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Przedmowa 

Flora i roślinność Babiogórskiego Parku Narodowego były już opisywane w trzech kolejnych monogra-
fiach, nie licząc wielu innych opracowań. W odniesieniu do niewielkiej powierzchni zajmowanej przez 
masyw Babiej Góry, oraz do jeszcze mniejszej powierzchni zajmowanej przez park narodowy, jest to 
bardzo dużo. Potrzeba kolejnych opracowań dotyczących tego niewielkiego skrawka terenu wcale nie 
wydaje się oczywista. Jednak duża liczba prac naukowych poświęconych temu obszarowi sprawia, 
że ujawniają się tu wyraźnie dwa zjawiska. Po pierwsze to, że roślinność ulega z czasem wyraźnym 
przemianom; widać to zapewne najbardziej w rozdziałach poświęconych lasom, ale także flora i zbio-
rowiska polan reglowych czy alpejskich muraw też się zmieniły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Po 
drugie, zmienia się sposób opisu i klasyfikacji roślinności. Dość porównać klasyczne opracowanie prof. 
Jana Walasa na temat roślinności Babiej Góry z tym, co przedstawili autorzy niniejszej monografii. Na 
tym samym obszarze wyróżnia się obecnie wielokrotnie więcej jednostek niż osiemdziesiąt lat temu. 
Ta tendencja nie jest tak wyraźna w przypadku systematyki roślin, ale tutaj też pojawiły się zmiany, 
szczególnie wśród roślin niższych. Opracowania sprzed lat nie pasują już do aktualnego stanu wiedzy, 
podobnie jak nie przystają do obecnego stanu roślinności i składu flory Babiej Góry.

Góra ta od dawna fascynuje botaników. Masyw wyraźnie górujący nad swoim otoczeniem, 
o charakterystycznym kształcie, widoczny i rozpoznawalny z wielu miejsc, wyspa wysokogórskiej 
roślinności w środku niezbyt wysokich Beskidów. Tutejsze stanowiska okrzynu jeleniego, rośliny będą-
cej emblematem Babiogórskiego Parku Narodowego, do niedawna były jedynymi znanymi miejscami 
występowania tej rośliny w Polsce. Nadal jedynymi znanymi w Polsce są tutejsze stanowiska rogow-
nicy alpejskiej. Wyższe położenia reglowe masywu Babiej Góry są wyspą starych, niemal nie tkniętych 
siekierą lasów wśród krajobrazu silnie przekształconego przez gospodarkę leśną, rolną i pasterską. 
Jako świadectwo dawnych, znacznie bardziej rozległych starodrzewów do dzisiaj stoi w lasach Babiej 
Góry zrekonstruowany z kamieni pień słynnej grubej jodły, dla której godnej następczyni nie udało 
się do dzisiaj znaleźć w żadnym zakątku polskich Karpat. Dzięki obecności wszystkich pięter roślinno-
-klimatycznych na stokach jednego masywu Babia Góra jest niemal idealnym obiektem dydaktycz-
nym, a w ciągu dziesięcioleci przez jej zbocza przewinęły się tysiące studentów biologii, leśnictwa czy 
ochrony środowiska. 

Przez Babią Górę przewinęły się też generacje botaników, od Hugona Zapałowicza, którego imię 
nosi schronisko na Markowych Szczawinach, po autorów niniejszej monografii. Osiem rozdziałów skła-
dających się na tę książkę współtworzyło kilkanaście osób. Większość spośród nich to ludzie badający 
florę, zbiorowiska roślinne czy drzewostany Babiej Góry już od kilku dziesięcioleci, prawie wszyscy 
byli też współautorami Monografii Przyrodniczej Babiogórskiego Parku Narodowego, wydanej w roku 
2004. Tamto dzieło, wydrukowane w niezbyt dużym nakładzie, już po paru latach było trudne do 
zdobycia. To jest następny argument przemawiający za niniejszą książką. Nawet jeżeli interesuje nas 
coś, co we florze i roślinności Babiej Góry nie zmieniło się istotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, to 
najlepszym sposobem, żeby się o tym dowiedzieć, będzie sięgnięcie po nową monografię. Do czego 
wszystkich przyszłych czytelników mocno zachęcam.

Jerzy Szwagrzyk
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Wątrobowce Babiej Góry 

Liverworts of the Babia Góra massif

Henryk Klama 
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
43–309 Bielsko-Biała, ul Willowa 2 
hklama@ath.bielsko.pl.pl

Abstract: The paper presents the results of studies on the occurrence of liverworts (Marchantiophyta) in the Babia 
Góra massif (Polish Western Carpathians) and the Babia Góra National Park. On the basis of data from the literature 
and herbarium materials, 109 taxa (106 species, 2 subspecies and 1 variety) have been found in this area so far. The 
most interesting liverwort species known from the Babia Góra massif are: Anastrophyllum michauxii, Cephaloziella 
spinigera, Eremonotus myriocarpus, Gymnomitrion brevissimum, Haplomitrium hookeri, Marsupella boeckii, M. sparsifo-
lia and Schljakovia kunzeana. Within the area of the Babia Góra National Park eighteen threatened species of the 
Polish flora have been found (e.g. Frullania tamarisci, Porella arbores-vitae, P. platyphylla). Particular attention should 
be payed to the species threatened on European scale: Haplomitrium hookeri and Lophozia ascendens. The paper 
provides also observations on the distribution of the liverworts in vegetation belts of the Babia Góra massif, with 
particular reference to the role of liverworts in the plant communities. 

Key words: Marchantiophyta, Hepaticae, mountain liverworts, rare liverworts, epiphytic liverworts, epixylic liver-
worts, epipetric liverworts, epigeic liverworts, vertical distribution, Babia Góra National Park, Western Carpathians.
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1. Wstęp

Wątrobowce są grupą roślin zarodnikowych, która w najnowszych systemach klasyfikacyjnych wyróż-
niana jest w randze gromady Marchantiophyta (Crandall-Stotler i in. 2009). W ujęciach tradycyjnych 
rośliny te, razem z glewikami i  mchami, tworzyły gromadę mszaków Bryophyta. Znaczenie wątro-
bowców w szacie roślinnej terenów niżowych Europy Środkowej jest stosunkowo niewielkie. Rola 
ta wzrasta zdecydowanie w górach, szczególnie powyżej górnej granicy lasu. W szacie roślinnej piętra 
alpejskiego i subalpejskiego udział wątrobowców zaznacza się już bardzo wyraźnie. Wynika to ze spe-
cyficznej strategii życiowej tych roślin. Wątrobowce są w większości organizmami pionierskimi i zaj-
mują przede wszystkim siedliska niesprzyjające, o dużym stresie środowiskowym, na których zazna-
cza się zmniejszona konkurencja ze strony innych grup roślin, zwłaszcza kwiatowych. Ponadto są to 
przeważnie rośliny miejsc o dużej wilgotności powietrza i podłoża. Opisane warunki zostają spełnione 
powyżej górnej granicy lasu w górach. Piętra wysokogórskie cechują się dużym bogactwem florystycz-
nym, wysoką częstością i obfitością występowania wątrobowców. 

Flora wątrobowców Polski liczy 241 gatunków (83 rodzaje i 42 rodziny), zaś głównym ośrod-
kiem ich występowania są Tatry (186 gatunków – 77% flory Polski), Sudety i Przedgórze Sudeckie 
(171 gat. – 71%) oraz Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (160 gat. – 66%). W piętrach wysokogórskich, 
powyżej górnej granicy lasu w Karkonoszach, na Babiej Górze, w Tatrach i Bieszczadach odnoto-
wano łącznie ponad 140 gatunków, co stanowi blisko 60% naszej flory wątrobowców. Na niżu Polski 
najbogatszą florę mają Pobrzeża Południowobałtyckie (127 gat. – 53%) i Pojezierza Pomorskie (132 
gat. – 55%). Zebrane do chwili obecnej dane wskazują, że na tym tle masyw Babiej Góry należy do 
ważnych centrów występowania wątrobowców na terenie Polski (Klama 2003, 2006a, Szweykowski, 
Klama 2010, Górski 2013).

Prezentowane w niniejszej pracy dane odnoszą się do obszaru zamkniętego w granicach wyzna-
czonych przez następujące obiekty: Przełęcz Jałowiecka, Potok Jałowiecki, Potok Jaworzyna, Przełęcz 
Krowiarki, Potok Syhlec do Śmietanowej Polany, droga ze Śmietanowej Polany przez Stańcową do 
granicy państwa na południowych zboczach Babiej Góry (Południowa Droga Leśna), granica państwa 
od Stańcowej do Przełęczy Jałowieckiej. Teren ten położony jest w zakresie wysokości od 625 do 1725 
m n.p.m. i obejmuje cztery piętra roślinności, tj.: piętro regla dolnego, regla górnego, kosodrzewiny  
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i alpejskie. Większa część omawianego obszaru objęta jest ochroną i wchodzi w skład Babiogórskiego 
Parku Narodowego. 

Wszystkie gatunki wątrobowców wymienione w niniejszej pracy (patrz Aneks) występują na 
terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.

2. Historia badań wątrobowców na Babiej Górze

Badania wątrobowców Babiej Góry rozpoczęto stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej połowie XIX 
wieku (Tab. 1). Pierwsze wzmianki na ten temat znajdujemy w pracach Rehmanna (1864, 1866), w któ-
rych autor wymienia z interesującego nas terenu łącznie 10 gatunków. Istotny wkład w poznanie flory 

Wątrobowce Babiej Góry

Tabela 1. Historia badań wątrobowców polskiej części Babiej Góry 

Table 1. History of investigation of the liverwort flora in the Polish part of the Babia Góra massif 

Autor (-rzy)
Author (-s)

Rok publikacji
Year of publication

Łączna liczba 
gatunków

Total number 
of species

Liczba nowych 
gatunków
Number of 

new species

Rehmann A. 1864, 1866 10 9

Limpricht G. 1874, 1876a, b, 1877a, b 25 22

Hazslinszky F. 1865, 1885 20 1

Podpěra J. 1907 8 3

Schiffner V. 1914 4 3

Walas J. 1933 1 1

Hausbrandt L. 1949 2 1

Wojterski T. 1954, 1955, 1956, 1964, 1978 58 29

Szweykowski J. 1958, 1962, 1964, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1971

63 1

Celiński F., Wojterski T. 1963, 1978, 1983 52 6

Mickiewicz J. 1965 13 2

Szweykowski J., Koźlicka M. 1974, 1977, 1980 13 –

Karczmarz K., Mamczarz H., Ochyra R. 1975 1 –

Mendelak M. 1977 1 –

Bielczyk U. 1986 5 –

Klama H. 1986, 1996 73 –

Klama H., Jędrzejko K., 
Stebel A., Żarnowiec J.

1997a, b, c 6 –

Szweykowski J., Buczkowska K. 2000 14 –

Szweykowski J., Klama H., Buczkowska 
K., Bączkiewicz A. 

2004 oraz dane niepublikowane 31 12

Szukalska D. 2007 21 2

Klama H. 2004, 2013 105 14
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wnosi niemiecki botanik K. G. Limpricht, który w pięciu swoich pracach (Limpricht 1874, 1876 a,b, 
1877 a,b) podaje łącznie 22 nowe gatunki. Do końca XIX w. z masywu Babiej Góry, zarówno z polskiej, 
jak i słowackiej części (autorzy nie precyzowali stanowisk, dlatego trudno określić, po której stronie 
one występują), podano łącznie 32 gatunki wątrobowców. Koniec XIX i pierwsza połowa XX wieku 
nie przynoszą prawie żadnych danych florystycznych. Panuje faktyczny zastój w badaniach hepatiko-
logicznych, bowiem w ciągu ponad 65 lat opublikowano zaledwie cztery prace, w których wymieniono 
10 gatunków, w tym 8 nowych (Tab. 1). Prawdziwy przełom następuje dopiero w latach 50. XX wieku 
dzięki badaniom florystycznym Wojterskiego (1954, 1955, 1956, 1964, 1978), a później analizom 
fitosocjologicznym Celińskiego i Wojterskiego (1963, 1978, 1983). Wojterski (1954, 1955) wydał m.in. 
dwa fascykuły „Zielnika Wątrobowców Polski”, każdy liczący po 25 torebek z babiogórskimi wątro-
bowcami. Nowe stanowiska wątrobowców opublikowano również w „Atlasach rozmieszczenia roślin 
zarodnikowych w Polsce” (Szweykowski 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, Szweykowski, 
Koźlicka 1974, 1977, 1980). Mickiewicz (1965), która badała zbiorowiska mszaków epifitycznych na 
pniach buków Fagus sylvatica w całym zasięgu tego drzewa w Polsce, podała 13 gatunków wątrobow-
ców, w tym dwa nowe dla Babiej Góry. Gatunki te rosły w trzech zbiorowiskach, tj.: w zbiorowisku 
Homalia trichomanoides-Isothecium viviparum, w płatach zespołu Anomodonteto-Leucodontetum Wiśn. 
1930 i w zbiorowisku Isothecium viviparum-Leucodon sciuroides. Badania nad epifitycznymi porostami 
i ich zbiorowiskami na terenie Parku prowadziła Bielczyk (1986). W płatach pięciu zbiorowisk porosto-
wych autorka znalazła pięć gatunków wątrobowców. W ostatniej dekadzie XX w. Klama i inni (1997a, 
b, c) wydali w wydawnictwie zielnikowym „Hepaticae Macroregioni Meridionali Poloniae Exsiccati” 6 
gatunków zebranych na Babiej Górze. Nowym rozdziałem w poznawaniu omawianej flory były bada-
nia, jakie w latach 1998–2000 prowadził Szweykowski ze swoim zespołem oraz autor niniejszej pracy 
(Szweykowski i in. 2004 oraz npbl.). Efektem tych badań było odkrycie 12 nowych gatunków, w tym 
bardzo rzadkich w Polsce. Część wyników została opublikowana również w pracy Szweykowskiego 
i Buczkowskiej (2000) poświęconej ciekawej z briologicznego punktu widzenia formacji roślinnej, jaką 
są kępy torfowcowo-płonnikowe. Zbiorowiska te rozwijają się powyżej górnej granicy lasu w Tatrach, 
Karkonoszach, na Babiej Górze i w Bieszczadach Zachodnich, żywiąc wiele rzadkich i reliktowych 
gatunków wątrobowców; np. z Babiej Góry autorzy podają 14 gatunków. 

Badania wątrobowców na Babiej Górze są kontynuowane (Klama 2004, 2013), a ich rezultatem 
jest odkrycie dalszych 14 gatunków, nowych dla flory tego pasma górskiego. Badania fitosocjologiczne 
nad zbiorowiskami porastającymi martwe drewno w lasach na północnych zboczach Babiej Góry pro-
wadziła Szukalska (2007). W płatach 36 typów zbiorowisk epiksylicznych autorka odnalazła 21 gatun-
ków wątrobowców, w tym dwa nowe dla tego terenu (Tab. 1). 

3. Stan poznania flory wątrobowców

Flora wątrobowców masywu Babiej Góry i Babiogórskiego Parku Narodowego, według stanu zbadania 
na koniec 2016 roku, liczy 109 taksonów, w tym 106 gatunków, 2 podgatunki i 1 odmianę (Aneks). 
Gatunki te należą do 52 rodzajów i 30 rodzin. Ujęcie taksonomiczne oraz nazewnictwo gatunków 
i rodzajów przyjęto za opracowaniem Söderströma i in. (2016)

Stopień zbadania flory Babiej Góry należy uznać za niezadowalający. Wprawdzie Wojterski 
(1964) donosił, że badania nad florą wątrobowców masywu zostały zakończone w 1961 r. i została 
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zestawiona lista obejmująca blisko 100 gatunków, jednak wyniki tych badań nigdy nie zostały w cało-
ści opublikowane (patrz Tab. 1). Od 2004 r., tj. od ostatniego wydania monografii Babiogórskiego 
Parku Narodowego, liczba gatunków wątrobowców omawianego obszaru wzrosła o 6. W przyszłych 
badaniach należy się spodziewać odkrycia dalszych gatunków, na co wskazuje zarówno bogactwo, jak 
i skład flory pasm sąsiednich, np. w Beskidzie Żywiecko-Orawskim rośnie 107 gatunków wątrobow-
ców (Klama 1996), w Gorcach – 111 (Mierzeńska 1994) i Beskidzie Sądeckim – 93 (Mamczarz 1977). 
Według ostrożnych szacunków, flora Babiej Góry może liczyć około 120 gatunków. 

