśródziemnomorskiej do borealnej, charakterystyczny dla ubogich muraw 
z rzędu Nardetalia. Podawany z suchych łąk typu Arrhenatheretum z Garbu Piń- 
czowskiego.

2. Stipa joannis Zelak -  kontynentalny gatunek europejsko-zachodnioazjaty- 
cki strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, charakterystyczny dla muraw 
kserotermicznych z rzędu Festucetalia valesiacae. Pojedyncze egzemplarze no
towano w Koelerio-Festucetum sulcatae w rezerwacie Krzyżanowice.

3. Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard -  oceaniczno-subkontynentalny 
gatunek europejsko-zachodniosyberyjski strefy umiarkowanej, charakterystycz
ny dla zbiorowisk leśnych z rzędu Fagetalia. Na analizowanym terenie podawa
ny z rozproszonych i nielicznych stanowisk w Tilio-Carpinetum w okolicach Po
lany Polichno.

4. Platanthera chlorantha Custer ex Reichenb. in Mossier -  oceaniczno-sub- 
kontynentalny gatunek europejski strefy umiarkowanej, przez W. Rothmalera 
(1976) uważany za charakterystyczny dla zbiorowisk leśnych z rzędu Fagetalia. 
Notowany w zbiorowisku Pinus-Adonis w sąsiedztwie Polany Polichno.

5. Epipactis helleborine (L.) Crantz -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek 
europejsko-zachodnioazjatycki strefy umiarkowanej i borealnej, charakterystycz
ny dla zbiorowisk leśnych klasy Querco-Fagetea. Notowany w zbiorowisku Pi
nus-Adonis w sąsiedztwie Polany Polichno.

6. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton -  subkontynentalny gatunek cyr- 
kumpolarny strefy borealnej, charakterystyczny dla zbiorowisk borowych ze 
związku Dicrano-Pinion. Pojedyncze egzemplarze notowano w Leucobryo-Pine- 
tum w kompleksie leśnym na południe od Skrzypiowa.

7. Iris aphylla L. -  subkontynentalny gatunek europejski strefy subśródziemno
morskiej i umiarkowanej, charakterystyczny dla zbiorowisk kserotermicznych ze 
związku Cirsio-Brachypodion. W latach 1976-1978 obserwowany w Stipetum ca- 
pillatae i Arrhenatheretum na zboczach wąwozów w okolicy Młodzaw.

GATUNKI RZADKIE, NIE PODLEGAJĄCE OCHRONIE

W trakcie wielu wcześniejszych badań notowano w okolicach Pińczowa obe
cność gatunków rzadkich lub bardzo rzadkich, nie będących pod ochroną gatun
kową, których zasięg w Polsce jest ograniczony do Niecki Nidziańskiej lub też 
nieco tylko szerszy. Mają one w większości charakter (sub)śródziemnomorski, 
a ich występowanie w okolicach Pińczowa związane jest ze specyficznym, cie
płym topoklimatem i obecnością żyznych i suchych siedlisk, bogatych w węglan 
wapnia. Poniżej przytoczone gatunki wybrano z listy zamieszczonej w opraco
waniu Kostrowickiego (1966).
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1. Dorycnium pentaphyllum Scop, subsp. germanicum (Gremli) Gams in He- 
gi -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek europejski strefy umiarkowanej 
i subśródziemnomorskiej, charakterystyczny dla murawy Inuletum ensifoliae. 
Podawany wcześniej z Garbu Pińczowskiego (Kostrowicki 1966; Szwagrzyk 
1987). Obecnie w murawach kserotermicznych między Pińczowem a Skowron- 
nem występuje kilka zwartych kęp.

2. Reseda phyteuma L. -  subkontynentalny gatunek europejski strefy śró
dziemnomorskiej i subśródziemnomorskiej. Podawany wcześniej z okolic Piń
czowa i Skowronna (Kostrowicki 1966; Szwagrzyk 1987). Obecnie występuje 
sporadycznie w Inuletum ensifoliae oraz wkracza na wysypiska śmieci na Garbie 
Pińczowskim.

3. Lathyrus latifolius L. -  suboceaniczno-subkontynentalny gatunek europej
ski strefy śródziemnomorskiej i subśródziemnomorskiej, przez W. Rothmalera 
(1976) uważany za charakterystyczny dla zbiorowisk okrajkowych z rzędu Ori- 
ganetalia, podawany wcześniej z okolic Pińczowa i Skowronna (Kostrowicki 
1966; Szwagrzyk 1987). Obecnie występuje sporadycznie na okrajku niektórych 
płatów czyżni na Garbie Pińczowskim.

4. Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke -  subkontynentalny gatunek europej
ski strefy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, charakterystyczy dla zbioro
wisk okrajkowych ze związku Geranion sanguinei, podawany wcześniej z Pola
ny Polichno (Kostrowicki 1966); również obecnie występuje sporadycznie na 
granicy zbiorowisk murawowych i lasu w obrębie Polany Plichno.

5. Myosotis stenophylla Knaf. -  subkontynentalny gatunek europejski strefy 
umiarkowanej, podawany wcześniej (Kostrowicki 1966; Szwagrzyk 1987) 
z okolic Klonowa (Wysoczyzna Miechowska) i dąbrowy ciepłolubnej w okoli
cach Bugaja. W trakcie obecnych badań nie odnaleziony.

6. Muscari comosum (L.) Miller -  oceaniczno-subkontynentalny gatunek eu
ropejski stref od śródziemnomorskiej do umiarkowanej, przez W. Rothmalera 
(1976) uważany za charakterystyczny dla zbiorowisk okrajkowych ze związku 
Geranion sanguinei. Podawany wcześniej ze świetlistej dąbrowy w okolicach 
miejscowości Bugaj i z Polany Polichno (Kostrowicki 1966). W trakcie obe
cnych badań nie odnaleziony.

7. Bupleurum longifolium L. -  subkontynentalny gatunek euroazjatycki stre
fy subśródziemnomorskiej i umiarkowanej, przez Rothmalera (1976) uważany za 
charakterystyczny dla okrajków z rzędu Origanetalia. Podawany wcześniej 
z okolic Kikowa i Bugaja (Kostrowicki 1966; Szwagrzyk 1987). Obecnie wystę
puje w kompleksie leśnym koło Woli Chroberskiej (Bróż, Przemyski 1988) oraz 
na Polanie Polichno.

8. Verba scum phoeniceum L. -  subkontynentalny gatunek europejsko-zacho- 
dnioazjatycki stref od śródziemnomorskiej do umiarkowanej, charakterystyczny 
dla muraw kserotermicznych z rzędu Festucetalia valesiacae. Podawany wcześ
niej z widnego lasu o ekspozycji południowej w okolicach Bugaja (Kostrowicki 
1966). Obecnie napotkany w zbiorowiskach nieleśnych (na murawach kseroter-
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micznych i na przydrożach) na Garbie Pińczowskim, w okolicach Bugaja, Woli 
Chroberskiej i kilku innych miejscowości.

ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW RZADKICH I CHRONIONYCH

Przedstawione w opracowaniu gatunki różnią się charakterem geograficz
nym. Najszerzej są reprezentowane gatunki mające optimum występowania 
w strefie umiarkowanej (43%), gatunki o charakterze (sub)śródziemnomorskim 
stanowią 36% i tylko 21% gatunków jest związane ze strefą borealną. Większość 
gatunków rzadkich i chronionych tego terenu (58%) preferuje klimat (sub)oce- 
aniczny, a pozostałe 42% reprezentuje florę (sub)kontynentalną.

Około 39% ogółu omówionych gatunków charakteryzuje się małą (poniżej 
100) lub bardzo małą (poniżej 10) liczbą stanowisk w Polsce. Około 55% gatun
ków ma ponad 100 stanowisk w kilku lub wielu regionach kraju, natomiast 6% 
to gatunki stosunkowo pospolite w całej Polsce (tab. 16).

Walor dynamiczny poszczególnych gatunków jest wyraźnie różny. Część 
z nich może w warunkach lokalnych rozprzestrzeniać się w wyniku działalności 
człowieka, jak np. Linum hirsutum, które pojawia się masowo na ugorach, tere
nach o zaburzonej strukturze wierzchniej warstwy gleby i wkracza nawet w ob
ręb zbiorowisk chwastów upraw polnych. Do tej grupy należy także Adonis 
vernalis, zwiększający liczebność przy umiarkowanym wypasie oraz Stipa capil- 
lata rozwijająca się bujnie na wypalanych suchych łąkach i murawach.

Inne gatunki znacznie zmniejszają swoją liczebność i tracą stanowiska w wy
niku zmian siedliska i użytkowania ziemi. Dotyczy to szczególnie gatunków 
wilgotnych łąk (np. Trollius europaeus, liczne storczyki) i torfowisk {Drosera 
rotundifolia). Zagrożona jest również grupa gatunków związanych z okrajkami 
i widnymi lasami (m. in. Dictamnus albus, Orchis purpurea), które giną zarówno 
w wyniku naturalnych procesów rozwojowych lasu (zwieranie się koron 
i zmniejszenie się ilości światła i ciepła dochodzącego do dna lasu), jak i na 
skutek gospodarki leśnej, w wyniku której powstają jednogatunkowe i jednowie- 
kowe plantacje (tab. 16).

Obecne rozmieszczenie gatunków rzadkich i chronionych nie jest równomier
ne (ryc. 36). Największe zagęszczenie stanowisk obserwuje się w kompleksie 
leśnym na zachód od miejscowości Młodzawy, szczególnie na Polanie Polichno 
i jej najbliższym otoczeniu. Drugim obszarem koncentracji jest Garb Pińczowski, 
przede wszystkim fragment leżący bezpośrednio na zachód od Pińczowa. Trze
cie, choć mniejsze skupienie występuje w okolicy Krzyżanowic. W dolinie Nidy 
spotyka się rozproszone stanowiska gatunków związanych z wilgotnymi łąkami.

Na ogólną liczbę 87 wyróżnionych jednostek typologicznych roślinności tego 
obszaru, gatunki rzadkie i chronione występują w 38 typach zbiorowisk (głównie 
zespołach i podzespołach). Najobficiej (po 13-14 gatunków) są reprezentowane 
w zbiorowisku murawowym Inuletum wariant z Brachypodium pinnatum 
i dwóch zbiorowiskach leśnych (Pinus-Adonis i Tilio-Carpinetum postać z Cr a-
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T a b e l a  16
Liczba stanowisk i tendencje dynamiczne gatunków

Nazwa gatunku
Charakterystyka

ogólnopolska lokalna

1 2 3

Prunus fruticosa Illb 3b(-l)
Daphne mezereum IVb 4b
Lycopodium clavatum Vb 2a
Dianthus arenarius Illb(-l) 2b
Dianthus superbus IVb(-2) lb(—1)
Trollius europaeus rVb(-2) la (-l)
Aconitum variegatum IIIb(+l) 2a
Pulsatilla patens Ilb(-l) la
Pulsatilla pratensis IIIb(-l) 2b
Anemone sylvestris III 4bc
Adonis vernalis IIIb(-l) 4bc(+l)
Jovibarba sobolifera II 2b(+l)
Oxytropis pilosa II lab
Linum flavum lib la (-l)
Linum hirsutum lib 3bc(+l)
Digitalis grandiflora IVb la
Gentiana cruciata Illb la
Vinca minor IIIb(+l) lc
Phyteuma orbiculare Illb(-l) la (-l)
Aster linosyris lib 2bc
Carlina acanthifolia lb lb
Carlina acaulis IVb 3b
Cirsium pannonicum lib lb
Lilium martagon Illb 4ab
Ornithogalum umbellatum III 2b
Ornithogalum gussonei II lb
Stipa capillata Ilabc 3abc
Cypripedium calceolus IVb(-2) lb
Orchis purpurea lb lb
Orchis militaris IIb(—2) lb
Orchis morio IIIb(—2) 2a(+l)
Orchis ustulata IIb(—2) lb
Orchis mascula IIIb(-2) 2a(-l)
Dactylorhiza incarnata rVb(-2) la (-l)
Dactylorhiza majalis Vb(-l) 2a
Platanthera bifolia IVb(-l) 3bc(+l)
Epipactis atrorubens IVb(-2) la
Epipactis palustris IVb(-2) la (-l)
Cephalanthera damasonium Ilb(-l) la
Nuphar lutea IVc 4bc(+l)
Ribes nigrum IVb(-l) 3ab
Ononis spinosa lib 4bc(+l)
Frangula alnus Vb 4bc
Viburnum opulus Va 4a
Primula elatior Illb 4bc
Primula veris IVb 3b
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1 2 3