Dość dobrze poznane są północne stoki masywu, powyżej Górnego Płaju, od Markowych 
Szczawin i Przełęczy Brona po Sokolicę. Dokładnej penetracji wymagają przede wszystkim stoki połu-
dniowe i południowo-wschodnie oraz stoki północne poniżej Górnego Płaju od Przełęczy Jałowie-
ckiej po Krowiarki. Jednak mimo tych braków, możemy już teraz określić charakterystyczne rysy flory 
wątrobowców Babiej Góry. 

Warto nadmienić, że jak dotąd na omawianym tu obszarze nie notowano gatunków glewików, 
które według współczesnych ujęć taksonomicznych stanowią odrębną gromadę Anthocerotophyta. 

4. Specyfika i walory flory 

Gatunki wątrobowców rosnące na Babiej Górze reprezentują 26 spośród 49 typów zasięgowych zna-
nych w Polsce (Klama npubl.), wyróżnionych na podstawie klasyfikacji Duella (1983). Przeważają tu 
wątrobowce w szerokim znaczeniu borealno-górskie, np. Barbilophozia hatcheri, B. lycopodioides, B. 
sudetica, Bazzania tricrenata, Calypogeia neesiana, Liochlaena lanceolata, Lophozia guttulata, L. wenzelii, 
Lophoziopsis longidens, Marsupella sprucei, Metzgeria pubescens, Neoorthocaulis attenuatus, N. floerkei, 
Obtusifolium obtusum, Pellia neesiana, Schljakovia kunzeana, Schistochilopsis incisa, Solenostoma obova-
tum, Sphenolobus minutus, Trilophozia quinquedentata. Mniej liczne, co nie znaczy, że rzadsze i skąpo 
występujące, są gatunki w szerokim ujęciu umiarkowane, np. Cephalozia bicuspidata, Lepidozia reptans, 
Lophocolea heterophylla, Marchantia polymorpha ssp. polymorpha, Metzgeria furcata, Pellia endiviifolia, 
P. epiphylla, Plagiochila asplenioides, Radula complanata i suboceaniczno-górskie, np. Anastrepta orca-
densis, Calypogeia suecica, Fuscocephaloziopsis catenulata, Lejeunea cavifolia, Metzgeria conjugata, Mylia 
taylorii, Nowellia curvifolia, Riccardia palmata, Trichocolea tomentella. Wysokogórski charakter terenu 
podkreśla obecność gatunków, które na terenie Polski rosną tylko w górach powyżej górnej granicy 
lasu (lub występują tu częściej, na większej liczbie stanowisk). Są to gatunki subarktyczno-górskie: 
Mesoptychia heterocolpos i Scapania scandica, subarktyczno-subalpejskie: Scapania subalpina i Soleno-
stoma subellipticum, subarktyczno-alpejskie: Diplophyllum taxifolium, Gymnomitrion concinnatum, Mar-
supella sparsifolia i Scapania parvifolia, arktyczno-alpejskie: Anthelia juratzkana, Eremonotus myriocarpus, 
Gymnomitrion brevissimum, Marsupella boeckii, Schistochilopsis opacifolia i Solenostoma confertissimum, 
subalpejski Anastrophyllum michauxii i alpejsko-prealpejski Scapania helvetica. 

Trzon flory Babiej Góry tworzą wątrobowce górskie (60 taksonów – 55% flory), które w Pol-
sce rosną tylko w górach lub w górach mają swoje centrum występowania. Najważniejsze z nich to 
gatunki wysokogórskie, tj. takie, które ośrodek występowania mają w piętrze alpejskim i subalpejskim, 
a także w reglu górnym. Należą do nich wymienione już wcześniej gatunki oraz Anastrepta orcadensis, 
Bazzania tricrenata, Lophozia wenzelii, Neoorthocaulis floerkei, Marsupella sprucei, Radula lindenbergiana 
i Solenostoma obovatum (Tab. 2). Pozostałe grupy wątrobowców górskich to gatunki reglowe, o zagęsz-

Wątrobowce Babiej Góry
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czeniu stanowisk w piętrach reglowych, np. Calypogeia suecica, Fuscocephaloziopsis leucantha, Geocalyx 
graveolens, Lophozia ascendens, Metzgeria conjugata, Riccardia palmata, R. multifida, Scapania umbrosa, 
Syzygiella autumnalis, oraz ogólnogórskie, występujące z równą częstością we wszystkich piętrach, np. 
Calypogeia azurea, Mylia taylorii, Nardia scalaris, Scapania undulata. Wątrobowce niżowo-górskie, które 
z prawie równą częstością występują na niżu i w górach, gdzie czasami wchodzą bardzo wysoko, two-
rzą grupę 49 tasonów i stanowią 45% babiogórskiej flory. Należą tu gatunki pospolite i bardzo częste, 
które obficie występują zwłaszcza w piętrach reglowych, np. Bazzania trilobata, Blepharostoma trichop-
hyllum, Calypogeia integristipula, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus pallescens, C. polyanthos, Frullania 
dilatata, Lejeunea cavifolia, Lepidozia reptans, Liochlaena lanceolata, Lophocolea bidentata, L. heterophylla, 
Metzgeria furcata, Pellia endiviifolia, P. epiphylla, Plagiochila asplenioides, P. porelloides, Ptilidium pulcherri-

Tabela 2. Ważniejsze składniki flory wątrobowców Babiej Góry

Table 2. Major components in the liverwort flora of the Babia Góra massif 

Gatunki rzadkie i bardzo rzadkie w Polsce – Species rare and very rare in Poland

Anastrophyllum michauxii, Cephaloziella spinigera, Eremonotus myriocarpus, Gymnomitrion brevissimum, 
Haplomitrium hookeri, Marsupella boeckii, M. sparsifolia, Schljakovia kunzeana

Endemity europejskie – European endemics

Scapania helvetica

Gatunki zagrożone w Europie – Species threatened in Europe 

Haplomitrium hookeri, Lophozia ascendens

Gatunki zagrożone w Polsce – Species threatened in Poland 

E – wymierające (endangered)
Frullania tamarisci, Porella arboris-vitae, P. platyphylla

V – narażone (vulnerable)
Anastrophyllum michauxii, Calypogeia suecica, Fuscocephaloziopsis catenulata (= Cephalozia catenulata),  
F. leucantha (= Cephalozia leucantha), Geocalyx graveolens, Haplomitrium hookeri, Harpanthus scutatus, Metzgeria 
conjugata, M. pubescens (= Apometzgeria pubescens), Nowellia curvifolia, Schljakovia kunzeana (= Barbilophozia 
kunzeana)

R – rzadkie (rare)
Eremonotus myriocarpus, Marsupella boeckii, M. sparsifolia

I – o nieokreślonym zagrożeniu (indeterminate)
Cephaloziella spinigera

Gatunki chronione w Polsce – Species protected in Poland

Gatunki ściśle chronione (Strictly protected species): Frullania tamarisci, Fuscocephaloziopsis catenulata, F. 
pleniceps, Geocalyx graveolens, Haplomitrium hookeri, Harpanthus scutatus, Lophoziopsis longidens, Porella arboris-
vitae, Porella platyphylla i Schljakovia kunzeana
Gatunki częściowo chronione (Partially protected species): Bazzania trilobata, Cephaloziella spinigera, Frullania 
dilatata, Metzgeria conjugata, M. pubescens, Nowellia curvifolia, Plagiochila asplenioides, Porella cordaeana, 
Ptilidium ciliare i Trichocolea tomentella

Gatunki wysokogórskie – High-montane species

Anthelia juratzkana, Bazzania tricrenata, Diplophyllum taxifolium, Eremonotus myriocarpus, Gymnomitrion 
brevissimum, G. concinnatum, Lophozia wenzelii, Marsupella boeckii, M. sparsifolia, M. sprucei, Neoorthocaulis 
floerkei, Radula lindenbergiana, Scapania parvifolia, S. subalpina, Solenostoma obovatum, Schistochilopsis opacifolia
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mum i Radula complanata. We florze Parku nie notowano gatunków niżowych, które w górach rosną na 
pojedynczych stanowiskach, przede wszystkim w piętrze pogórza i w dolnych partiach regla dolnego. 
Należy przypuszczać, że dokładna penetracja podnóży masywu od strony Zawoi oraz Zubrzycy i Lip-
nicy pozwoli odnaleźć kilka gatunków tej grupy. Na uwagę zasługuje występowanie Cephaloziella spi-
nigera, bardzo rzadkiego, niżowo-górskiego wątrobowca, na niżu spotykanego na torfowiskach wyso-
kich między łodyżkami torfowców, zaś w górach głównie na kępach torfowcowo-płonnikowych (por. 
np. Cykowska 2011, Górski, Váňa 2014). Na Babiej Górze roślina ta porasta odkryty humus na kępie 
torfowcowo-płonnikowej w piętrze kosówki. W górach znane jest zjawisko azonalnego występowania 
gatunków niżowo-górskich związanych ze specyficznymi siedliskami, takimi jak torfowiska i kwaśny 
humus (np. Calypogeia sphagnicola i Mylia anomala), czy skały wapienne (np. Mesoptychia collaris i Sca-
pania aequiloba).

Do osobliwości flory wątrobowców Babiej Góry należą najrzadsze w Polsce gatunki, które swoje 
pojedyncze stanowiska mają jeszcze tylko w Tatrach (Tab. 2). W pierwszym rzędzie należy tu wymienić 
Eremonotus myriocarpus, gatunek arktyczno-alpejski, który znany jest z dwóch stanowisk w Tatrach 
(Szweykowski 1960, Górski, Váňa 2014), natomiast na Babiej Górze został znaleziony na szeregu stano-
wiskach w Kamiennej Dolince pod Kościółkami (Szweykowski i in. 2004, Klama 2013). Klama (2006b) 
zaliczył ten gatunek do zagrożonych w Polsce (kategoria R). Do innych osobliwości należy Marsupella 
boeckii, gatunek arktyczno-alpejski, który w Tatrach znany jest z kilku stanowisk (Szweykowski 1960, 
Górski, Váňa 2014), zaś na Babiej Górze został znaleziony w Zimnej Dolince pod Główniakiem (Klama 
2013). Do wielkich rzadkości należy również subarktyczno-alpejski wątrobowiec Marsupella sparsifolia, 
znany z dwóch stanowisk w Tatrach (Szweykowski 1960, Górski, Váňa 2014) i jednego na Babiej Górze 
(Zimna Dolinka pod Główniakiem; Klama 2013). Do osobliwości babiogórskich należy zaliczyć także 
arktyczno-alpejski gatunek wyleżyskowy Gymnomitrion brevissimum (= Marsupella brevissima), dość 
częsty w piętrze alpejskim Tatr (Szweykowski 1960, Górski, Váňa 2014), znany ponadto z Karkonoszy 
(Limpricht 1876a), ale tam od XIX wieku nie odnaleziony. 

W 1953 roku Wojterski (1956) znalazł przy źródle w Kotle pod Kościółkami na wysokości  
1485 m n.p.m. Haplomitrium hookeri, wówczas największą osobliwość wątrobowców Babiej Góry. Jest 
to relikt glacjalny, o północno-suboceanicznym typie zasięgu, zaliczony przez Klamę (2006b) do gatun-
ków zagrożonych (kategoria V) i wyróżniający się ciekawym rozmieszczeniem w Polsce. Otóż rośnie on 
na północy Polski na brzegach oligotroficznych jezior oraz na południu w górach (Tatry, Karkonosze, 
Babia Góra), powyżej granicy lasu, na wapiennych zboczach, brzegach źródeł, zmetamorfizowanych 
skałach granitowych, tzw. mylonitach oraz na torfowiskach (Bączkiewicz, Szweykowski 2001). Popu-
lacja babiogórska rozwija się na wilgotnym humusie na pionowej, zadarnionej skarpie o półmetrowej 
wysokości, okalającej źródło. Wątrobowiec rośnie tu w 9 koloniach liczących od kilku do kilkudzie-
sięciu łodyżek (łącznie ponad 100). Łączna powierzchnia tych skupień wynosi ok. 60 cm2, kolonie 
występują w odległości 15-30 cm od wody na zadarnionej skarpie o wystawie północnej i wysokości 
około 50 cm (Klama 2013). W trzech koloniach obserwowano okazy męskie z charakterystycznymi 
pomarańczowymi plemniami.

Florę Babiej Góry wyróżnia ponadto obecność Schljakovia kunzeana (= Barbilophozia kunzeana), 
reliktu glacjalnego, który w Polsce wykazuje, podobnie jak Haplomitrium hookeri, dysjunkcję południ-
kową (Szweykowski 1956). Stanowiska karpackie tego wątrobowca zlokalizowane są w Tatrach i na 
Babiej Górze powyżej granicy lasu, gdzie porasta on kępy torfowcowo-płonnikowe, będąc ich stałym 
składnikiem (Szweykowski, Buczkowska 2000, Cykowska 2011). 

Wątrobowce Babiej Góry
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Flora Babiej Góry obejmuje osiemnaście gatunków zagrożonych w Polsce (Klama 2006b), w tym 
3 wymierające (kategoria E), 11 narażonych (kat. V), 3 rzadkie (kat. R) i 1 o nieokreślonym zagrożeniu 
(kat. I) (Tab. 2). Występują tutaj także dwa wątrobowce zagrożone w skali Europy, tj. Haplomitrium 
hookeri (kategoria R) i Lophozia ascendens (kategoria R) (Schumacker, Martiny 1995). Ponadto rośnie tu 
10 gatunków podlegających w Polsce ścisłej ochronie prawnej oraz 10 częściowo chronionych (Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.) (Tab. 2). 

Zagrożone gatunki wątrobowców Polski, wymienione w tej pracy, wyróżniono na podstawie 
opracowania Klamy (2006b). W listopadzie 2018 r. ukazała się nowa czerwona lista wątrobowców  
i glewików Polski (Klama H., Górski P. 2018).

5. Pionowe rozmieszczenie wątrobowców 

Cechą Babiej Góry jest wręcz modelowo wykształcony piętrowy układ roślinności. Jest on odbiciem 
zmieniających się wraz z wysokością warunków klimatycznych, w tym zwłaszcza obniżania się tempe-
ratury, wzrostu dobowej amplitudy temperatur i skrócenia okresu wegetacyjnego. Te zmiany znajdują 
również odzwierciedlenie we florze wątrobowców. Jeśli prześledzimy bogactwo gatunkowe poszcze-
gólnych pięter (Tab. 3), to dostrzeżemy interesującą prawidłowość. Otóż wraz ze wzrostem wysokości, 
rośnie liczba taksonów wątrobowców: od 58 w reglu dolnym do 68 w piętrze kosodrzewiny. Flora 
piętra halnego liczy tylko 23 taksony, ale to ubóstwo jest związane raczej z bardzo małą powierzchnią 
tego piętra. Jednocześnie obserwujemy zmiany w składzie i strukturze flory. W reglu dolnym udział 
taksonów niżowo-górskich jest większy niż wątrobowców górskich. W piętrze kosówki ponad 66% 
flory stanowią taksony górskie. Ten odsetek taksonów górskich rośnie jeszcze bardziej w piętrze alpej-

Tabela 3. Bogactwo i struktura flory wątrobowców w piętrach roślinności Babiej Góry

Table 3. Richness and structure of the liverwort flora in the vegetation belts of the Babia Góra massif

Piętra roślinności
Vegetation belts

Liczba 
taksonów 

łącznie
Total 

number of 
taxa

Liczba taksonów
Number of taxa of each 

group

Udział procentowy 
taksonów

Percentage of taxa of each 
group

górskich
mountain

niżowo-
górskich
lowland-

-mountain

górskich
mountain

niżowo-
górskich
lowland-

-mountain

Regiel dolny 
Montane mixed-species forest belt

58 26 32 45 55

Regiel górny 
Subalpine spruce forest belt

63 32 31 51 49

Subalpejskie
Subalpine (dwarf pine) belt

68 45 23 66 34

Alpejskie 
Alpine belt

23 17 6 74 26

Wszystkie piętra
All vegetation belts

109 60 49 55 45



17

skim. Wraz ze wzrostem wysokości rośnie stopniowo liczba taksonów górskich i równocześnie maleje 
liczba taksonów niżowo-górskich (Tab. 3). 