Galium odoratum IVc 3c
Centaurium erythraea IVb(+l) 2b(+l)
Veratrum lobelianum Illb la (-l)
Veratrum nigrum Ib 2ab
Convallaria majalis IVb 3bc
Drosera rotundifolia IVb(-2) la (-l)
Dictamnus albus Ib(—2) la(—1)
Listera ova ta IVb la
Gentianella campestris I X

Stipa joannis Habe X

Neottia nidus-avis IVb X

Platanthera chlorantha Ilb(-l) X

Epipactis helleborine IVb(-l) X

Chimaphila umbellata rVb(-2) X

Iris aphylla Ib X

Dorycnium germanicum Ibc 2bc
Reseda phyteuma Ib 2ab
Lathyrus latifolius Ib la
Lathyrus pannonicus Ib lb
Myosotis stenophylla I X

Muscari comosum II X

Bupleurum longifolium Ilb(-l) la
Verbascum phoeniceum IIIa(+l) 2a

Charakterystykę ogólnopolską podano wg K. Zarzyckiego (1984); przy charakterystyce 
lokalnej wykorzystano niepublikowane dane A. S. Kostrowickiego.

Objaśnienia:
Liczba stanowisk w Polsce: I -  mniej niż 10, II -  mniej niż 100, III -  ponad 100, skupio

ne w jednym lub kilku regionach, IV -  liczne w wielu regionach, V -  gatunek pospolity 
w całym kraju.

Liczba stanowisk w okolicach Pińczowa: x -  gatunek nie odnaleziony w trakcie obe
cnych badań, 1 -  jedno lub dwa, 2 -  od 3 do 7, 3 -  od 8 do 14, 4 -  15 lub więcej.

Liczebność osobników na stanowiskach: a -  jeden lub kilka, b -  od kilkunastu do kilku
dziesięciu, с  -  ponad sto.

Tendencje dynamiczne gatunku w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat:
(-2) -  utrata znacznej części stanowisk i/lub znaczne zmniejszenie liczby osobników na 

stanowiskach;
(-1) -  utrata nielicznych stanowisk i/lub niewielkie zmniejszenie liczby osobników na 

stanowiskach;
(+1) -  nieznaczne zwiększenie liczby stanowisk.

tegus monogyna). Nieco mniej obficie (po 7-9 gatunków) występują w kolejnych 
5 syntaksonach (Inuletum wariant typowy, Thalictro-Salvietum, Tilio-Carpine- 
tum postać z Paris quadrifolia, zbiorowisko Larix-Astragalus oraz zbiorowisko 
Quercus sessilis-Melittis melissophyllum). Po 3-6 gatunków spotyka się w 16 
typach zbiorowisk, a po 1-2 w kolejnych 14.
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NAJCENNIEJSZE ZBIOROWISKA ROŚLINNE

Bardzo zróżnicowana roślinność rzeczywista okolic Pińczowa obejmuje zna
czną grupę zbiorowisk zasługujących na ochronę i to niezależnie od występowa
nia w nich rzadkich i chronionych gatunków roślin.

Zbiorowiska zasługujące na ochronę (obejmujące prawie 23% wszystkich 
fitocenonów lokalnych) można podzielić schematycznie na cztery grupy. Pier
wsza obejmuje zbiorowiska cenne ze względów naukowych, do drugiej należy 
roślinność o dużych walorach estetyczno-krajobrazowych, w trzeciej mieszczą 
się zbiorowiska odgrywające rolę ochronną (przede wszystkim przeciwerozyjną). 
Czwarta, najliczniejsza grupa to zbiorowiska rzadkie (ponadregionalnie, regio
nalnie i lokalnie). Oczywiście powyższy podział nie jest wyczerpujący i rozłącz
ny; podkreśla jedynie podstawowy walor danej grupy zbiorowisk.

Do zbiorowisk interesujących ze względów naukowych należą m. in. fitoce- 
nony leśne: Pinus-Adonis, Quercus-Melittis i lokalne postaci Tilio-Carpinetum. 
Szczegółowa znajomość ich struktury, dynamiki i wymagań siedliskowych może 
wzbogacić wiedzę na temat zróżnicowania typologicznego i rozmieszczenia 
przestrzennego zbiorowisk ze związku Carpinion i Quercion pubescentis-petra- 
eae w Polsce. Zbiorowiska o wybitnych walorach estetyczno-krajobrazowych to 
m. in. Pruno-Crategetum na Garbie Pińczowskim i niewielkie płaty Salici-Popu- 
letum w dolinie Nidy.

Rolę ochronną (przeciwerozyjną) spełniają wszystkie zbiorowiska trawiaste
i leśne, występujące na stokach. W ich obrębie szczególnie ważne są różne suche 
podzespoły Arrhenatheretum, bardzo rozpowszechnione w krajobrazie polnym 
na obszarach lessowych.

Grupa zbiorowisk rzadkich nie jest jednolita. Należą tu fitocenony rzadkie 
w skali kraju, choć w Niecce Nidziańskiej rozpowszechnione i dobrze wykształ
cone (np. zbiorowisko chwastów roślin zbożowych Caucalido-Scandicetum, mu
rawy kserotermiczne, takie jak Sisymbrio-Stipetum, Koelerio-Festucetum, Sesle- 
rio-Scorzoneretum, Thalictro-Salvietum, Inuletum ensifoliae oraz ciepłolubne za
rośla ze związku Prunion fruticosae). Inne zbiorowiska z tej grupy mają zasięg 
ogólnopolski, ale wszędzie stają się coraz rzadsze (np. torfowiska niskie ze 
związku Caricion davallianae, wilgotne łąki ze związku Molinion, łęgi Ficario- 
-Ulmetum oraz torfowiska wysokie ze związku Sphagnion magellanici -  ale już 
poza terenem badań).

Oddzielnym zagadnieniem jest lokalna rzadkość poszczególnych typów zbio
rowisk. Niektóre z nich występują tylko w jednym z mikrokrajobrazów roślin
nych (np. Seslerio-Scorzoneretum czy zbiorowisko Quercus-Melittis), inne sta
nowią składnik wielu jednostek krajobrazowych, jak np. Lolio-Cynosuretum.