W omawianej florze istnieje grupa 10 taksonów rosnących we wszystkich piętrach wysokościo-
wych. Tworzą ją takie gatunki, jak: Anastrepta orcadensis, Barbilophozia hatcheri, Cephalozia bicuspidata, 
Lophozia ventricosa, L. wenzelii, Nardia scalaris, Neoorthocaulis attenuatus, Plagiochila porelloides, Trilop-
hozia quinquedentata i Tritomaria exsecta. Jeśli doliczymy do nich 18 taksonów występujących w trzech 
piętrach, tj. w reglu dolnym, górnym i piętrze kosówki, np. Anastrophyllum michauxii, Barbilophozia 
lycopodioides, Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia integristipula, Geocalyx graveolens, Mylia taylorii, 
Scapania undulata i Schistochilopsis incisa, to uzyskamy grupę 28 wątrobowców (26% flory) o najszer-
szych na Babiej Górze zasięgach pionowych. 

Dziewięć taksonów ograniczonych jest swoim występowaniem do regla dolnego. Są to przede 
wszystkim wątrobowce epifityczne: Frullania dilatata, Lejeunea cavifolia, Metzgeria furcata, M. pubes-
cens, Porella platyphylla. Kolejne cztery taksony rosną tylko w reglu górnym: Marchantia polymorpha ssp. 
montivagans, Pellia neesiana, Riccardia multifida i Scapania irrigua. Wymienione taksony mogą występo-
wać również w reglu dolnym i kosówce. Ich „przywiązanie” do regla górnego na Babiej Górze, podobnie 
jak innych gatunków wyłącznych w innych piętrach, może wynikać z niedostatecznego poznania roz-
mieszczenia tych wątrobowców. Z piętrami reglowymi (dolnym i górnym łącznie) wiąże swoje wystę-
powanie 21 taksonów, głównie epiksylicznych i porastających kamienie wystające z gleby, np. Aneura 
pinguis, Calypogeia suecica, Conocephalum conicum, Fuscocephaloziopsis leucantha, Liochlaena lanceolata, 
Lophocolea heterophylla, Lophozia ascendens, Lophoziopsis longidens, Nowellia curvifolia, Pellia epiphylla, 
Plagiochila asplenioides, Riccardia palmata, Scapania nemorea, S. umbrosa i Syzygiella autumnalis. Widać 
z tego, że na Babiej Górze 34 taksony (31% flory) mają swoje górne granice zasięgu w piętrach reglo-
wych. Warto dodać, że w reglu górnym dolne granice zasięgu osiąga 16 gatunków (15%), w większości 
wysokogórskich, np. Barbilophozia sudetica, Bazzania tricrenata, Diplophyllum taxifolium, Neoorthocaulis 
floerkei, Scapania subalpina, Solenostoma obovatum i Sphenolobus minutus.

W piętrze kosodrzewiny rośnie 21 taksonów ograniczonych w swym występowaniu tylko do 
tej strefy. Są to przede wszystkim gatunki wysokogórskie, np. Eremonotus myriocarpus, Gymnomitrion 
brevissimum, G. concinnatum, Marsupella boeckii, M. sparsifolia, Radula lindenbergiana, Scapania helvetica, 
S. scandica, Solenostoma confertissimum i S. subellipticum albo też wątrobowce związane ze specyficz-
nymi siedliskami, np. Calypogeia sphagnicola, Cephaloziella spinigera, Gymnocolea inflata, Haplomitrium 
hookeri, Mylia anomala, Scapania aequiloba i Schljakovia kunzeana. Jeśli dołączymy do nich 6 taksonów 
rosnących tylko w piętrach kosodrzewiny i/lub halnym, np. Anthelia juratzkana, Marsupella sprucei, Sca-
pania parvifolia i Schistochilopsis opacifolia, to uzyskamy grupę 27 wątrobowców (25% flory), których 
zasięgi pionowe zaczynają się powyżej górnej granicy lasu. 

Z przedstawionego wyżej zestawienia wynika, że zasadnicze zmiany we florze wątrobowców 
zachodzą wraz z przekroczeniem górnej granicy lasu. Granica ta dzieli florę na dwie grupy: wątro-
bowce krain leśnych oraz gatunki pięter wysokogórskich.

6. Udział wątrobowców w szacie roślinnej Babiej Góry

Wątrobowce, zwykle z mchami a miejscami także z porostami i glonami, albo tworzą samodzielne 
zbiorowiska roślinne, albo wchodzą w skład warstwy naziemnej fitocenoz roślin naczyniowych, bądź 

Wątrobowce Babiej Góry
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Tabela 4. Bogactwo gatunkowe wątrobowców na najważniejszych siedliskach w piętrach roślinności 

Babiej Góry

Table 4. Liverwort species richness in main habitats in vegetation belts of the Babia Góra massif

Siedliska
Habitats

Liczba gatunków w piętrach roślinności
Number of species in vegetation belts 

łączna
total

regiel 
dolny
lower 

montane 
forest belt

regiel 
górny
upper 

montane 
forest belt

subalpejskie
subalpine 

belt

alpejskie
alpine 
belt

Skały – Rocks 35 9 10 27 3

Humus naskalny – Humus on rocks 39 6 13 31 15

Głazy i kamienie wystające z gleby 
Boulders and stones protruding upon the 
soil

30 11 21 10 3

Pnie i gałęzie żywych drzew i krzewów 
Trunks and branches of living trees and 
shrubs

16 13 7 - x

Podstawa pni żywych drzew – Bases of 
living trees 12 9 8 - x

Wystające z gleby korzenie drzew i 
krzewów 
Roots protruding upon the soil

10 - 9 - x

Butwiejące drewno i kora 
Rotten wood and bark 34 25 32 - x

Skarpy nad potokami i ścieżkami, osuwiska 
itp. 
Escarps of streams and paths; landslides 
etc. 

28 4 19 14 -

Humus i nawisy humusowe na zboczach, 
skarpach itp. – Humus on slopes, escarps etc. 16 - 8 8 3

Ścieżki i pobocza ścieżek – Paths 7 4 5 2 -

Erodowana gleba w piętrach 
wysokogórskich 
Eroded soil in subalpine and alpine belts

13 x x 10 7

Potoki – Streams 21 8 18 5 -

Młaki, rozlewiska potoków, mszarniki, 
ziołorośla – Swamps, mires, bogs etc. 23 5 17 10 -

Brzegi stałych zbiorników wodnych 
Banks of stagnant water 4 4 - - x

Warstwa naziemna w lasach regla dolnego 
Terrestrial substrates in lower mont. belt 
forests 

20 20 x x x

Warstwa naziemna w górnoreglowej 
świerczynie 
Terrestrial substrates in patches of the 
Plagiothecio-Piceetum tatricum association

21 x 21 x x
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też formują tzw. zbiorowiska związane w obrębie wysoko uorganizowanych fitocenoz roślin naczy-
niowych. Udział i znaczenie wątrobowców w szacie roślinnej Babiej Góry zmienia się zależnie od typu 
siedlisk, rodzaju zbiorowisk, jak i wzniesienia nad poziom morza (Tab. 4). 

W piętrach reglowych, które są obszarem panowania lasów, wątrobowce wchodzą w skład 
warstwy naziemnej fitocenoz leśnych oraz tworzą wraz z mchami zbiorowiska związane, porastające 
siedliska wtórne, takie jak butwiejące drewno, pnie i gałęzie drzew i krzewów, czy obnażona gleba 
(np. strome brzegi potoków, skarpy dróg, osuwiska, wykroty). W warstwie mszysto-porostowej zbioro-
wisk leśnych regla dolnego rośnie około 20 gatunków wątrobowców (Tab. 4). Najbogatsze są tu płaty 
dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego Abieti-Piceetum montanum, w których odnotowano 11 
gatunków, np. Barbilophozia lycopodioides, Bazzania trilobata, Lepidozia reptans, Lophocolea heterophylla 
i Mylia taylorii. Bogaty w mszaki jest również dolnoreglowy świerkowy bór na torfie Bazzanio-Piceetum. 
Największym bogactwem gatunkowym odznacza się jednak warstwa naziemna w fitocenozach acy-
dofilnej zachodniokarpackiej świerczyny górnoreglowej Plagiothecio-Piceetum tatricum. Rośnie tu 21 
gatunków wątrobowców, z których duży udział mają: Barbilophozia hatcheri, B. lycopodioides, Bazzania 
trilobata, Calypogeia azurea, Lepidozia reptans i Mylia taylorii. 

Bogate w wątrobowce są siedliska butwiejącego drewna w obrębie zbiorowisk leśnych. Na kło-
dach i pniakach odnotowano łącznie 34 gatunki, z tym że flora epiksyliczna regla górnego jest nieco 
bogatsza (Tab. 4). Na skład epiksylitów wpływają ponadto: gatunek drewna, stopień jego zbutwienia, 
wilgotność podłoża i warunki oświetlenia. Zaobserwowano, że flora na wilgotnych i ocienionych kło-
dach świerkowych jest najbogatsza. Wraz z postępującym procesem butwienia drewna, na kłodach 
i pniakach następuje wymiana gatunków. Z typowych wątrobowców epiksylicznych, które dość czę-
sto spotyka się na Babiej Górze, warto wymienić: Anastrophyllum michauxii, Calypogeia suecica, Fusco-
cephaloziopsis leucantha, F. lunulifolia, Liochlaena lanceolata, Lophozia ascendens, Nowellia curvifolia,  

Wątrobowce Babiej Góry

Siedliska
Habitats

Liczba gatunków w piętrach roślinności
Number of species in vegetation belts 

łączna
total

regiel 
dolny
lower 

montane 
forest belt

regiel 
górny
upper 

montane 
forest belt

subalpejskie
subalpine 

belt

alpejskie
alpine 
belt

Warstwa naziemna w zaroślach 
kosodrzewiny 
Terrestrial substrates in patches of the 
Pinetum mugo carpaticum association 

6 x x 6 x

Warstwa naziemna w murawach 
wysokogórskich
Terrestrial substrates in the alpine 
communities 

6 x x 6 -

Kępy torfowcowo-płonnikowe 
Sphagnum-Polytrichum hummocks 27 x x 27 1

Wyleżyska – Snow beds 9 x x 8 6

Wszystkie siedliska – All habitats 106 58 62 67 23

Objaśnienia: x – brak siedliska; ‘-‘ brak wątrobowców lub brak danych.
Key: x – habitat did not occur; ‘-‘ – livertworts did not occur or lack of data. 
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Riccardia palmata, Schistochilopsis incisa i Syzygiella autumnalis. Na drewnie w zaawansowanych sta-
diach rozkładu zaczynają pojawiać się wątrobowce humusolubne, rosnące także na podłożach naziem-
nych, np. Calypogeia azurea, C. integristipula, Lepidozia reptans, Mylia taylorii. Niektóre wątrobowce 
epiksyliczne spotyka się także na innych siedliskach, np. Ptilidium pulcherrimum porasta również korę 
pni żywych drzew, zaś Scapania umbrosa i Tritomaria exsecta występują na kamieniach wystających 
z gleby. 

Flora epifityczna, występująca na korze pni i gałęzi drzew i krzewów, nie jest dostatecznie poznana. 
Mamy dość bogate informacje o epifitach występujących na bukach i świerkach, natomiast dane o flo-
rze poroślowej innych drzew są bardzo skąpe (Tab. 4). Generalnie na pniach żywych drzew i krzewów 
odnotowano występowanie 16 gatunków, w tym 13 w reglu dolnym i 7 w reglu górnym. Z typowych 
epifitów (większość z nich to epifity fakultatywne) rosną tutaj: Frullania dilatata, F. tamarisci, Lejeunea 
cavifolia, Metzgeria furcata, Porella platyphylla, Ptilidium pulcherrimum i Radula complanata. Niektóre z tych 
gatunków przechodzą także na podłoże skalne, np. Frullania tamarisci, Lejeunea cavifolia i Radula compla-
nata i butwiejące drewno, np. Ptilidium pulcherrimum. Najbogatszą florą odznaczają się pnie buków Fagus 
sylvatica (12 gatunków), na których stwierdzono bardzo rzadkie w Polsce gatunki charakterystyczne dla 
drzew gładkokorowych, jak Frullania tamarisci, Metzgeria pubescens i Porella platyphylla. Flora epifityczna 
na pniach świerków Picea abies (6 gatunków) nie zawiera typowych epifitów, oprócz Ptilidium pulcherri-
mum. Składają się na nią pospolite wątrobowce, które rosną na wielu podłożach, przede wszystkim 
humusie i butwiejącym drewnie, np. Lepidozia reptans, Lophocolea heterophylla, Lophozia ventricosa czy 
Neoorthocaulis attenuatus. Gatunki epifityczne zwykle nie przekraczają górnej granicy lasu. 

W piętrze regli, w obrębie zbiorowisk leśnych, często spotyka się kamienie wystające z gleby 
i obficie porośnięte przez wątrobowce. Flora na kamieniach jest tu dość bogata i obejmuje 30 gatun-
ków (Tab. 4), z których wymienić należy rośliny charakterystyczne dla tego siedliska, tj. Cephalozia 
bicuspidata, Scapania nemorea, S. umbrosa i Tritomaria exsecta. Z innych wątrobowców rosną tu często 
Blepharostoma trichophyllum, Lophozia ventricosa i Plagiochila porelloides. Powyżej górnej granicy lasu 
bogactwo omawianej flory gwałtownie maleje, co może być spowodowane dużym przesuszeniem 
kamieni wystawionych na działanie promieni słonecznych. Mimo to, na wilgotnych kamieniach w pię-
trze kosówki spotyka się takie osobliwości, jak Gymnomitrion brevissimum i Marsupella boeckii. 

Do siedlisk ważnych z punktu widzenia bogactwa gatunkowego, występujących w każdym pię-
trze wysokościowym, należą wychodnie skalne. Żywią one aż 35 gatunków wątrobowców, tj. jedną 
trzecią flory Babiej Góry (Tab. 4). Skały położone w reglach, w obrębie zbiorowisk leśnych, są zacie-
nione i zwykle bardziej wilgotne od skał pięter wysokogórskich. Mimo to flora epilityczna regli jest 
znacznie uboższa (15 gat.) od flory pięter wysokogórskich (27 gat.). Na skałach i zwietrzelinie skalnej 
w piętrze kosówki rosną gatunki wysokogórskie, niektóre bardzo rzadkie w Polsce, np. Diplophyllum 
taxifolium, Eremonotus myriocarpus, Gymnomitrion concinnatum, Mesoptychia heterocolpos, Radula lin-
denbergiana, Solenostoma confertissimum i S. subellipticum. 

Do flory naskalnej nawiązują wątrobowce rosnące na humusie naskalnym pokrywającym półki 
skalne, wypełniającym szczeliny skał i występującym między głazami na gołoborzach. Omawiane sied-
lisko występuje w każdym piętrze wysokościowym i żywi najbogatszą na Babiej Górze florę wątro-
bowców (39 gatunków). Szczególne znaczenie ma ono w piętrach wysokogórskich (Tab. 4). Warto 
podkreślić, że w piętrze alpejskim najwięcej gatunków rośnie właśnie na tym siedlisku. O ile w piętrze 
regla dolnego i częściowo górnego, na humus naskalny przechodzą gatunki rosnące na skałach, jak 
również te występujące w warstwie naziemnej zbiorowisk leśnych, np. Barbilophozia hatcheri, Blepha-
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rostoma trichophyllum, Calypogeia azurea, Geocalyx graveolens, Lepidozia reptans, Lophocolea heterop-
hylla, Mylia taylorii, tak powyżej granicy lasu charakter flory zmienia się i zaczynają dominować gatunki 
wysokogórskie i ogólnogórskie. Z gatunków najczęściej tu występujących można wymienić: Anastrepta 
orcadensis, Barbilophozia sudetica, Bazzania tricrenata, Diplophyllum taxifolium, Lophozia guttulata, L. ven-
tricosa, L. wenzelii, Mylia taylorii, Neoorthocaulis attenuatus, Plagiochila porelloides, Ptilidium ciliare, Sphe-
nolobus minutus i Trilophozia quinquedentata. 