Na podstawie zróżnicowania wartości wskaźnika pospolitości składu (WPS) 
można ocenić udział elementów lokalnie rzadkich w określonych jednostkach 
przestrzennych. Jego wartość określa się według formuły:

WPS = [2 (ai-1)]: N (K -l),
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. 1

Rye. 37. Wartości wskaźnika pospolitości składu w mikrokrajobrazach roślinnych okolic
Pińczowa

Fig. 37. Values for the index of commonness of composition in the vegetational 
microlandscapes of the Pińczów area

http://rcin.org.pl



188

gdzie: ai -  parametr określający w ilu obiektach (jednostkach przestrzennych) 
występują elementy i-tego typu, zawarty w przedziale od 1 do К; К  -  liczba 
porównywanych obiektów; N -  liczba typów elementów w analizowanym obie
kcie (Solon 1992). Wartość WPS zmienia się od 0 (w przypadku gdy w analizo
wanym obiekcie występują jedynie elementy unikatowe, nie spotykane w żadnej 
innej jednostce), do 1 (gdy elementy występujące w danej jednostce występują 
również we wszystkich innych).

Największa liczba zbiorowisk lokalnie rzadkich występuje w czterech mikro- 
krajobrazach, zajmujących w sumie około 13 % powierzchni analizowanego te
renu (ryc. 37). Obejmują one południowe stoki zachodniej części Garbu Pińczo- 
wskiego, kompleks leśny na zachód od Młodzaw oraz prawobrzeżną część doliny 
Nidy na południe od Zakrzowa. Jednocześnie są to obszary, gdzie koncentrują się 
stanowiska gatunków rzadkich i chronionych.

UWAGI KOŃCOWE

Obecny system obszarów chronionych nie gwarantuje zachowania pełni wa
lorów florystycznych i geobotanicznych tego terenu. Co prawda w sieci istnieją
cych i projektowanych rezerwatów (Góry Pińczowskie, Skowronno, Polana Po
lichno, Krzyżanowice i nieco dalej Grabowiec i Skorocice) chroni się najcenniej
sze i najciekawsze fragmenty roślinności, ale są one zbyt małe, aby w pełni 
zapobiec niekorzystnym wpływom antropogenicznym z najbliższego otoczenia. 
Nie zawsze też gospodarka rezerwatowa prowadzona jest w sposób optymalny. 
W odniesieniu do rezerwatu „Polana Polichno” zagadnienie to przedyskutował 
Bróż (1985). Również utworzenie na tym terenie parku krajobrazowego w nie
wielkim stopniu zmniejszyło zagrożenie.

Wydaje się, że możliwy do zrealizowania zestaw dodatkowych posunięć 
w celu ochrony najcenniejszych przedstawicieli flory i zbiorowisk roślinnych 
oraz charakterystycznego krajobrazu powinien obejmować: a) powiększenie ist
niejących rezerwatów i prowadzenie w nich odpowiedniej gospodarki (m. in. 
kontrolowany wypas, przerzedzanie drzewostanu); b) wprowadzenie ograniczeń 
w gospodarce leśnej (np. podwyższenie wieku rębności, przekwalifikowanie par
ti lasu na drzewostany nasienne, rębnia gniazdowa); c) ochrona przez władze 
lokalne fragmentów doliny na odcinku zmeliorowanym (np. przez wykup niektó
rych ubogich łąk i ograniczenie ich użytkowania) oraz rewizja planu melioracji 
pod kątem ochrony przyrody; d) wprowadzenie do regulaminu parku krajobrazo
wego dodatkowych ograniczeń do korzystania ze środowiska przyrodniczego.
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A GEOBOTANICAL AND LANDSCAPE CASE-STUDY 
IN THE PIŃCZÓW AREA

S u m m a r y

The main aim of the geoecological studies begun in 1983 in the area around Pińczów 
(Kielce Voivodeship) was to determine the reaction of the plant cover (and through this the 
remaining elements of the environment) to management pressures exerted by man in various 
directions and at/for different periods of time. Further aims were to evaluate the social, 
economic and ecological consequences of the changes which have occurred.

The typological and spatial diversification of potential and actual vegetation were ana
lysed over areas of 580 km2 and 92 km2 respectively (Fig. 1). Almost 600 phytosociological 
records were taken in the area (Fig. 2), and 512 of these were used in the course of different 
in-depth studies.

Situated between Działoszyce, Jędrzejów, Kije and Busko, the study area includes parts 
of the following six physio-geographic mesoregions: the Jędrzejów Plateau, the Nida Valley, 
the Wodzisław Elevation, the Połaniec Basin, the Pińczów Elevation and the Solecka Basin 
(Fig. 3). Cretaceous and Tertiary formations are dominant in the substratum of the area; the 
most important being gaizes, marls, limestones, gypsums, Krakowian silts, loessial deposits, 
and sands and gravels of various origin (Fig. 4).

14 types of potential natural vegetation have been noted in the study area. These are alder 
carr (Ribo nigri-Alnetum), willow and popular thickets along rivers (Salici-Populetum), alder 
and ash carr (Circaeo-Alnetum), elm and ash carr (Ficario-Ulmetum), oak-hombeam forest 
(Tilio-Carpinetum woodland of the fertile and infertile series), open oak forest (Potentillo 
albae-Quercetum), tall oak forest, mixed forest (Querco-Pinetum), dry pine forest (Cladonio- 
Pinetum), fresh pine forest (Leucobryo-Pinetum), marshy pine forest (Vaccinio uliginosi- 
Pinetum), raised bogs (Oxycocco-Sphagnetea) and xerothermic grassland (Festucetalia vale- 
siacae). Industrioclimax vegetation has been accepted as a fifteenth unit (Fig. 12).

The spatial diversification of potential vegetation types provided a basis for the recogni
tion of 6 geobotanical regions. These regions differ in the dominance relationships of their 
habitats (Fig. 20), above all with regard to differences in the shape, size, juxtaposition and 
spatial distribution of these habitats, as well as their dominance structure.

The area is diversified in terms of habitat and has seen considerable changes in land use 
in the course of the last two hundred years. However, in spite of this, the basic type of spatial 
structure has been retained. Analysis carried out using cartographic methods has made it 
possible to follow changes in the extent of areas under forest, grassland, arable fields and 
wasteland, as well as the extensiveness of built-up areas and the network of roads.

Changes in forest cover have not been uniform throughout the study area, but have rather 
been dependent on local conditions (Figs. 21, 22). They have tended to be oscillatory in 
nature, with a considerable increase in cover to the mid-19th century followed by a sub
sequent decrease. The percentage of the area which has remained continuously under forest 
cover is very small. Meadows have not been permanent features either, with the exception of
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those in the valleys of the River Nida and its left-bank tributary the Brzeźnica (Fig. 23). The 
area of wet meadows has shown a particularly distinct decrease, whilst arable land has been 
consistently and decidely dominant in the area throughout the 200-year period under consider
ation (Fig. 24). At the same time, the extent of arable land has changed frequently, with parts 
abandoned periodically. Nevertheless, the area designated for cultivation has increased, and 
this has mainly been at the expense of the forests and meadows fomerly occupying fertile 
habitats.

Patterns of settlement have changed considerably in the last 140 years (Fig. 8). Many 
settlements have decreased in size, while a large number of villages and hamlets have ap
peared in newly-developed areas (particularly those to the north of the Mierzawa River).

The flora of the area has been enriched considerably by factors which include geographi
cal location, the diversity of habitats and the consolidated, intensive agriculture which has 
been carried on. A total of 1174 species of vascular plant have been recorded, with 95 families 
being represented. The main core of the Polish flora consists of representatives of 11 plant 
families, and the same is true of the Ponidzie area (the area near the River Nida). In fact, 
63,4% of the area’s species are members of these 11 families, as compared with about 58% 
in Poland as a whole (Table 1). When compared with that of the whole country, the flora of 
Ponidzie is found to have a considerably greater representation of species from the family 
Fabaceae and a distinct relative under-representation of species of the family Rosaceae 
(Table 2).

The study area has species with 42 range types (see Table 3). The significant (24,7%) 
representation of southern species in the flora is noteworthy, as is the prevalence of European- 
-Siberian species of wide ecological amplitude over European species. This last phenomenon 
is related to the gradual disappearance of nemoral species -  particularly those of narrow 
ecological amplitude -  which is typical for broadleaved forest, wet meadows etc., and which 
is also observed in zoogeographical studies.

The flora of the study area is also a relatively young one, having been created mainly as 
a result of human activity (Tables 4 & 5). The majority (54%) of the species now occurring 
are hemianthropophytes or anthropophytes. Furthermore, it would seem that the repre- 
sentatioin of these groups is increasing steadily, since a significant majority of the area’s 
declining species may be categorized as preanthropophytes. There is thus a clear anthropiza- 
tion of the area’s entire flora.

Of the species making up the area’s flora, over 72% are characteristic of defined syntax- 
onomic units which belong to 32 classes. 20 of these classes are represented by more than ten 
species and three by more than a hundred (Table 6). Conditions for development in the area 
are most favourable to species associated with the vegetational classes Secalietea, Chenopo- 
dietea and Phragmitetea. Conditions are slightly less favourable, although still very good, for 
species associated with the classes Artemisietea and Rhamno-Prunetea (Table 7).

Distinguishable in the study area are 87 phytocoenons (basic typological units of vegeta
tion). These include 52 which are well-characterized associations, and 22 which are com
munity types of local value only. A total of 22 units of lower rank (subassociations and 
variants) have been distinguished within 9 of the associations. The main phytocoenons belong 
to 33 alliances, within 22 orders and 16 phytosociological classes. A characteristic feature of 
the vegetation is the great degree to which it is spatially fragmented. There are almost 8,5 
patches per km2, and this is with no account taken of the mosaic of field communities and 
configurations of communities of ruderal vegetation covering small areas (cf. map at the end 
of the volume and Table 8).

The typological diversification of the area is also related to the ecological diversity of the 
vegetation, as determined by phytoindicative methods. This has made it possible to carry out 
cartographic analysis of the spatial differentiation of soils in relation to their humidity, acidity 
and nitrogen content.

The requirements of the plant communities in relation to the exposure to sunlight are quite
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diverse, ranging as they do from L = 1 (very shady habitats) to L = 8 (habitas transitorily 
exposed to full sunlight). There is nevertheless a definite prevalence of phytocoenoses with 
L values, of between 6 and 8, i. e. those which are mainly typical of transitorily-shaded habi
tats or relatively insolated habitats; and less often of conditions of semi-shade (Table 10). 
Requirements of plant communities in relation to temperature are relatively less varied, with 
T values of between 4 and 7 being noted (Table 11). Such values are indicative of cool 
temperate or warm temperate habitats. Where continentality is concerned, the differentiation 
is relatively well-marked, with К  values ranging from 2 (habitats in which features of the 
Atlantic climate are strongly evident) to 7 (habitats in which continentality is somewhat in 
evidence). However, the majority of the local phytocoenons are characterized by a consider
able range of К  values (Table 12). There is a very clear differentiation of plant communities 
when it comes to humidity requirements. F values range from 2 (dry habitats) to 10 (marshy 
and aquatic habitats). However, more than half of the local phytocoenons have requirements 
which are relatively closely-defined, ranging across only one or two values of the index 
(Table 13, Fig. 17).

There is a very clear differentiation of the plant communities in relation to soil reaction. 
R values range from 1 (highly-acidic habitats) to 8 (neutral or weakly alkaline habitats). 
However, it can be deduced that more than 60% of local phytocoenons are relatively acid-tolerant, 
since their R values range across between three and five divisions (Table 14, Fig. 18).

As in the case of soil reaction and soil humidity, the habitats are very well-differentiated 
in relation to nitrogen content in soil. N values range from 1 (habitats with a very low soil 
nitrogen content) to 8 (habitats with a very high soil nitrogen content) (Table 15, Fig. 19).

Overall, it should be emphasized that the habitats are distinguished more clearly by 
reference to habitat factors (Tables 13-15) than climatic factors (Table 10-12).

Analysis of the differentiation of values for all habitat indexes combined allowed for the 
identification of a group of communities which were characterized by the narrowest ampli
tudes where requirements in relation to features of the substratum were concerned. These are 
the communities serving as the most powerful indicators and they are typified by heath 
vegetation (Calluno-Nardetum), grasslands with various xerothermic grasses, e. g. the typical 
variant of Inuletum ensifoliae, Sisymbrio-Stipetum capillatae and Seslerio-Scorzoneretum, 
carr with elm and ash (Ficario-Ulmetum) and bogs {Carici-Agrostietum caninae), (see Fig. 15).

A second group of communities may be considered to have limited value as indicators, 
on account of the considerable range of habitat conditions occupied by the same type of 
phytocoenosis (Fig. 16). Most important in this group are oak-hombeam woodland (Tilio- 
-Carpienetum), the pine forests of the Leucobryo-Pinetum association and the Dicrano-Pinion 
alliance, and the sandy grassland association Diantho-Armerietum.