Odkryta gleba skarp przydrożnych, stromych brzegów potoków, osuwisk na zboczach i wykro-
tów stwarza korzystne warunki występowania dla 28 gatunków. Najwięcej spotyka się ich w reglu 
górnym i piętrze kosówki, natomiast flora epigeiczna regla dolnego jest uboga, co wynika raczej ze 
słabego stopnia jej poznania (Tab. 4). W piętrze alpejskim, w którym nie odnotowano żadnego gatunku, 
omawiane siedliska są rzadkie. Być może wątrobowce na nich nie występują, albo, co jest bardziej 
prawdopodobne, miejsca te są niedostatecznie zbadane. Wątrobowce należą do podstawowych 
składników zbiorowisk inicjalnych rozwijających się na mineralnej glebie skarp. Najbardziej charak-
terystyczne są tutaj gatunki z rodzaju Pellia, zwłaszcza Pellia epiphylla, która w reglach może tworzyć 
prawie jednogatunkowe skupienia ciągnące się na przestrzeni kilkunastu metrów. Z innych gatunków, 
często i obficie występujących, należy wymienić Barbilophozia sudetica, Calypogeia azurea, C. integri-
stipula, Cephalozia bicuspidata, Nardia geoscyphus i N. scalaris. W piętrze kosówki dochodzą jeszcze 
Marsupella funckii i Solenostoma sphaerocarpum. 

Na ścieżkach i ich poboczach, przede wszystkim w reglu dolnym i górnym, rośnie tylko siedem 
gatunków, z których jedynie dwa są częstsze, tj. Cephalozia bicuspidata i Solenostoma gracillimum. 
Pierwszy z nich tworzy w miejscach deptanych charakterystyczne ortotropowe formy wzrostu, nie 
spotykane na innych siedliskach. Na ścieżkach powyżej górnej granicy lasu odnotowano tylko Marsu-
pella funckii i Nardia scalaris. 

Bardzo charakterystycznym siedliskiem, często spotykanym w piętrach subalpejskim i alpejskim, 
i opanowanym w większości przez wątrobowce, jest erodowana, odkryta gleba na zboczach pod gra-
nią masywu i na samej grani. W takich miejscach rośnie 13 gatunków, np. Anthelia juratzkana, Barbi-
lophozia sudetica, Marsupella funckii, M. sprucei, Nardia geoscyphus, N. scalaris, Scapania scandica i Sole-
nostoma sphaerocarpum. Między innymi na grani Kościółków znaleziono interesujące, prawie czarne, 
ortotropowe formy męskich okazów Gymnocolea inflata ssp. inflata tworzące zwarte maty, pokrywa-
jące powierzchnię kilku metrów kwadratowych. 

Środowiskiem sprzyjającym rozwojowi wątrobowców są potoki, przy czym na Babiej Górze flora 
potokowa jest niedostatecznie poznana. Jak dotąd znamy tylko 21 gatunków, które rosną w kory-
tach potoków i na ich brzegach; w reglu dolnym notowano ich 8, w reglu górnym – 18, zaś w piętrze 
kosówki – 5 gatunków (Tab. 4). Na kamieniach i głazach w całkowitym zanurzeniu (pas euhydrobion-
tów) rosną Chiloscyphus polyanthos, Scapania subalpina i S. undulata. Na głazach w bryzgach i kamie-
niach będących przez większą część roku pod powierzchnią wody (pas hydroamfibiontów) rozwijają 
się Chiloscyphus polyanthos, Jungermannia pumila, Plagiochila porelloides, Porella cordaeana, Scapania 
subalpina, S. undulata i Solenostoma obovatum. Z kolei na kamieniach i skałach sterczących przez więk-
szą część roku ponad wodą i na niealuwialnych brzegach (pas geoamfibiontów) spotykano m.in. Barbi-
lophozia sudetica, Chiloscyphus pallescens, C. polyanthos, Conocephalum conicum, Jungermannia pumila, 
Pellia endiviifolia, P. neesiana, Plagiochila asplenioides, P. porelloides, Scapania nemorea i S. undulata. 

Liczne gatunki wątrobowców rosną w młakach, rozlewiskach potoków, mszarnikach i źródli-
skach. Na siedliskach tych odnotowano łącznie 23 gatunki, przy czym flora regli różni się wyraźnie 
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od flory piętra kosówki. W niższych położeniach przeważają taksony niżowo-górskie oraz ogólno-
górskie i reglowe, np. Calypogeia azurea, Chiloscyphus pallescens, Conocephalum conicum, Marchantia 
polymorpha ssp. polymorpha, M. p. ssp. montivagans, Pellia endiviifolia, P. neesiana, Plagiochila asplenio-
ides, P. porelloides, Riccardia multifida, Scapania irrigua i S. undulata. Powyżej górnej granicy lasu ton 
florze nadają gatunki wysokogórskie, np. Gymnomitrion brevissimum, Marsupella boeckii, M. sparsifolia, 
Scapania helvetica i Solenostoma obovatum. Należy jednak podkreślić, że flora piętra subalpejskiego jest 
niedostatecznie rozpoznana.

W górnych partiach piętra kosówki i w piętrze halnym, na północnych zboczach wzdłuż grani 
masywu, występują miejsca długiego zalegania śniegu, które nazywamy wyleżyskami śnieżnymi. 
Wśród roślin porastających tego typu siedliska dominują wątrobowce. W wyleżyskach babiogórskich 
rośnie dziewięć gatunków, dobrze przystosowanych do tych trudnych warunków; są nimi: Anthelia 
juratzkana, Barbilophozia sudetica, Gymnocolea inflata, Gymnomitrion brevissimum, Marsupella sprucei, 
Nardia scalaris, Scapania parvifolia, Solenostoma sphaerocarpum i Tritomaria exsecta. 

W piętrze subalpejskim spotyka się utworzone przez różne gatunki torfowców (głównie Sphag-
num capillifolium) i płonników (głównie Polytrichum strictum) kępy torfowcowo-płonnikowe, na których 
nielicznie rosną również pospolite gatunki roślin kwiatowych, jak np. Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 
Empetrum hermaphroditum i Deschampsia flexuosa. Z mchów występują tu dość często Dicranum scopa-
rium, Hylocomium splendens i Pleurozium schreberi, zaś z porostów Cetraria islandica i Alectoria ochrole-
uca. Pod względem fitosocjologicznym opisywana formacja należy do zespołu wysokogórskich borów-
czysk bażynowych Empetro-Vaccinietum. Głównym rejonem występowania kęp są północne zbocza 
Diablaka nad Żlebem Poszukiwaczy Skarbów, rejon Zimnej Dolinki oraz południowo-zachodnie zbo-
cza Kamiennej Dolinki. Pomiędzy łodyżkami torfowców lub płonników, jak również na powierzchni 
kęp, albo też na humusie u podstawy podlegającej rozpadowi i erozji kępy, występują licznie różne 
gatunki wątrobowców. Omawiane zbiorowisko należy do najciekawszych i najbogatszych w wątro-
bowce na obszarze Babiej Góry (Tab. 4). Według ostatnich badań flora kęp liczy 27 gatunków wątro-
bowców, w tym gatunki rzadkie i reliktowe. Rośnie tu np. Anastrophyllum michauxii, Cephaloziella spini-
gera, Scapania scandica czy Schljakovia kunzeana. Skład florystyczny kęp zmienia się w zależności od ich 
wieku, dominacji głównych mchów i wilgotności podłoża. Na jednych masowo rozwija się Sphenolobus 
minutus, zaś inne zdominowane są przez Neoorthocaulis attenuatus. Spotyka się też kępy z masowym 
udziałem Anastrophyllum michauxii. Stałymi składnikami kęp są ponadto Anastrepta orcadensis, Barbi-
lophozia sudetica, Lophozia guttulata, L. ventricosa, Mylia anomala i M. taylorii. Bardzo często występują 
również Barbilophozia hatcheri, Calypogeia sphagnicola, C. neesiana i Ptilidium ciliare. Do osobliwości 
składu florystycznego kęp należy Schljakovia kunzeana, która dość często była spotykana, zwłaszcza 
w rejonie Zimnej Dolinki, oraz Cephaloziella spinigera – jeden z najrzadszych wątrobowców Polski. 

7. Streszczenie

Wątrobowce Babiej Góry

Badania wątrobowców Babiej Góry rozpoczęto w drugiej połowie XIX w., kiedy to Rehman (1965, 
1885) podał 10 gatunków z tego terenu. Następnie Limpricht (1874, 1976a ,b, 1877a, b), Hazslinszky 
(1865, 1885), Podpĕra (1907), Schiffner (1914), Walas (1933) i Hausbrandt (1949) wnieśli swój wkład 
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w poznanie hepatikoflory tej części Karpat (Tab. 1). Po II wojnie światowej intensywne studia briolo-
giczne prowadzili tu Wojterski (1954, 1955, 1956, 1964, 1978) oraz Celiński i Wojterski (1963, 1978, 
1983). W latach 1998-2000 J. Szweykowski, H. Klama, K. Buczkowska i A. Bączkiewicz znaleźli 12 
nowych gatunków dla tego pasma, ponadto H. Klama zanotował dalszych 14 nowych gatunków z tego 
terenu (Klama 2004, 2013) (Tab.1). Flora wątrobowców polskiej części masywu Babiej Góry (i Babio-
górskiego Parku Narodowego) liczy obecnie 109 taksonów (106 gatunków, 2 podgatunki i 1odmianę), 
które należą do 52 rodzajów i 30 rodzin. Należy jednak podkreślić, że stan rozpoznania omawianej 
flory jest wysoce niezadowalający i konieczne są dalsze badania obejmujące wszystkie piętra roślinno-
ści, siedliska i zbiorowiska roślinne. 

Do najbardziej interesujących wątrobowców masywu Babiej Góry należą: Anastrophyllum 
michauxii, Cephaloziella spinigera, Eremonotus myriocarpus, Gymnomitrion brevissimum, Haplomitrium 
hookeri, Marsupella boeckii, M. sparsifolia i Schljakovia kunzeana. Ponadto w granicach Babiogórskiego 
Parku Narodowego rośnie osiemnaście gatunków zagrożonych w Polsce, np. Frullania tamarisci, Porella 
arboris-vitae, P. platyphylla. 

Głównymi składnikami flory wątrobowców omawianego masywu są rośliny górskie, np. Ana-
strepta orcadensis, Bazzania tricrenata, Calypogeia suecica, Fuscocephaloziopsis leucantha, Geocalyx gra-
veolens, Lophozia ascendens, L. wenzelii, Marsupella sprucei, Metzgeria conjugata, Neoorthocaulis floerkei, 
Radula lindenbergiana, Riccardia multifida, R. palmata, Scapania umbrosa, Solenostoma obovatum i Syzy-
giella autumnalis. Grupa ta liczy 60 taksonów (55% flory). Z kolei do grupy gatunków niżowo-górskich 
należy 49 taksonów (45%). Są wśród nich Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia 
integristipula, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus pallescens, C. polyanthos, Frullania dilatata, Lejeunea 
cavifolia, Lepidozia reptans, Liochlaena lanceolata, Lophocolea bidentata, L. heterophylla, Metzgeria fur-
cata, Pellia endiviifolia, P. epiphylla, Plagiochila asplenioides, P. porelloides, Ptilidium pulcherrimum i Radula 
complanata. 

Bogactwo gatunkowe poszczególnych pięter roślinności jest zróżnicowane. Największą liczbę 
taksonów (68) notowano w piętrze kosówki (Tab. 3). W reglu górnym rosną 63 taksony, natomiast 
w reglu dolnym – 58. Najuboższe jest pod tym względem piętro alpejskie (23 taksony). 

Do siedlisk żywiących najwięcej gatunków wątrobowców należą: humus naskalny (39 gatunków), 
skały (35), butwiejące drewno (34), głazy i kamienie wystające z gleby (30), odkryta gleba na skarpach 
(28) oraz kępy torfowcowo-płonnikowe w piętrach subalpejskim i alpejskim (27) (Tab. 4). 

Summary

Liverworts of the Babia Góra massif

Hepaticological exploration of the Babia Góra Massif started at the half of the 19th century when Reh-
man (1864, 1966) reported 10 liverwort species from this area. Also Limpricht (1874, 1976a, b, 1877a, 
b), Hazslinszky (1865, 1885), Podpĕra (1907), Schiffner (1914), Walas (1933) and Hausbrandt (1949) 
contributed to the study of liverwort flora in the Polish part of Babia Góra Massif (Tab. 1). After the 
World War Second, intensive studies on liverworts in the Babia Góra Mt were conducted by Wojter-
ski (1954, 1955, 1956, 1964, 1978) and Celiński and Wojterski (1963, 1978, 1983). J. Szweykowski,  
H. Klama, K. Buczkowska and A. Bączkiewicz collecteted 12 new species in 1998-2000, and Klama 
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(2004, 2013) recorded the occurence of 14 new taxa in this area (Tab. 1). The liverwort flora of the 
Polish part of Babia Góra massif (and Babia Góra National Park) comprises nowadays 109 taxa (106 
species, 2 subspecies and 1 variety) belonging to 52 genera and 30 families, and this accounts about 
44% of the whole liverwort flora of Poland. However, systematic and precise studies on liverworts of 
the whole Babia Góra Massif are needed, covering all vegetations belts, habitats and communities.

The most interesting liverwort species known from the Babia Góra Massif are: Anastrophyllum 
michauxii, Cephaloziella spinigera, Eremonotus myriocarpus, Gymnomitrion brevissimum, Haplomitrium 
hookeri, Marsupella boeckii, M. sparsifolia and Schljakovia kunzeana. Within the area of the Babia Góra 
National Park eighteen threatened species in the Polish flora were found (e.g. Frullania tamarisci, 
Porella arboris-vitae, P. platyphylla). 

The main component of liverwort flora of the Babia Góra Massif are mountain taxa (eg. Anas-
trepta orcadensis, Bazzania tricrenata, Calypogeia suecica, Fuscocephaloziopsis leucantha, Geocalyx gra-
veolens, Lophozia ascendens, L. wenzelii, Marsupella sprucei, Metzgeria conjugata, Neoorthocaulis floerkei, 
Radula lindenbergiana, Riccardia multifida, R. palmata, Scapania umbrosa, Solenostoma obovatum i Syz-
ygiella autumnalis). This group consists of 60 taxa (55% of the flora). 49 taxa (45%) belong to the 
lowland-mauntain group of species (eg. Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia 
integristipula, Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus pallescens, C. polyanthos, Frullania dilatata, Lejeunea 
cavifolia, Lepidozia reptans, Liochlaena lanceolata, Lophocolea bidentata, L. heterophylla, Metzgeria fur-
cata, Pellia endiviifolia, P. epiphylla, Plagiochila asplenioides, P. porelloides, Ptilidium pulcherrimum i Radula 
complanata). 

The species richness in paricular vegetation belts is differentiated. The highest number of taxa 
(68) occurs in the subalpine belt (Tab. 3). In the upper montane belt 63 taxa were found and in the 
lower montane belt – 58 taxa. The poorest in species is the alpine belt (23 taxa). 

The following habitat types are characterized by the highest richness of the liverwort flora: 
humus on rocks (39 species), rocks (35), rotten wood (34), boulders and stones protruding upon the 
soil (30), bare mineral soil on escarpes (28) and Sphagnum-Polytrichum hummocks in subalpine and 
alpine belts (27) (Tab. 4).