The macroscale habitat differentiation in the floristic composition of communities is 
augmented by local micro-diversificatiion as a consequence of various processes. A good 
example of these relationships is given by communities of the weeds of cereal crops which 
occur as a series of patches in a ravine in the Mlodzawy area (Fig. 26). The western end of 
the ravine has vegetation with the most limited requirements for light. However, the differen
tiation in relation to thermal requirements is different, with the three western sites having 
a slightly greater representation of those species preferring higher temperatures and a longer 
growing season.

The spatial distribution of plant communities is not accidental or chaotic, but is rather the 
result of groupings into various kinds of complex which in turn reflect the differential impacts 
of natural and anthropogenic factors over time and in space. These complexes create the plant 
microlandscapes which are the smallest units of a regional nature.

24 such plant microlandscapes have been distinguished in the study area (Fig. 13). Each 
of these has different synphytosociological characteristics (Table 9). Dendrograms reveal the 
distances between the microlandscapes and allow for spatial units to be grouped at three levels 
(Fig. 14). Separating out at the first level (distance = 1) is a group of six spatial units domi
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nated by wet meadows in the valleys of the Nida and Mierzawa Rivers. Isolated at the second 
level (distance = 0,5) are four non-valley landscapes with a considerable representation of 
meadows and xerothermic grasslands. Differentiated at a third level (distance = 0,2) are six 
groups including the remaining 14 spatial units. The first group embraces 6 field microland
scapes which are characterized by extensive cover of Caucalido-Scandicetum; the second 
group comprises four field microlandscapes in which Vicietum tetraspermae is prevalent; the 
third group includes a single microlandscape of the meadow or field type and the fourth group 
is a forest unit with a prevalence of oak-hombeam woodland. The fifth group is characterized 
by the dominance of coniferous forests or mixed coniferous forests, and the sixth group is the 
spatial system embracing the fish ponds in the Nida Valley.

Anthropogenic changes to the land surface have affected nearly 50% of the study area. 
These changes have played a great part in the transformations which have occurred in the 
vegetation over the last few decades, and they continue to exert an influence on the vegetation, 
6 forms are linked to the main kinds of land use noted in the area: (1) the forms associated 
with the exploitation of rock, covering about 1.5 km2; (2) the forms associated with the 
location of industrial objects, covering c. 1.1 km2; (3) the forms associated with urban build
ing, covering c. 1.1 km" (Fig. 25); (4) the forms characteristic of suburban zones, covering 
c. 0.6 km2; (5) the forms associated with agricultural areas, which dominate in terms of area, 
but which are not very clearly „expressed” in the landscape; and (6) the forms typical when 
drainage work is carried out in river valleys, which cover more than 15 km2.

Changes to the relief of the area have had an influence on the changes observed in the 
area and distribution of habitats associated with particular potential plant communities. 
Changes to potential vegetation types have occurred in almost 30% of the study area, but the 
greatest and most definite changes in the last 30 years have occurred in habitats in the Nida 
and Mierzawa Valleys. Drainage has resulted in reduced representation of Carici-Alnetum, 
Circaeo-Alnetum and Salici-Populetum habitats, and increased representation of habitats with 
Ficario-Ulmetum. Poor habitats with oak-hornbeam woodland have also appeared along the 
flanks of the valley.

Schematically, the changes to actual vegetation occuring in the last 30-40 years may be 
divided into two groups. The first group involves changes to individual phytocoenoses that 
have not caused major changes to the vegetational landscape. The second group includes 
changes to vegetational landscapes in their entirity. Such changes have resulted mainly from 
changes in land use or the drastic transformation of habitats.

The regenerative succession of oak and larch plantations provides an example of changes 
to individual phytocoenoses (Fig. 27). Landscape changes in vegetation may be of very varied 
intensity. An example of significant, but local-scale changes is provieded by the immediate 
vicinity of Pińczów (Figs. 28, 29). Greater changes have occurred in the vegetation landscape 
of the Nida Valley as a result of drainage (Figs. 30-32). Even more clear are the changes to 
the vegetation which have occurred in the region of Gacki. Here exploitation of gypsum, 
proceeding from south to north, has caused a considerable decrease in the area of xerothermic 
grassland and thermophilous oakwoods, as well as a partial decline in the area of oak-hom- 
beam woodland. On the other hand, the work led to the appearance of large areas of aquatic 
and marshy habitats (Fig. 33), and thus to the replacement of a uniform and stabilized 
vegetational habitat with a relatively great degree of homeostasis by a totally new, as-yet-un- 
stable landscape complex which contrasts greatly in terms of its syntaxonomics, ecology, 
dynamics and physiognomy (Fig. 34).

Transformations of vegetation are mostly the result of a whole complex of both natural 
and anthropogenic factors which have a direct impact on a community and/or which give rise 
to habitat changes. It is nevertheless possible to distinguish areas in which there is a pre
valence of vegetational changes of a certain type, and of individual groups of mechanisms 
giving rise to them (Fig. 35). Overall, about one-third of the study area has seen no significant 
changes in the last 30-40 years when it comes to the nature of habitats, land use and spatial
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structure, and the ecological character o f the actual vegetation. This mainly includes those 
landscape units o f a rural character which have retained their traditional forms of management 
and settlement. At the same time, these areas continue to be characterized by a vegetation that 
has experienced a relatively great degree of deformation by man.

In contrast, marked transformations o f habitat have resulted from drainage over the last 
3 0 -4 0  years in the landscape units associated with the Nida Valley (approximately one third 
o f the study area). These changes have had an impact on the land surface and surface layers 
o f the soil, as well as on water relations; and they have been accompanied by the creation of  
new, fully anthropogenic meadow systems and the intensified use of the land. The vegeta- 
tional landscape has undergone considerable changes -  particularly with regard to the spatial 
structure o f the vegetation, which has changed from a mosaic-like state to an insular one, and 
which has witnessed a simultaneous increase in the degree to which it contrasts in its ecologi
cal character.

The remaining units (i. e. those in the remaining third o f the study area) have experienced 
changes o f an intermediate nature.

Overall, anthropogenic transformations o f vegetation and habitats have had two contrast
ing effects. On the one hand there has been an enrichment o f the local flora, while on the 
other there has been a decrease in the extent o f many plant communities, as w ell as in the 
numerical representation o f stenotopic species, o f which the majority enjoy legal protection. 
In-depth phytosociological study involved the inventorying o f more than 200 sites for 52 
species enjoying legal protection. Of these, 40 (2 species o f shrub and 38 o f herbaceous plant) 
are under total protection and 12 (4 species o f shrub/dwarf shrub and 8 species o f herbaceous 
plant) are under partial protection.

The area’s rare and protected species stand out in terms o f their ecological character. The 
biggest group (with 43% o f the species) has optimal conditions for growth in the temperate 
zone, while 36% o f species are o f a (sub-) Mediterranean character and only 21% are associ
ated with the boreal zone. About 39% o f the rare and protected species occur at a small or 
very small number o f sites in Poland (respectively less than 100 or less than 10).

A s Fig. 36 indicates, the rare and protected species are not now distributed evenly, as the 
greatest density o f sites is noted in the forest complex to the west o f Mlodzawy.

Of the 87 typological units o f vegetation which have been distinguished in the area, some 
38 community types have rare and protected species. However, the greatest numbers of rare 
and protected species are noted in the variant o f Inuletum with Brachypodiumm pinnatum, 
and in two forest communities (Pinus-Adonis and the form of Tilio-Carpinetum with Cra
taegus monogyna). Each o f these communities has 13-14  rare or protected species.

The greatest number o f locally-rare communities is noted in four microlandscapes which 
cover about 13% o f the area analysed (Fig. 37). These include the south-facing slopes at the 
western end o f the Pińczów Elevation, the forest complex to the west o f M lodzawy and the 
right bank side o f the Nida Valley to the south of Zakrzów. These are also the areas with the 
greatest concentration o f sites for rare and protected species.

Translated by James Richards
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1 -  zabudowa miejska i przemysłowa (town & industrial built-up areas); 2 -  zabudowa wiejska (rural built-up areas); 3 -  sady (orchards); 4 -  Senecioni-Tussilaginetum; 5 -  kompleks rolny (field complex) 
Arnoserido-Scleranthetum X Panico-Setarion; 6 -  kompleks polny (field complex) Vicietum tetraspermae typicum X Eu-Polygono-Chenopodion; 1 -  kompleks polny (field complex) Vicietum tetraspermae 
consolidetosum X Eu-Polygono-Chenopodion; 8 -  kompleks rolny pośredni między (field complex intermediate between) Aphanion i (and) Caucalidion X Eu-Polygono-Chenopodion; 9 -  kompleks polny 
(field complex) Caucalido-Scandicetum X Eu-Polygono-Chenopodion', 10 -  Sambuco-Salicion; 11 -  Chaerophylletum bulbosi; 12 -  zbiorowisko z (community with) Lycium barbarum; 13 -  Glycerietum 

maximae; 14 -  Typhetum angustifoliae; 15 -  Phragmitetum; 16 -  Scirpetum tabaernemontani; 17 -  Eleocharitetum palustris; 18 -  Phalaridetum arundinaceae; 19 -  Caricetum elatae; 20 -  Caricetum 
gracilis typicum; 21 — Caricetum gracilis caricetosum nigrae; 22 — Caricetum gracilis phragmitetosum; 23 — Caricetum acutiformis; 24 — Caricetum paniculatae; 25 — Spergulo-Corynephoreturn;

26 -  Festuco-Koelerietum glaucae; 27 -  Diantho-Armerietum; 28 -  zbiorowisko (community) Trifolium arvense-Elymus repens; 29 -  zbiorowisko z (community with) Calamagrostis epigeios;
30 -  Epilobio-Juncetum effusi; 31 -  Cirsio-Polygonetum wariant z (variant with) Cerastium arvense; 32 -  Cirsio-Polygonetum wariant z (variant with) Lathyrus palustris; 33 -  Cirsio-Polygonetum wariant 

z (variant with) Dactylis glomerata; 34 -  zbiorowisko pośrednie między (community intermediate between) Cirsio-Polygonetum i zbiorowiskiem (and community) Cirsium canum-Cirsium rivulare;
35a -  zbiorowisko (community) Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant z (variant with) Carex nigra; 35b -  zbiorowisko (community) Cirsium canum-Cirsium rivulare wariant typowy ( typical variant);

36 - Molinietum medioeuropaeum; 37 -  Arrhenatheretum elatioris typicum; 38 -  Arrhenatheretum elatiorisplantaginetosum mediae; 39 -  Arrhenatheretum elatioris centaureetosum rhenanii;
40 — zbiorowisko (community) Pastinaca sativa-Hypericum perforatum; 41 — Lolio-Cynosuretum; 42 -  Sisymbrio-Stipetum capillatae; 43 -  Koelerio-Festucetum sulcatae; 44 -  Seslerio-Scorzoneretum;

45 -  Thalictro-Salvietum; 46 -  zbiorowisko (community) Brachypodium pimuttum-Adonis vemalis; 47 -  zbiorowisko kadłubowe z (truncated community from) Cirsio-Brachypodion pinnati; 48 -  Inuletum 
ensifoliae wariant z (variant with) Brachypodium pinnatum; 49 -  Inuletum ensifoliae wariant typowy (typical variant); 50 — Carici-Agrostietum caninae; 51 -  zbiorowisko (community) Eriophorum 

latifolium-Carex dioica; 52 -  Calluno-Nardetum; 53a -  Pruno-Crategetum wariant z (variant with) Agrimonia eupatoria; 53b -  Pruno-Cralegetum wariant z (variant with) Poa nemoralis; 54 -  zbiorowisko 
z (community with) Rubusplicatus; 55 -  Prunion fruticosae; 56 -  Salicetum triandro-viminalis; 57 -  Salici-Populetum; 58 -  Ribo nigri-Alnetum, 59 -  Salicetum pentandro-cinereae; 60 -  młodniki sosnowe 

z (young pine stands from) Dicrano-Pinion; 61 -  Leucobryo-Pinetum postać z (variant with) Festuca psammophila forma z (form with) Betula pendula; 62 -  Leucobryo-Pinetum postać z (variant with) 
Rubus plicatus; 63 -  Leucobryo-Pinetum postać z (variant with) Festuca psammophila forma z (form with) Pinus sylvestris; 64 -  Molinio-Pinetum; 65 -  Querco roboris-Pinetum; 66 -  Circaeo-Alnetum; 
67 -  Ficario-Ulmetum; 68 -  Tilio Carpinetum fazy regeneracyjne (regenerational phases); 69 -  Tilio Carpinetum postać z (variant with) Crategus monogyna; 70 -  Tilio Carpirtetum postać z (variant with) 