8. Bibliografia

Bączkiewicz A., Szweykowski J. 2001. Geographic distribution of Haplomitrium hookeri (Hepaticae, Calobryales) in 
Poland. Polish Botanical Journal 46: 83–88.

Bielczyk U., 1984 (1986). Zbiorowiska porostów epifitycznych w Beskidach Zachodnich. Fragmenta Floristica et 
Geobotanica 30: 3–89. 

Celiński F., Wojterski T. 1963. Świat roślinny Babiej Góry. [W:] W. Szafer (red.), Babiogórski Park Narodowy. Wy-
dawnictwa Popularnonaukowe Polskiej Akademii Nauk 22: 109–173. PWN, Kraków.

Celiński F., Wojterski T. 1978. Zespoły leśne masywu Babiej Góry. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace 
Komisji Biologicznej 48: 1–62. 

Celiński F., Wojterski T. 1983. Szata roślinna Babiej Góry. [W:] K. Zabierowski (red.), Park Narodowy na Babiej 
Górze. Człowiek i przyroda. PWN, Warszawa – Kraków, s. 121–177. 

Crandall-Stotler B., Stotler R. E., Long D. G. 2009. Phylogeny and classification of the Marchantiophyta. Edinbourgh 
Journal of Botany 66: 155–198. 

Cykowska B. 2011. Bryophytes of Sphagnum-Polytrichum hummocks in the Polish Tatra Mountains. [W:] A. Stebel, 
R. Ochyra (red.), Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań, s. 233–259. 



25

Duell R., 1983. Distribution of the European and Macaronesian Liverworts (Hepaticophytina). Bryol. Beitr. 2: 1–114.
Górski P., 2013. Wątrobowce (Marchantiophyta) Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowo-pomorskie” 

(Pomorze Zachodnie). PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, Sianów-Poznań. 

Górski P., Váňa J. 2014. A synopsis of liverworts occurring in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and 
Slovakia): checklist, distribution and new data. Preslia 86: 381–485.

Hausbrandt L., 1949. Gatunki rodzaju Scapania Dum. w Polsce i krajach ościennych. PAU, Materiały do fizjografii 
kraju 16: 1–43. 

Hazslinszky F. 1865. Ějszaki Magyarhon, s kűlőnősén a magas Tátra májmohai. Verh. Ver. Naturkde 8: 17–30.
Hazslinszky F. 1885. A Magyar birodalom Moh-Flóraja. Budapest.
Karczmarz K. Mamczarz H., Ochyra R., 1975. Hepaticae Europae Orientalis Exsiccatae. Fasc. III, Nr 61–90, Lublin.
Klama H. 1986. Obecny stan poznania flory wątrobowców Beskidu Żywieckiego. Badania Fizjograficzne nad Polska 

Zachodnią, Ser. B, Botanika 37: 89-100. 
Klama H. 1996. Wątrobowce (Hepaticae) Beskidu Żywiecko-Orawskiego (Karpaty Zachodnie). Monographiae 

Botanicae 79: 1–144.
Klama H. 2003. Różnorodność gatunkowa – wątrobowce i glewiki. [W:] R. Andrzejewski, A. Weigle (red.), Różno-

rodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 49–58.
Klama H. 2004. Wątrobowce (Marchantiophyta) Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] B. W. Wołoszyn, A. 

Jaworski, J. Szwagrzyk (red.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Wyd. Komitet Ochrony 
Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, Kraków, s. 333–356.

Klama H. 2006a. Systematic catalogue of Polish liverwort and hornwort taxa. [W:] J. Szweykowski (red.), An anno-
tated checklist of Polish liverworts and hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 
Kraków, s. 83–100.

Klama H. 2006b. Red list of the liverworts and hornworts in Poland – Czerwona lista wątrobowców i glewików 
w Polsce. [W:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (red.), Red list of plants and fungi in Poland – 
Czerwona lista roślin i grzybów Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 
s. 21–33. 

Klama H. 2013. Materiały do flory wątrobowców masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica 
et Geobotanica, Ser. Polonica. 20: 93–108. 

Klama H. Jędrzejko K., Stebel A., Żarnowiec J., 1997a. Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati.  
Fasciculus VIII (No. 106–120). [W:] K. Jędrzejko (red.), Liverworts from Southern Poland. Silesian School of 
Medicine in Katowice, Katowice: 7–10.

Klama H. Jędrzejko K., Stebel A., Żarnowiec J., 1997b. Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati.  
Fasciculus IX (No. 121–135). [W:] K. Jędrzejko (red.), Liverworts from Southern Poland. Silesian School of 
Medicine in Katowice, Katowice: 11–14

Klama H. Jędrzejko K., Stebel A., Żarnowiec J., 1997c. Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati.  
Fasciculus X (No. 136–150). [W:] K. Jędrzejko (red.), Liverworts from Southern Poland. Silesian School of 
Medicine in Katowice, Katowice: 15–18.

Limpricht G. 1874. Über die Moos-Vegetation der Babiagora. Jahresber. Schles. Ges. Vaterländ. Cult. 51: 77–78.
Limpricht G. 1876a. Laubmoose und Lebermoose. [W:] F. Cohn (red.), Kryptogamen-Flora von Schlesien 1: 27-352. 

J. U. Kern’s Verlag (Max Müller), Breslau.
Limpricht G. 1876b. Schlesische Lebermoose. Hedwigia 15: 17–19. 
Limpricht G. 1877a. Die Lebermoose der Hohen Tatra. Jahresber. Schles. Ges. Vaterländ. Cult. 54: 143–152.
Limpricht G. 1877b. Zur Lebermoose der Hohen Tatra. Hedwigia 16: 59–62.
Mamczarz H. 1977. Brioflora i zbiorowiska mszaków Beskidu Sądeckiego. Cz. I. Brioflora Beskidu Sądeckiego. 

Monographiae Botanicae 54: 1–158.
Mendelak M. 1977. Wyniki rewizji materiałów zielnikowych rodzaju Riccardia Grey z terenu Polski. Fragmenta 

Floristica et Geobotanica 23 (3-4): 409–417. 
Mickiewicz J. 1965. Udział mszaków w epifitycznych zespołach buka. Monographiae Botanicae 19: 1–82. 
Mierzeńska M. 1994. Wątrobowce Gorców. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Ser. Polonica 1: 235–346.
Podpěra J. 1907. Výsledky bryologického výzkumu Moravy za rok 1906 – 1907. Zpr. Kom. přirod. Prozk. Moravy, 

sec. bot., 4: 1–83. 

Wątrobowce Babiej Góry



26

Rośliny Babiej Góry

Rehman A. 1864. O mchach i wątrobowcach Galicyi Zachodniej i stosunku ich do ogółu roślinności. Rocznik Towa-
rzystwa Naukowego Krakowskiego 31: 257–312.

Rehman A. 1866. O roślinności Beskidów Zachodnich. Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 33: 198–
223. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1409). 

Schiffner V. 1914. Lebermoose aus Ungarn und Kroatien. Magyar Bot. Lapok 13: 1–302. 
Schumacker R., Martiny P. 1995. Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. [W:] Red Data Book 

of European Bryophytes. European Committee for the Conservation of Bryophytes, Trondheim, s. 31–193.
Söderström L., Hagborg A, von Konrat M. i in. 2016. World checklist of hornworts and liverworts. PhytoKeys 59: 

1-828. 
Szukalska D. 2007. Plant communities on dead trees in forests of northern slopes of Babia Góra (Beskidy Mts.) 

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Szweykowski J. 1956. Materiały do geografii wątrobowców polskich. Rozmieszczenie wątrobowca Schljakovia kun-

zeana (Hüb.) K. M. w Polsce. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 25 (4): 589–602.
Szweykowski J. 1958. Prodromus Florae Hepaticarum Poloniae. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace 

Komisji Biologicznej 19: 1–599. 
Szweykowski J. 1960. Materiały do flory wątrobowców Tatr. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komi-

sji Biologicznej 21 (3): 1–92.
Szweykowski J. 1962. Seria IV. Wątrobowce (Hepaticae). Zeszyt I. [W:] Z. Czubiński, J. Szweykowski (red.), Atlas 

rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego, Komisji Nauk Biologicznych, Poznań. 

Szweykowski J. 1964, 1966, 1967, 1968. Seria IV. Wątrobowce (Hepaticae). Zeszyt II, III, IV, V. [W:] Z. Czubiński, 
J. Szweykowski (red.), Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Komitet Bot. PAN i Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Komisji Nauk Biologicznych, 
Poznań. 

Szweykowski J. 1969, 1971. Seria IV. Wątrobowce (Hepaticae). Zeszyt VI, VII. [W:] J. Szweykowski, T. Wojterski 
(red.), Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Komitet Bot. PAN i Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, Prace Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Komisji Nauk Biologicznych, Poznań. 

Szweykowski J. Buczkowska K., 2000. Sphagnum-Polytrichum hummocks – a bryologically neglected plant forma-
tion. Fragmenta Floristica et Geobotanica 45 (1–2): 475–484.

Szweykowski J. Klama H., 2010. Liverworts of the Tatra National Park. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, 
Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 1–60.

Szweykowski J. Klama H., Buczkowska K., Bączkiewicz A. 2004. Stanowiska bardzo rzadkich wątrobowców znale-
zionych na Babiej Górze (Karpaty Zachodnie). [W:] Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci 
Profesora Jerzego Szweykowskiego, 16-18 czerwca 2004, Zakład Genetyki UAM, Poznań: 64. 

Szweykowski J. Koźlicka M., 1974, 1977, 1980. Seria IV. Wątrobowce (Hepaticae). Zeszyt VIII, IX, X. [W:] J. Szwey-
kowski, T. Wojterski (red.), Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. PAN Kom. Bot. i Inst. Bot., 
PWN, Warszawa-Poznań. 

Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. Monografie Naukowe PROP 2: 1–68.
Wojterski T. 1954. Hepaticotheca Polonica. Zielnik Wątrobowców Polski. Fasc. 3. Nr 76–100. Wątrobowce Babiej 

Góry (Beskid Wysoki). Wydawn. PAN, Poznań, s. 1–10.
Wojterski T. 1955. Hepaticotheca Polonica. Zielnik Wątrobowców Polski. Fasc. 5. Nr 151–175. Wątrobowce Babiej 

Góry (Beskid Wysoki). Wydawn. PAN, Poznań: 1–10.
Wojterski T. 1956. Babia Góra parkiem narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4: 12–28. 
Wojterski T. 1964. Badania flory wątrobowców Babiej Góry. Parki Narodowe, Biuletyn Informacyjny 2 (3-4): 26–27.
Wojterski T, 1978. Babia Góra. Wiedza Powszechna, Warszawa.



27

9. Aneks: Wykaz wątrobowców Babiej Góry
 Nazewnictwo taksonów przyjęto za opracowaniem Söderströma i in. (2016), synonimy za 

pracą Klamy (2006a).

 Annex: List of the liverworts of the Babia Góra massif
 Nomenclature follows Söderström et all. (2016), synonyms follows Klama (2006a).

1. Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.
2. Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Buch 
3. Aneura pinguis (L.) Dumort.
4. Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. 
5. Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske 
6. Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske
7. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
8. Barbilophozia sudetica (Huebener) L.Söderstr. & al. [= Lophozia sudetica (Huebener) Grolle] 
9. Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb.
10. Bazzania trilobata (L.) Gray
11. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. 
12. Calypogeia azurea Stotler & Crotz 
13. Calypogeia integristipula Steph. 
14. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.
15. Calypogeia neesiana (C.Massal. & Carestia) Müll.Frib. 
16. Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske 
17. Calypogeia suecica (Arnell. & J.Perss.) Müll.Frib.
18. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. subsp. bicuspidata
19. Cephalozia bicuspidata subsp. lammersiana (Huebener) R.M.Schust. 
20. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. 
21. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. 
22. Cephaloziella spinigera (Lindb.) Jørg. 
23. Chiloscyphus pallescens (Hoffm.) Dumort. var. pallescens
24. Chiloscyphus pallescens var. fragilis (Roth) Müll.Frib.
25. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda
26. Conocephalum conicum (L.) Dumort. 
27. Conocephalum salebrosum Szweyk. & al. 
28. Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.
29. Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. 
30. Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson 
31. Frullania dilatata (L.) Dumort.
32. Frullania tamarisci (L.) Dumort. 
33. Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa & L.Söderstr. [= Cephalozia catenulata (Huebe-

ner) Lindb.] 
34. Fuscocephaloziopsis leucantha (Spruce) Váňa & L.Söderstr. [= Cephalozia leucantha Spruce] 
35. Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Váňa & L.Söderstr. [= Cephalozia lunulifolia (Dumort.) 

Dumort.]

Wątrobowce Babiej Góry



28

Rośliny Babiej Góry

36. Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa & L.Söderstr. [= Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.]
37. Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees 
38. Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. 
39. Gymnomitrion brevissimum (Dumort.) Warnst. [= Marsupella brevissima (Dumort.) Grolle] 
40. Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda 
41. Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees
42. Harpanthus scutatus (F.Weber & D.Mohr) Spruce 
43. Jungermannia pumila With.
44. Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
45. Lepidozia reptans (L.) Dumort.
46. Liochlaena lanceolata Nees [= Jungermannia leiantha Grolle]
47. Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 
48. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 
49. Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust. 
50. Lophozia guttulata (Lindb. & Arnell) A.Evans [= Lophozia longiflora auct.]
51. Lophozia silvicola H.Buch [= Lophozia ventricosa var. silvicola (H.Buch) E.W.Jones] 
52. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.
53. Lophozia wenzelii (Nees) Steph.
54. Lophoziopsis longidens (Lindb.) Konstant. & Vilnet [= Lophozia longidens (Lindb.) Macoun]
55. Marchantia polymorpha L. subsp. polymorpha
56. Marchantia polymorpha subsp. montivagans Bischl. & Boissel.-Dub.
57. Marsupella boeckii (Austin) Kaal.
58. Marsupella funckii (F.Weber & D.Mohr) Dumort. 
59. Marsupella sparsifolia (Lindb.) Dumort.
60. Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet
61. Mesoptychia collaris (Nees) L.Söderstr. & Váňa [= Leiocolea collaris (Nees) Schljakov]
62. Mesoptychia heterocolpos (Hartm.) L.Söderstr. & Váňa [= Leiocolea heterocolpos (Hartm.) H.Buch]
63. Metzgeria conjugata Lindb.
64. Metzgeria furcata (L.) Corda
65. Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi [= Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah]
66. Mylia anomala (Hook.) Gray
67. Mylia taylorii (Hook.) Gray
68. Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. 
69. Nardia scalaris Gray
70. Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L.Söderstr & al. [= Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske]
71. Neoorthocaulis floerkei (F.Weber & D.Mohr) L.Söderstr. & al. [= Barbilophozia floerkei (F.Weber & 

D.Mohr) Loeske]
72. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 
73. Obtusifolium obtusum (Lindb.) S.W.Arnell [= Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans]
74. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 
75. Pellia epiphylla (L.) Corda
76. Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 
77. Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. 



29

78. Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb.
79. Porella arboris-vitae (With.) Grolle
80. Porella cordaeana (Huebener) Moore 
81. Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
82. Ptilidium ciliare (L.) Hampe
83. Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. 
84. Radula complanata (L.) Dumort.
85. Radula lindenbergiana C.Hartm. 
86. Riccardia multifida (L.) Gray
87. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 
88. Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort. 
89. Scapania helvetica Gottsche
90. Scapania irrigua (Nees) Nees 
91. Scapania nemorea (L.) Grolle 
92. Scapania parvifolia Warnst. [= Scapania scandica fo. parvifolia (Warnst.) Schljakov]
93. Scapania scandica (Arnell & H.Buch) Macvicar 
94. Scapania subalpina (Lindenb.) Dumort. 
95. Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort.
96. Scapania undulata (L.) Dumort.
97. Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. [= Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.]
98. Schistochilopsis opacifolia (Meyl.) Konstant. [= Lophozia opacifolia Meyl.]
99. Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. & Vilnet [= Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll.

Frib.]
100. Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M.Schust. [= Jungermannia gracillima Sm.]
101. Solenostoma confertissimum (Nees) Schljakov [= Jungermannia confertissima Nees]
102. Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal. [= Jungermannia obovata Nees]
103. Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph. [= Jungermannia sphaerocarpa Hook.]
104. Solenostoma subellipticum (Heeg) R.M.Schust. [= Jungermannia subelliptica (Kaal.) Levier]
105. Sphenolobus minutus (Crantz) Berggr. [= Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schuster]
106. Syzygiella autumnalis (DC.) K.Feldberg & al. [= Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph.]
107. Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. 
108. Trilophozia quinquedentata (Huds.) Bakalin [= Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch]
109. Tritomaria exsecta (Schrad.) Loeske
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Abstract: This paper presents the results of studies on moss flora of the Polish part of the Babia Góra massif. The 
following pieces of information are given: the history of muscological investigations, general characteristic of the 
flora, occurrence of mosses in main types of vegetation, distribution of species in the vegetation belts and inci-
dence of protected and endangered species in the moss flora. List of mosses of the Babia Góra massif comprises 
279 species, 1 subspecies and 7 varieties, whereas muscoflora of the Babia Góra National Park numbers 256 spe-
cies, 1 subspecies and 7 varieties. 

Key words: mosses, Babia Góra massif, Babiogórski National Park, Western Beskidy Mountains, Carpathians, 
Poland.
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1. Wstęp

Masyw Babiej Góry stanowi najwyżej wyniesioną część Beskidów Zachodnich, osiągając na Diab-
laku wysokość 1725 m n.p.m. Od 1954 roku jego znaczna część objęta jest ochroną jako Babiogórski 
Park Narodowy, który w 1977 roku włączony został do Międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery. 
Z tego względu poznanie flory mchów omawianego terenu jest ważne nie tylko z briogeograficznego 
punktu widzenia, ale ma także duże znaczenie w planowaniu strategii ochrony ginących gatunków 
oraz w poznaniu ekologii i dynamiki ich populacji. Pomimo ponad 150 lat badań, flora mchów Babiej 
Góry nie została dotąd szczegółowo opracowana, chociaż w ostatnich latach ilość informacji o jej róż-
norodności znacznie wzrosła. Niniejsza praca jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na temat 
muskoflory polskiej części tego obszaru. Wykorzystano w niej dane opublikowane oraz niepubliko-
wane materiały zielnikowe zebrane przez autorów opracowania. 

Teren badań wyznaczają: od północy od połączenia potoków Jaworzyny i Czatożanki w Zawoi-
-Widłach, następnie od wschodu wzdłuż doliny Jaworzyny do przełęczy Krowiarki i wzdłuż doliny 
Syhlca do północnych przysiółków Zubrzycy Górnej, od południa wzdłuż linii Zubrzyca Górna – Lipnica 
Mała-Zagrody – Lipnica Wielka – Przywarówka do granicy państwa i wzdłuż niej do przełęczy Jałowie-
ckiej. Od zachodu teren ogranicza potok Czatożanka, do połączenia z Jaworzyną w Zawoi-Widłach. 

2. Stan poznania flory mchów

Babia Góra należy do najlepiej poznanych pod względem muskologicznym części polskich Karpat. 
Do dobrego poznania flory mchów przyczyniła się eksploracja botaniczna Babiej Góry rozpoczęta już 
w 2. połowie XIX wieku przez botaników z ośrodków naukowych w Krakowie i Wrocławiu. Pierwsza 
informacja o mchach Babiej Góry, dotycząca stanowiska Splachnum sphaericum, pochodzi z 1861 roku 
(Milde 1861), natomiast już w 1864 roku opublikowana została obszerna praca, zawierająca również 
próbę przedstawienia rozmieszczenia pionowego mchów oraz ukazania odrębności briogeograficznej 
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tego masywu (Rehmann 1864). W następnych latach ukazują się kolejne prace briologiczne, przyno-
sząc dalsze dane o florze mchów omawianego terenu (Rehmann 1865, Milde 1869, Limpricht 1873, 
1874a, b, 1876a, b, 1890, 1895, 1904, Podpĕra 1907). Mchy na Babiej Górze zbierał także T. Cha-
łubiński, lecz nie opublikował tych danych w swojej pracy dotyczącej muskoflory Tatr i okolic (Cha-
łubiński 1866). Informacje te pojawiły się dopiero w opracowaniu dotyczącym jego zielnika mchów 
(Ochyra, Cisło 1999). Na przełomie XIX i XX wieku flora mchów Babiej Góry należała, oprócz flory Tatr, 
do najlepiej poznanych w Karpatach Zachodnich. Z tego okresu pochodzą notowania kilku gatunków, 
których obecnie nie udało się odnaleźć, m.in. Tetrodontium repandum i Ulota coarctata. Później tempo 
badań omawianego obszaru zmalało, a nieliczne dane pochodzą z prac fitosocjologicznych (Ralski 
1931, Walas 1933) lub zostały wydane w eksykatach (Żmuda 1916). Szereg okazów zebranych przez 
R. Kobendzę, w większości gatunków częstych do tej pory i opisanych ogólnie jako „Babia Góra”, prze-
chowywanych jest w zielniku Uniwersytetu Warszawskiego. Ożywienie badań briologicznych nastą-
piło dopiero w połowie XX wieku (Szafran 1956, 1961, Wojterski 1957a, b, 1958a, b, 1959, 1963, 
Mickiewicz 1965). Od tego czasu ukazało się szereg prac, zarówno briologicznych, jak również fito-
socjologicznych i ekologicznych, zawierających informacje o mchach Babiej Góry (Bednarek-Ochyra 
1995, Bednarek-Ochyra i in. 1994, Bielczyk 1984(86), Borysiak 1985, Celiński, Wojterski 1963, 1978, 
1983, Holeksa 1998, Holeksa, Holeksa 1981, 1986-87, Jędrzejko i in. 1997a, b, Kasprowicz 1996a, 
b, Klama, Żarnowiec 2004, Ochyra i in. 1985, 1988, 1990, 1992a, b; Ochyra, Cisło 1999, Parusel 
1991, Stebel 2000, 2002a, b, c, 2003a, b, c, Stebel i in. 1997, 2004a, b, Szmajda i in. 1991a, d, Szwed 
1993, Żarnowiec, Holeksa 1992, Żarnowiec, Szwed 2004, 2005). Pierwsze podsumowanie badań nad 
florą mchów Babiej Góry, z krytyczną listą gatunków, przedstawił Stebel (2004). W następnych latach 
opublikowano kilka prac, przynoszących kolejne informacje o mchach omawianego masywu górskiego 
(Balcerkiewicz, Pawlak 2004, Bednarek-Ochyra i in. 2011, Górski 2007, 2008, Ochyra i in. 2008, 2011, 
Parusel i in. 2004, Stebel 2006a, b, c, 2008a, b, Stebel, Górski 2004, Szukalska 2007, Vončina 2015b). 

3. Ogólna charakterystyka flory

Flora mchów masywu Babiej Góry liczy 279 gatunków, 1 podgatunek i 7 odmian, co stanowi około 
40% muskoflory Polski (Ochyra i in. 2003). Należą one do 45 rodzin, z których najliczniej reprezento-
wane są: Dicranaceae (23 gatunki i 1 odmiana), Bryaceae (20 gatunków i 1 podgatunek), Sphagnaceae 
(21 gatunków), Amblystegiaceae (19 gatunków i 2 odmiany), Brachytheciaceae (19 gatunków), Hypna-
ceae (18 gatunków i 2 odmiany), Grimmiaceae (18 gatunków), Pottiaceae (15 gatunków i 1 odmiana) 
oraz Orthotrichaceae (14 gatunków). Występowania około 20 gatunków w ostatnich latach nie udało 
się potwierdzić. Spośród potwierdzonej flory największą grupę stanowią gatunki bardzo rzadkie (53%), 
następnie częste (17%), rzadkie (16%) oraz dość częste (6%) i pospolite (8%).

W florze mchów masywu Babiej Góry przeważają gatunki ortotropowe (szczytozarodniowe) 
– 56% nad plagiotropowymi (bocznozarodniowymi) – 44%. Większość z nich to mchy wieloletnie 
– 62%, zazwyczaj obficie rosnące w ustabilizowanych, dobrze zachowanych biocenozach leśnych  
i zaroślowych (np. Eurhynchium angustirete i Thuidium tamariscinum). Mniej liczny jest udział taksonów  
kilkuletnich – 36%, przede wszystkim pokrywających glebę i podłoża skalne (np. Fissidens taxifolius  
i Kiaeria starkei). Na terenie masywu sporadycznie występują mchy krótkotrwałe – 2%, żyjące krócej 
niż rok (np. Pseudephemerum nitidum i Diphyscium foliosum), zajmujące siedliska inicjalne. 

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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Mchów dwupiennych jest 67%, natomiast jednopiennych – 33%. U 49% gatunków stwierdzono 
organy rozmnażania. Wyłącznie sporogony obserwowano u 37% (np. Bucklandiella microcarpa i Dicra-
num scoparium), 7% gatunków rozmnaża się tylko wegetatywnie (np. Dryptodon hartmanii i Pseudota-
xiphyllum elegans), a 5% gatunków tworzyło zarówno organy rozmnażania bezpłciowego jak i płcio-
wego (np. Leskella nervosa). 

Ryc. 1. Spektrum ekologiczne muskoflory i jej zróżnicowanie gatunkowe na podstawowych podłożach oraz 

siedliskach i w głównych typach zbiorowisk oraz udział gatunków chronionych. 

Fig. 1. Ecological spectrum and species diversity of moss flora on main types of substrata, habitats and in 

plant communities and incidence of protected species.
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4. Charakterystyka ekologiczna mchów 

We florze mchów Babiej Góry przeważają gatunki cienioznośne (52%) nad światłolubnymi (43%), 
a niewielki jest udział cieniolubnych (5%) (Ryc. 1). Mchy cienioznośne i cieniolubne związane są przede 
wszystkim z dobrze zachowanymi fitocenozami leśnymi i głęboko wciętymi dolinami potoków. Mchy 
światłolubne głównie porastają podłoża skalne poza lasami oraz uczestniczą w budowie ekosystemów 
łąkowych i murawowych. Większość składników to formy wykazujące średnie zapotrzebowanie na 
wodę w środowisku (61%), ponad dwukrotnie mniejszy jest udział mchów higro- i hydrofilnych (28%), 
zaś nielicznie reprezentowane są gatunki tolerujące stały lub okresowy deficyt wody (11%). Prawie 
połowa flory to gatunki neutrofilne – 46%, acydofilnych jest 31%, a kalcyfilnych – 23%. 

Największe zróżnicowanie gatunkowe mchów występuje na glebie (63% całości muskoflory, 
w tym 57 gatunków podlegających prawnej ochronie w kraju) i na skałach (50%, 17 gatunków chronio-
nych), zaś na pozostałych siedliskach i podłożach występuje od 17% do 20% składników omawianej 
flory (Ryc. 1). 

Wybitne bogactwo gatunkowe muskoflory cechuje fitocenozy leśne (54% całości flory mchów), 
zbiorowiska naskalne (34%) oraz wysokogórskie murawy i fitocenozy krzewinek (32%), a w pozostałych 
typach zbiorowisk obserwuje się znacznie mniejsze zróżnicowanie muskologiczne (Ryc. 1). 

Mchy zbiorowisk leśnych

Dobry stan zachowania ekosystemów leśnych odzwierciedla występująca tu nadzwyczaj zróżnico-
wana flora mchów licząca 155 gatunków, w tym 30% to taksony podlegające w Polsce prawnej 
ochronie gatunkowej. Zróżnicowanie siedliskowe zapewnia warunki do występowania licznej grupy 
mchów. Najwięcej taksonów mchów rośnie na glebie leśnej (89 gatunków) oraz na ocienionych 
śródleśnych skałach (79 gat.), a znacznie mniej występuje na wystających korzeniach i nasadach 
pni drzew (58 gat.), na murszejącym drewnie (51 gat.) oraz  na korze pni i konarów żywych drzew  

Ryc. 2. Buckiella undulata.

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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(44 gat.). Naziemna flora mchów leśnych jest obfita i zróżnicowana w biocenozach borów, zwłasz-
cza w acydofilnej zachodniokarpackiej świerczynie górnoreglowej Plagiothecio-Piceetum (tatricum), 
gdzie występuje szereg górskich taksonów, np. Buckiella undulata (Ryc. 2), Hylocomiastrum umbra-
tum i Rhytidiadelphus loreus, oraz w dolnoreglowym świerkowym borze na torfie Bazzanio-Piceetum, 
z udziałem licznych gatunków bagiennych, zwłaszcza torfowców. Podobnie bujna jest naziemna flora 
mchów w bagiennej olszynie górskiej Caltho laetae-Alnetum i nadrzecznej olszynie górskiej Alnetum 
incanae, gdzie obfite darnie tworzą Plagiomnium undulatum, Cirriphyllum piliferum i Oxyrrhynchium 
hians. W lasach bukowych naziemna warstwa mszysta jest słabo rozwinięta lub jej brak. W żyznej 
buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum opad liści z drzew przeważnie szczelnie pokrywa 
glebę i odcina mchom naziemnym dostęp światła, uniemożliwiając ich rozwój. Zwykle niewiel-

Ryc. 3. Anomodon attenuatus.

Ryc. 4. Neckera pennata.
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kie darnie mchów wykształcają się na odkrytej mineralnej lub humusowej glebie, gdzie rosną np. 
Atrichum undulatum i Brachytheciastrum velutinum. Na ocienionych kamieniach i skałach w lasach, 
zwłaszcza przy lokalnych ciekach, występują dość często Campylostelium saxicola i Brachydontium 
trichodes, gatunki uznane za zagrożone w Europie. Części nasadowe pni drzew to siedlisko pośred-
nie między epigeicznym a epifitycznym. Występują tu mchy wchodzące na stopy drzew z gleby, 
np. Dicranella heteromalla i Plagiomnium cuspidatum, jak i schodzące z wyższych części pni, np. 
Homalia trichomanoides i Isothecium alopecuroides. Na korze pni i konarów gatunków tworzących  

Ryc. 5. Paraleucobryum sauteri.

Ryc. 6. Buxbaumia viridis.

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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drzewostan, zwłaszcza buka Fagus sylvatica i jawora Acer pseudoplatanus, występuje zagrożona 
w kraju, epifityczna flora leśna, obejmująca szereg wyspecjalizowanych gatunków mchów. Tworzą 
one grupę tzw. reliktów puszczańskich (Stebel, Żarnowiec 2014). Należą tu np. Anomodon attenu-
atus (Ryc. 3), Antitrichia curtipendula i Neckera pennata (Ryc. 4). Na tego typu siedlisku, na jedynym 
stanowisku w Polsce rośnie Paraleucobryum sauteri (Ryc. 5). Na zalegających kłodach i pniakach po 
złamanych lub ściętych drzewach, prawie bez konkurencji ze strony roślin kwiatowych, obfite darnie 
tworzą liczne mchy epiksyliczne. Na murszejącym drewnie rosną np. zagrożone w Europie – Buxbau-
mia viridis (Ryc. 6) i Callicladium haldanianum. 

Mchy zbiorowisk łąkowych

Biocenozy łąkowe w reglu dolnym i górnym cechuje przeciętne zróżnicowanie gatunkowe flory 
mchów. Zwarta, wysoka ruń łąkowa i warstwa nie rozłożonych zeszłorocznych pędów traw, ogranicza 
rozwój mszaków. Jedynie w łące ostrożeniowej Cirsietum rivularis i podmokłych płatach innych typów 
łąk, mchy lokalnie formują obfite i zróżnicowane pod względem gatunkowym darnie. Stwierdzono tu 
łącznie 54 taksony mchów, w tym kilka gatunków chronionych, np. Calliergonella cuspidata i Rhytidia-
delphus squarrosus. 