Paris quadrifolia; 71 -  zbiorowisko (community) Quercus petraea-Melittis melissophyllum; 72 — zbiorowisko (community) Alnus glutinosa-Urtica dioica; 73 -  zbiorowisko (community) Corylus 
avellana-Fragaria vesca; 74 -  zbiorowisko (community) Pinus sylvestris-Adonis vernalis; 75 -  zbiorowisko (community) Larix decidua-Knautia arvensis; 76 — zbiorowisko (community) Larix decidua 

Astragallus glycyphyllos; 77 -  zbiorowisko (community) Acer platanoides-Brachypodium pinnatum; 78 -  zbiorowisko (community) Robinia pseudacacia-Bromus secalinushttp://rcin.org.pl



WYDAWNICTWA IG iPZ PAN 
VARIA

Bibliografia Geografii Polskiej 1985/1986, 1993, 467 s.
Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986, 1987,1988, 134 s.
Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce, zeszyt 5. Wieloarkuszowe mapy 

topograficzne Polski 1576-1870, 1984, cz. 1, 109 s., cz. 2 tab. 220, zł 120 000, -  
Katalog dawnych map Rzeczypospolitej w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego i w in

nych zbiorach. Oprać. W. Kret, 1978, 164 s., 37 ш а р ;  t. 2, Mapy ХѴІП wieku; Oprać. 
T. Paćko, D. Stachnal-Talanda, E. Gołąb-Jankowska, 1992, 250 s., 56 map, zł 250 000, -

WYKAZ ZESZYTÓW CONFERENCE PAPERS

1. Restructuring of economies and regional development, Warszawa 1988, 156 s.
2. Natural environment of suburban areas as development factor of big cities, Warsza

wa 1988, 184 s.
3. The state, modes of production and world political map, Warszawa 1989, s. 186.
4. Problemy współczesnej topoklimatologii / Problems of contemporary topoclimato- 

gy, Warszawa 1990, 223 s.
5. Agricultural classifications. A review of methodology. Warszawa 1990, s. 69.
6. Global change regional research centres, Warszawa 1990, 181 s.
7. The impact of urbanization upon rural areas, Warszawa 1990, 272 s.
8. The processes of depopulation of rural areas in Central and Eastern Europe, War

szawa 1990, 322 s.
9. Przestrzenne problemy zdrowotności / Spatial problems of health, Warszawa 1990, 

322 s.
10. Evolution of population and economic activities in urban regions, Warszawa 1990, 

168 s.
11. Geograficzne badania nad płodnością / Geographical research on fertility, Warsza

wa 1991 ,123  s., zł 5000, -
12. Restructuring and spatial strategy, Warszawa 1991, 203 s., zł 5000, -
13. Impact des mutations structurelles sur le développement territorial en Europe, 

Warszawa 1991, 215 s., zł 20 000, -
14. Sesja naukowa IGiPZ PAN 1991 / Annual Conference 1991, Warszawa 1991, 156 s., 

zł 20 000, -
15. Housing and urban policy in transition, Warszawa 1992, 112 s., zł 20 000, -
16. Geographical issues of social and economic transformation of contemporary Japan 

and Poland, Warszawa 1992, 158 s., zł 20 000, -
17. Współczesna geografia polityczna / Contemporary political geography, Warszawa 

1993, 128 s., zł 20 000, -
18. Geography of organic matter production and decay, SCOPE Seminar Szymbark 

September 11-18 1991, Warszawa 1993, 187 s., zł 30 000, -
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WYKAZ ZESZYTÓW DOKUMENTACJI GEOGRAFICZNEJ 
za ostatnie lata

1990

1 A. KOTARBA (red.) -  Współczesne procesy morfogenetyczne w Polsce. Wybrane 
zagadnienia, 84 s.

2 -3  B. LUCHTER -  Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, 90 s.
4 M. KUCZMARSKI -  Usłonecznienie Polski i jego przydatność do helioterapii, 70

s.
5 -6  M. DEGÓRSKI -  Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na 

Wysoczyźnie Rawskiej (ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki 
wodno-troficznych właściwości gleb), 206 s.

1991

1 T. KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA -  Wyniki badań bioklimatu Polski. Cz. П, 83 s ,
zł 6500, -

2 M. KLIMASZEWSKI -  Progi strukturalne -  paralele geomorfologiczne, 62 s.,
z ł 5000, -

3 -4  Z. RYKIEL (red.) -  Studia z geografii społecznej, 132 s., z ł 13 000, -
5 P. SZELIGA -  Międzynarodowa zależność gospodarcza w świetle ujęć 

komplementarnych, 84 s., z ł 8000, -
6 M. ROŚCISZEWSKI (red.) -  Zmiany światowej przestrzeni 

społeczno-gospodarczej, 72 s., zł 8000, -

1992

1 M. BANACH, R. GLAZIK -  Zbiornik Włocławski -  niektóre problemy z geografii 
fizycznej, 69 s., zł 9000, -

2 R. PRZYBYLAK -  Stosunki termiczno-wilgotnościowe na tle warunków 
cyrkulacyjnych w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-1983, 107 s., zł
13 000, -

3 E. NOWOSIELSKA -  Teoria Christallera -  prawda i mity (w sprawie 
nieporozumień pojęciowych), 77 s., zł 15 000, -

4 R. SZCZĘSNY -  Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa indywidualnego 
Polski w latach 1938-1988. Próba syntezy, 107 s., zł 24 000, -

5 -6  A. S. KOSTROW1CKI (red.) -  Wpływ urbanizacji na układy ekologiczne strefy 
podmiejskiej Warszawy, 170 s., zł 45 000, -

SUPLEMENT -  J. H. SZYRMER (red.) -  Informator geografii polskiej, 180 s„ zł 60 000, -

1993

1 T. LIJEWSKI -  Koncentracja aktywności gospodarczej i społecznej w 150 
większych miastach Polski, 94 s., z ł 30 000, -

2 A. MISZCZUK -  Wyludnianie się wsi a rolnictwo Wschodniej Lubelszczyzny,
86 s., zł 30 000, -

3 W. STOLA -  Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów 
wiejskich Polski, 66 s., zł 30 000, -

4 -5  A. KOTARBA (red.) -  Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach, 81 s., zł 40 000, -  
6 B. WYŻGA -  Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby

w ostatnich 200 latach, 93 s., zł 40 000, -
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