Mchy zarośli kosówki

Zarośla kosodrzewiny są na Babiej Górze dobrze wykształcone, zajmują dość dużą powierzchnię, 
a mchy tworzą tu przeważnie bujne darnie. W płatach omawianego zespołu występuje łącznie 45 
gatunków mchów, z czego 31% podlega prawnej ochronie gatunkowej (Ryc. 1), m.in.: Sphagnum 
capillifolium, S. girgensohnii i S. quinquefarium. W płatach kosówki podzespołu siedlisk uboższych 
Pinetum mugi carpaticum silicolum występują głównie mchy silnie acydofilne, zwłaszcza torfowce 
i gatunki borowe, np. Dicranum fuscescens, Plagiothecium curvifolium, Rhytidiadelphus loreus i (rzadko) 

Ryc. 7. Ptilium crista-castrensis.
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Ptilium crista-castrensis (Ryc. 7), które zwykle formują dość obfite darnie. W podzespole siedlisk 
żyźniejszych Pinetum mugi carpaticum calcicolum większy udział mają mchy umiarkowanie acydofilne 
lub nawet neutrofilne, np. Plagiomnium affine, Rhytidiadelphus subpinnatus i Sciuro-hypnum starkei. 
Podobnie bogatą florę mchów mają inne, zajmujące znacznie mniejszą powierzchnię, zbiorowiska 
zaroślowe – zarośla jarzębiny Athyrio-Sorbetum, porzeczki skalnej Oxalido-Ribetum petraeae i wierzby 
śląskiej Salicetum silesiacae.

Ryc. 8. Pohlia nutans subsp. schimperi.

Ryc. 9. Philonotis calcarea.

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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Mchy wysokogórskich muraw i zbiorowisk krzewinkowych

W budowie płatów subalpejskich i alpejskich muraw trawiastych, bażynowisk, borówczysk i zbioro-
wisk wyleżyskowych uczestniczą 92 taksony mchów, w tym około 22% to gatunki chronione i zagro-
żone. To nadzwyczajne bogactwo muskologiczne jest efektem dużego zróżnicowania siedlisk w obrę-
bie omawianej grupy zbiorowisk. Torfiastą glebę w bażynowiskach i borówczyskach porastają liczne 
gatunki torfowiskowe, np. Polytrichum strictum i Sphagnum capillifolium. Na odkrytej mineralnej glebie 
sukcesję rozpoczynają mchy pionierskie, np. Ditrichum heteromallum, Oligotrichum hercynicum i Pohlia 

Ryc. 10. Sphagnum warnstorfii.

Ryc. 11. Thuidium Tamariscinum.
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drummondii. W tych zbiorowiskach rosną również Dicranum elongatum, Pohlia nutans subsp. schimperi 
(Ryc. 8), Rhytidium rugosum, Tetraplodon angustatus i szereg innych rzadkich taksonów. 

Mchy zbiorowisk naskalnych

Podłoża skalne, zwłaszcza powyżej górnej granicy lasu, cechuje wyjątkowa obfitość i różnorodność 
porastającej je muskoflory. Poza ekosystemami leśnymi to właśnie tu występuje najbogatsza flora 
mchów, która liczy 99 gatunków (w tym 12% to mchy podlegające ochronie gatunkowej) (Ryc. 1). Rów-
nocześnie występuje tu największe bogactwo mchów górskich (68% składu muskoflory zbiorowisk 
naskalnych), w tym chronionych oraz zagrożone w Polsce i Karpatach: Andreaea rupestris, Brachydon-
tium trichodes, Campylostelium saxicola i Thamnobryum alopecurum. Na skałach zawierających węglan 
wapnia rosną mchy kalcyfilne, np. Homomalium incurvatum i Neckera crispa. Flora mchów naskalnych, 
obok leśnej, stanowi o nadzwyczajnej wartości muskoflory masywu Babiej Góry. 

Mchy obszarów podmokłych

Muskoflora źródlisk liczy 37 gatunków, w tym 16 gatunków chronionych (Ryc. 1). Pomimo niewielkiego 
ogólnego zróżnicowania gatunkowego, flora mchów w zbiorowiskach źródliskowych zawiera szereg 
wyspecjalizowanych, rzadkich higro- i hydrofitów, np. Bryum schleicheri, Diobelonella palustris i Rhizom-
nium magnifolium.

W eutroficznych młakach niskoturzycowych występuje 47 gatunków mchów, a 51% ich musko-
flory to taksony chronione, np. Palustriella decipiens, Philonotis calcarea (Ryc. 9) i Sphagnum warnstorfii 
(Ryc. 10). Występuje tu szereg interesujących gatunków bagiennych, w tym mchy zagrożone w Polsce 
i w Karpatach, tj. Hypnum pratense i Tomentypnum nitens. 

W potokach i na ich obrzeżach, w strefie zalewowej, występuje 58 taksonów mchów, w tym 
16% to gatunki prawnie chronione (Ryc. 1). Do chronionych należą m.in. Thamnobryum alopecurum,  

Ryc. 12. Leucodon sciuroides.

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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Sphagnum squarrosum i Thuidium tamariscinum (Ryc. 11). W strumieniach, przyczepione do kamieni, 
korzeni lub powalonych pni drzew rośnie 14 gatunków hydrofitów, a typowymi przedstawicielami tej 
grupy są np. Fontinalis antipyretica, Hygrohypnum duriusculum i Platyhypnidium riparioides. 

Mchy siedlisk synantropijnych

W budowie zbiorowisk synantropijnych uczestniczą 52 gatunki mchów, w tym trzy częściowo chro-
nione. W większości są to częste, eurytopowe mchy, powiększające swój zasięg dzięki działalności 
człowieka w przyrodzie. Na odkrytej glebie mineralnej (przydrożne skarpy, ścierniska) rosną m.in. 
Dicranella rufescens, D. schreberiana i Trichodon cylindricus. Interesująca muskoflora spotykana jest 
na betonowych murach i słupach. Występują tu np. Dryptodon pulvinatus, Encalypta streptocarpa,  
Orthotrichum anomalum, Rhynchostegium murale i Schistidium crassipilum. W muskoflorze synan-
tropijnej, zwłaszcza porastającej różnorodne konstrukcje betonowe, wyraźnie zaznacza się udział 
gatunków kalcyfilnych. 

Mchy epifityczne na korze drzew wolno stojących

Flora mchów porastających pnie i konary wolno stających drzew i krzewów na przydrożach, wśród łąk, 
przy domach i nad potokami do niedawna była uboga. Najczęściej występowały tu pospolite gatunki, 
takie jak Amblystegium serpens, Brachythecium rutabulum, B. salebrosum, Ceratrodon purpureus, Hyp-
num cupressiforme i Rosulabryum laevifilum. W ostatnich latach obserwuje się na terenie całego kraju 
zasiedlanie tego typu siedlisk przez liczne wcześniej rzadkie mchy, zwłaszcza z rodziny Orthotricha-
ceae. Podobna sytuacja panuje na terenie masywu Babiej Góry i obecnie wiele gatunków, które były 
spotykane sporadycznie lub nieobecne we florze tego terenu, np. Orthotrichum affine, O. obtusifolium, 
O. pumilum i O. speciosum, należy już do jej częstych składników. Rzadziej występują m.in. Leucodon 
sciuroides (Ryc. 12) i Syntrichia papillosa. 

5. Flora mchów Babiej Góry na tle Beskidów Zachodnich

Babia Góra nie posiada żadnych endemicznych taksonów mchów. Do tej pory nie stwierdzono także 
żadnych gatunków, które na terenie Polski występowałyby tylko na omawianym terenie. Ze względu 
na swe najwyższe wyniesienie spośród wszystkich pasm Beskidów Zachodnich, Babia Góra jest 
natomiast miejscem występowania licznej grupy gatunków nieznanych z innych części tego regionu. 
W obrębie Beskidów Zachodnich tylko na Babiej Górze rośnie 14 taksonów: Bryum alpinum, Tortula 
euryphylla, Dicranum elongatum, Dryptodon patens, D. incurvus, D. funalis, Orthogrimmia montana, Hyp-
num callichroum, H. hamulosum, Paraleucobryum sauteri (Ryc. 5), Ptychodium plicatum, Splachnum spha-
ericum, Tetraplodon angustatus i Tetrodontium repandum. Są to mchy wysokogórskie, znane poza Babią 
Górą głównie z wyższych położeń Tatr, Sudetów i Bieszczadów Zachodnich. Niektóre z tych taksonów 
podawane były także z innych części Beskidów Zachodnich i ich przedpola, jednakże stanowiska te 
budzą wątpliwości bądź też rewizja materiałów zielnikowych wykazała, że podane zostały błędnie. 



43

6. Interesujące gatunki flory mchów Babiej Góry

Antitrichia curtipendula (Ryc. 13) jest gatunkiem epifityczno-epilitycznym, reliktem puszczańskim (Ste-
bel, Żarnowiec 2014), objętym ścisłą ochroną gatunkową i zagrożonym w Polsce (kategoria E). Roś-
nie głównie jako epifit, przede wszystkim na korze buków, rzadziej na skałach. W ostatnich latach 

Ryc. 13. Aktualne rozmieszczenie wybranych rzadkich gatunków mchów w masywie Babiej Góry. 1 - Anti-

trichia curtipendula, 2. - Buxbaumia viridis, 3. - Ditrichum zonatum, 4. - Hookeria lucens, 5. - Lescuraea mutabilis.

Fig. 13. Current distribution of selected rare moss species in the Babia Góra massif. 1 - Antitrichia curtipen-

dula, 2. - Buxbaumia viridis, 3. - Ditrichum zonatum, 4. - Hookeria lucens, 5. - Lescuraea mutabilis.  

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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stwierdzony zaledwie na 2 stanowiskach w Beskidzie Wysokim oraz na pojedynczych stanowiskach 
w Bieszczadach (Żarnowiec, Stebel 2011) i w Gorcach (Stebel i in. 2017). Z Babiej Góry znany jest 
z kilku stanowisk, ostatnio obserwowany był w 1999 na korze buka powyżej Czarnej Hali (Żarnowiec, 
Stebel 2011). 

Buxbaumia viridis (Ryc. 6 i 13) jest gatunkiem epiksylicznym rosnącym na próchniejącym drewnie 
świerkowym lub jodłowym (rzadziej na humusie). Należy do reliktów puszczańskich (Stebel, Żarno-
wiec 2014). Został objęty ścisłą ochroną gatunkową i jest zagrożony w Polsce (kategoria E). Związany 
jest z wilgotnymi dolinami potoków o ekspozycjach północnej i wschodniej oraz do nich zbliżonych, 
w zespołach mezofilnych zbiorowisk leśnych. W świetle ostatnich odkryć jego licznych stanowisk 
wydaje się, że w Karpatach nie jest gatunkiem zagrożonym (Kozik, Vončina 2012, Vončina 2012, 
Vončina, Chachuła 2012, Zarzecki 2012). Gatunek na Babiej Górze był zbierany w XIX wieku i na 
początku XX wieku (Szmajda i in. 1991d). Współcześnie na Babiej Górze został odszukany w górnej 
części potoków Jaworzyna i Norczak (poniżej Górnego Płaju) oraz nad potokiem Czatożanka (Jałowie-
ckim) i w lesie Czatoża. Na stanowiskach notowany był w niewielkich ilościach (łącznie około 50 spo-
rofitów i set pozbawionych zarodni). Poza wezbraniami wód potoków, które mogą zniszczyć fragmenty 
drewna będące siedliskiem mchu, nie stwierdzono żadnych innych zagrożeń.

Ditrichum zonatum (Ryc. 13) jest jednym z najrzadszych mchów Polski, znanym z nielicznych 
stanowisk w Sudetach i Karpatach, gdzie rośnie na kwaśnych skałach. W Karpatach podany został 
z rezerwatu „Madohora” (Szafran 1965), gdzie nie został jednak potwierdzony (Stebel 2010), Sokolicy 
w masywie Babiej Góry (Wojterski 1963), pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim (Karczmarz 1979) oraz 
Ciemnosmreczyńskiej Przełączki w Tatrach (Cykowska 2008). Na Babiej Górze potwierdzony został 
w 2013 roku w Szerokim Żlebie.

Hamatocaulis vernicosus jest związany wybitnie z roślinnością z klasy Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae i objęty ścisłą ochroną gatunkową. Ze względu na zanikanie młak w Karpatach należy do gatun-
ków silnie zagrożonych na tym terenie (Stebel 2012). Na terenie masywu Babiej Góry odnaleziony 
został stosunkowo niedawno, jesienią 2010 roku, w okolicach przysiółka Przywarówka-Węgrzynek. 
Obecnie stanowisko to już nie istnieje, zostało zasypane. 

Hookeria lucens (Ryc. 13) jest mchem rosnącym na glebie w zbiorowiskach leśnych. Jego stano-
wiska są rozproszone w Karpatach (Stebel i in. 2004c, Barć i in. 2007, Paciorek 2015, Vončina 2015a, 
Stebel i in. 2017). Z Babiej Góry podany został z kilku stanowisk, z których ostatnie obserwowano 
w 1999 roku w dolinie niewielkiego potoku powyżej Krzywego Potoku (Stebel i in. 2004a) oraz w 2013 
roku powyżej Stańcowej.

Lescuraea mutabilis (Ryc. 13) jest mchem epifitycznym, wcześniej często i obficie występującym 
zwłaszcza na bukach. Od lat 60. jego występowanie nie było potwierdzane w większości pasm karpa-
ckich. Dopiero niedawno odkryto pojedyncze, niezbyt liczne stanowiska w Magurskim Parku Narodo-
wym w Beskidzie Niskim (Stebel 2011) i w Gorcach (Stebel i in. 2017). Na Babiej Górze obserwowany 
był w 2013 roku na pniu Sorbus aucuparia w Szerokim Żlebie. 

Neckera pennata (Ryc. 4 i 14) jest mchem epifitycznym i reliktem puszczańskim (Stebel, Żarno-
wiec 2014). Został objęty ścisłą ochroną gatunkową z uwagi na zagrożenie w Polsce (kategoria E). 
Obecnie znany z pojedynczych stanowisk w Beskidach Zachodnich i Bieszczadach (Stebel 2006c, Żar-
nowiec, Stebel 2014, Stebel i in. 2017). Na Babiej Górze obserwowany był w 2012 roku na pniu Fagus 
sylvatica w buczynie poniżej Górnego Płaju. 
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Ryc. 14. Aktualne rozmieszczenie wybranych rzadkich gatunków mchów w masywie Babiej Góry.  

1 - Neckera pennata, 2. - Paraleucobryum sauteri, 3. - Pohlia nutans subsp. schimperi, 4. - Splachnum sphaeri-

cum, 5. - Tetraplodon angustatus.  

Fig. 14. Current distribution of selected rare moss species in the Babia Góra massif. 1 - Neckera pennata, 

2. - Paraleucobryum sauteri, 3. - Pohlia nutans subsp. schimperi, 4. - Splachnum sphaericum, 5. - Tetraplodon 

angustatus.  
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Paraleucobryum sauteri (Ryc. 5 i 14) jest znany z terenu Polski z dwóch stanowisk: północnych 
stoków Babiej Góry i Tarnicy w Bieszczadach Zachodnich. To ostatnie stanowisko nie zostało potwier-
dzone (Ochyra i in. 2011), w związku z czym stanowisko na Babiej Górze jest obecnie jedynym w Pol-
sce. Gatunek ten był obserwowany ostatnio w 1999 roku w pobliżu Czarnej Hali (Stebel 2006b). 

Pohlia nutans subsp. schimperi  (Ryc. 8 i 14) do niedawna był jedynym taksonem mchu, który na 
terenie Polski występował tylko na Babiej Górze. Zgodnie z przypuszczeniami (Stebel 2004; Köckinger 
i in. 2005), gatunek ten odnaleziony został także w Sudetach (Fudali 2010) i w Tatrach (Stebel w: Ellis 
i in. 2014). W Beskidach Zachodnich rośnie jeszcze na Pilsku (Stebel 2006a). Na Babiej Górze znany 
jest z następujących miejsc: Kępa, Kościółek Zachodni, Zła Dolinka (Stebel w: Blockeel i in. 2005) oraz 
Niżnego Cylu. 

Splachnum sphaericum (Ryc. 14) jest gatunkiem koprofilnym rosnącym w wyższych położeniach 
w Sudetach, Tatrach i na Babiej Górze oraz na pojedynczych stanowiskach na Garbie Tenczyńskim 
(Wyżyna Śląsko-Krakowska) (Szmajda i in. 1990c). Z terenu Babiej Góry ostatnie obserwacje pochodzą 
z 1999 roku z Zimnej Dolinki (Klama, Żarnowiec 2004). 

Tetraplodon angustatus (Ryc. 14) jest mchem koprofilnym znanym z wyższych położeń w Sude-
tach, Tatrach, na Babiej Górze oraz nielicznych stanowisk w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i Górach 
Świętokrzyskich (Szmajda i in. 1991b). Z terenu Babiej Góry ostatnie obserwacje pochodzą z 1999 
roku z Diablaka i Złotnicy (Stebel 2000). 

7. Występowanie mchów w piętrach roślinnych Babiej Góry

Masyw Babiej Góry charakteryzuje się dobrze wykształconym układem pięter roślinnych. Ze względu 
na swe położenie, brak w nim piętra pogórza, którego granica w tej części Beskidów Zachodnich 
biegnie na wysokości około 500-550 m n.p.m. Największą powierzchnię zajmuje regiel dolny, który 
kończy się na wysokości około 1150 m n.p.m. Granica regla górnego przebiega na wysokości około  
1390 m n.p.m., piętra kosodrzewiny (subalpejskiego) na wysokości około 1650 m n.p.m., natomiast 
powyżej panuje piętro halne (alpejskie). Analiza rozmieszczenia pionowego mchów wykazała, że naj-
więcej gatunków (84%) występuje w piętrze regla dolnego, 40% w piętrze regla górnego, 38% w pię-
trze subalpejskim i 16 % w piętrze alpejskim. Na takie zróżnicowanie wpływ wywiera przede wszystkim 
wielkość areału zajmowanego przez poszczególne piętra roślinne oraz działalność człowieka. Stwarza 
ona, szczególnie w reglu dolnym, liczne siedliska (pola, siedliska ruderalne, mury, dachy), zajmowane 
przez mchy (głównie niżowe), co dość znacznie podwyższa ich bogactwo gatunkowe. Analizując iloś-
ciowe rozmieszczenie gatunków górskich, sytuacja jest podobna. Najwięcej ich występuje w piętrze 
regla dolnego (26%), następnie w reglu górnym i piętrze subalpejskim (21%) oraz alpejskim (11%). 
Biorąc jednak pod uwagę stosunek gatunków górskich do ogólnej liczby gatunków w poszczególnych 
piętrach roślinnych, sytuacja jest odwrotna i wzrasta wraz z wysokością – w piętrze regla dolnego 
gatunki górskie stanowią około 31% muskoflory, w reglu górnym – 51%, w piętrze subalpejskim – 53%, 
a w piętrze alpejskim – aż 67%. 

Szereg gatunków mchów wykazuje wyraźne przywiązanie do poszczególnych pięter roślinnych 
(Tab. 1). Są to przede wszystkim taksony wybitnie związane ze zbiorowiskami klimaksowymi danych 
pięter. Takie modelowe rozmieszczenie gatunków na terenie Babiej Góry zaburzone jest przez czynniki 
zarówno naturalne, jak również antropogeniczne. 
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Tabela 1. Mchy górskie we florze masywu Babiej Góry. 

Table 1. Mountain moss species in flora of the Babia Góra massif. 

1)  Gatunki podgórskie (Submontane species): Didymodon ferrugineus, Homomallium incurvatum. 
2)  Gatunki reglowe (Forest belt species): 

a) dolnoreglowe (Lower forest  belt  species) :  Anomodon longifolius, A. rugelii, Brachythecium gehee-
bii, Buxbaumia viridis, Diphyscium foliosum, Hookeria lucens, Hygrohypnum ochraceum, Hypnum pallescens, 
Lescuraea mutabilis, Leskeella nervosa, Neckera pennata, Orthotrichum pallens, Paraleucobryum sauteri, Ser-
poleskea subtilis, Taxiphyllum wissgrillii, Thamnobryum alopecurum, Trichostomum tenuirostre, Ulota bruchii, 
U. coarctata, Zygodon dentatus, Z. rupestris. 

b) górnoreglowe (Upper forest  belt  species) :  Dicranum fuscescens, Diobelonella palustris, Hyloco-
miastrum umbratum, Rhizomnium magnifolium. 

c) ogólnoreglowe (Mult izonal  forest  belt  species) :  Amphidium mougeotii, Bryum schleicheri, 
Buckiella undulata, Dichodontium pellucidum, Dicranodontium denudatum, Ditrichum zonatum, Encalypta 
ciliata, Fissidens dubius, F. pusillus, Heterocladium heteropterum, Hygrohypnum luridum, Hypnum lindbergii, 
Mnium marginatum, M. spinosum, M. spinulosum, M. thomsonii, Neckera crispa, Plagiothecium platyphyllum, 
Pogonatum aloides, Pseudotaxiphyllum elegans, Pterigynandrum filiforme, Rhytidiadelphus loreus, R. subpin-
natus, Sciuro-hypnum plumosum, S. reflexum, S. starkei, Seligeria recurvata, Sphagnum russowii. 

3) Gatunki wysokogórskie – subalpejskie i alpejskie (High-montane – subalpine-alpine species): Andreaea rupe-
stris, Bucklandiella microcarpa, B. sudetica, Dicranum elongatum, D. flexicaule, Dryptodon contortus, D. funalis,  
D. incurvus, D. patens, Hylocomiastrum pyrenaicum, Hymenoloma crispulum, Hypnum callichroum, H. hamulo-
sum, Isopterygiopsis pulchella, Kiaeria starkei, Lescuraea saxicola, Orthogrimmia montana, Paraleucobryum lon-
gifolium var. subalpinum, Pohlia drummondii, P. nutans subsp. schimperi, Polytrichastrum alpinum, Ptychodium 
plicatum, Racomitrium lanuginosum, Splachnum sphaericum, Tetraplodon angustatus, Tetrodontium repandum, 
Tortula euryphylla.

4) Gatunki ogólnogórskie (Multizonal mountain species): Bartramia halleriana, B. ithyphylla, Blindia acuta, Bra-
chydontium trichodes, Brachythecium rivulare, Bryum alpinum, B. weigelii, Campylium stellatum var. protensum, 
Campylostelium saxicola, Campylopus subulatus, Codriophorus acicularis, Ctenidium molluscum, Cynodontium 
polycarpon, Dicranella subulata, Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule, D. heteromallum, Dryptodon 
hartmanii, Encalypta streptocarpa, Heterocladium dimorphum, Hygrohypnum duriusculum, H. molle, Hypnum 
cupressiforme var. subjulaceum, Mnium stellare, Niphotrichum elongatum, Oligotrichum hercynicum, Ortho-
grimmia donniana, Orthothecium intricatum, Palustriella commutata var. commutata, P. commutata var. falcata,  
P. commutata var. fluctuans, P. decipiens, Paraleucobryum longifolium var. longifolium, Philonotis seriata, Plagiom-
nium medium, Plagiothecium succulentum, Pogonatum urnigerum, Pohlia elongata, Rhabdoweisia fugax, Rhyti-
dium rugosum, Sanionia uncinata, Schistidium lancifolium, Sciuro-hypnum populeum, Sphagnum girgensohnii,  
S. quinquefarium, Tayloria serrata, T. tenuis, Tortella tortuosa. 

Czynnikami naturalnymi są strome doliny potoków (zwłaszcza na północnych stokach), którymi 
z wyższych położeń, „schodzą” czasami aż do regla dolnego gatunki wysokogórskie, oraz liczne roz-
ległe gołoborza na stokach północnych, sięgające do regla górnego, na których rozwijają się gatunki 
typowe dla piętra alpejskiego.

Najważniejszym czynnikiem antropogenicznym, którego efekt do tej pory jest widoczny w brio-
florze, było nasadzanie świerka w reglu dolnym. Przyczyniło się ono do rozprzestrzenienia w tym pię-
trze takich gatunków jak Buckiella undulata (Ryc. 2) i Rhytidiadelphus loreus, uznawanych za mchy zwią-
zane przede wszystkim ze świerczynami górnoreglowymi. Występują one w borach świerkowych regla 
dolnego także w wielu innych pasmach Beskidów Zachodnich (Stebel 2006a). 

Do gatunków charakterystycznych dla regla dolnego zaliczyć należy przede wszystkim gatunki 
epifityczne i epiksyliczne związane z lasami liściastymi, takie jak np. Anomodon longifolius, A. rugelii, 
Brachythecium geheebii, Buxbaumia viridis (Ryc. 6), Neckera complanata, N. pennata, Serpoleskea subtilis, 
Zygodon dentatus i Z. rupestris.

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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Regiel górny ma mniej gatunków charakterystycznych. Niewątpliwie optimum występowania 
w tym piętrze mają Dicranum fuscescens oraz Hylocomiastrum umbratum. Częściej niż w reglu dolnym 
występują tu także Buckiella undulata (Ryc. 2) i Rhytidiadelphus loreus.

Ze względu na niewielką powierzchnią zajmowaną przez piętro alpejskie oraz liczne i rozległe 
gołoborza w piętrze subalpejskim, gatunki typowe dla tych pięter połączono w jedną grupę gatunków 
subalpejsko-alpejskich. Należą do nich przede wszystkim światłolubne gatunki (najczęściej epilityczne), 
takie jak np. Andreaea rupestris, Bucklandiella microcarpa, B. sudetica, Dicranum elongatum, Dryptodon 
contortus, D. incurvus, D. funalis, D. patens, Kiaeria starkei, Racomitrium lanuginosum, Splachnum sphaeri-
cum i Tetraplodon angustatus.

8. Gatunki chronione i zagrożone

Na terenie masywu Babiej Góry stwierdzono występowanie 80 gatunków mchów objętych ochroną, 
w tym 11 gatunków objętych ochroną ścisłą i 69 objętych ochroną częściową (Rozporządzenie Mini-
stra … 2014). 11 gatunków znajduje się na „Czerwonej liście mchów zagrożonych w Europie” (Schu-
macker, Martiny 1995), 34 na „Czerwonej liście mchów zagrożonych w Polsce” (Żarnowiec i in. 2004), 
natomiast 32 to gatunki uznane za zagrożone na terenie polskiej części Karpat (Żarnowiec i in. 2004). 
Ogółem do grupy mchów chronionych i zagrożonych należy 90 gatunków (Tab. 2). Niektóre z nich nie 
były od wielu lat obserwowane, np. Tetrodontium repandum i Ulota coarctata, a znaczna ich część należy 
do bardzo rzadkich składników muskoflory Babiej Góry. Do częstych i pospolitych mchów należy kilka 
gatunków objętych ochroną częściową, np. Pleurozium schreberi, Calliergonella cuspidata i Hylocomium 
splendens. 

Na szczególną uwagę zasługują dwa gatunki objęte Konwencją Berneńską, umieszczone także 
w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej: bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (Ryc. 6) i haczykowiec 
błyszczący Hamatocaulis vernicosus, których występowanie w masywie Babiej Góry omówiono powy-
żej. 

9. Mchy Babiogórskiego Parku Narodowego

Flora mchów Babiogórskiego Parku Narodowego, obejmującego zbaczną część masywu Babiej Góry, 
liczy 256 gatunków, 1 podgatunek i 7 odmian. W jego granicach znajduje się niewielka część pasma 
Policy, której muskoflora jest dobrze poznana (Stebel i in. 2004b), jednakże nie stwierdzono tu gatun-
ków nie występujących w pozostałej części Parku. Liczba gatunków mchów jest najwyższa spośród 
wszystkich polskich beskidzkich parków narodowych. Z Gorczańskiego Parku Narodowego znane są 
233 gatunki i 8 odmian (Stebel, Czarnota 2012, Stebel i in. 2016, 2017), natomiast z Magurskiego 
Parku Narodowego – 210 gatunków i 6 odmian (Stebel, Ochyra 2000, Stebel 2011, 2016, Vončina 
2015a). Niższa jest natomiast od liczby gatunków stwierdzonych w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
– 294 gatunki i 10 odmian (Żarnowiec, Stebel 2014) i w Tatrzańskim Parku Narodowym – 452 gatunki, 
2 podgatunki i 18 odmian (Stebel, dane niepublikowane), a zbliżona do liczby gatunków odnotowanych 
w Pienińskim Parku Narodowym – 267 gatunków i 14 odmian (Vončina, dane niepublikowane). 
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Tabela 2. Chronione i zagrożone mchy masywu Babiej Góry.

Table 2. Protected and endangered mosses of the Babia Góra massif.

Nazwa gatunku
Species name

Ochrona 
gatunkowa  

w Polsce
Species 

protection in 
Poland

Kategoria 
zagrożenia  
w Europie

Threat category 
in Europe

Kategoria 
zagrożenia  
w Polsce

Threat category 
in Poland

Kategoria 
zagrożenia  

w Karpatach
Threat 

category in the 
Carpathians

1 2 3 4 5

1. Abietinella abietina c.o. · · ·

2. Andreaea rupestris c.o. · · ·

3. Anomodon attenuatus c.o. · · ·

4. A. longifolius c.o. · I E

5. A. rugelii c.o. · V V

6. A. viticulosus c.o. · · ·

7. Antitrichia curtipendula s.o. · E E

8. Aulacomnium palustre c.o. · · ·

9. Brachydontium trichodes c.o. R R R

10. Brachythecium geheebii c.o. R V V

11. Bryum weigelii c.o. · V R

12. Buckiella undulata c.o. · · ·

13. Buxbaumia viridis s.o. V E E

14. Callicladium haldanianum · RT · ·

15. Calliergonella cuspidata c.o. · · ·

16. Campylostelium saxicola · R I R

17. Climacium dendroides c.o. · · ·

18. Ctenidium molluscum c.o. · · ·

19. Dicranum bonjeanii c.o. · V V

20. D. elongatum · · R ·

21. D. polysetum c.o. · · ·

22. D. scoparium c.o. · · ·

23. Ephemerum serratum · · R R

24. Eurhynchium angustirete c.o. · · ·

25. Hamatocaulis vernicosus s.o. K · ·

26. Homalia trichomanoides c.o. · · ·

27. Hookeria lucens s.o. · E V

28. Hygroamblystegium tenax c.o. · R R

29. Hylocomium splendens c.o. · · ·

30. Hypnum pratense s.o. · E E

31. Leucobryum glaucum c.o. · · ·

32. Limprichtia cossonii c.o. · · ·
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Nazwa gatunku
Species name

Ochrona 
gatunkowa  

w Polsce
Species 

protection in 
Poland

Kategoria 
zagrożenia  
w Europie

Threat category 
in Europe

Kategoria 
zagrożenia  
w Polsce

Threat category 
in Poland

Kategoria 
zagrożenia  

w Karpatach
Threat 

category in the 
Carpathians

33. Neckera complanata c.o. · · ·

34. N. crispa c.o. · · ·

35. N. pennata s.o. V E E

36. N. pumila s.o. · E E

37. Orthotrichum lyellii c.o. · R V

38. O. patens · · R ·

39. O. stramineum · · V V

40. Palustriella commutata c.o. · · ·

41. P. decipiens c.o. · · ·

42. Paraleucobryum sauteri · R I I

43. Philonotis caespitosa c.o. · R R

44. P. calcarea c.o. · · ·

45. P. fontana c.o. · · ·

46. P. seriata c.o. · · ·

47. Pleurozium schreberi c.o. · · ·

48. Polytrichum commune c.o. · · ·

49. P. strictum c.o. · · ·

50. Ptilium crista-castrensis c.o. · · ·

51. Rhytidiadelphus squarrosus c.o. · · ·

52. R. triquetrus c.o. · · ·

53. Rhytidium rugosum c.o. · · ·

54. Serpoleskea subtilis · · R V

55. Sphagnum angustifolium c.o. · · ·

56. S. capillifolium c.o. · · ·

57. S. centrale c.o. · · ·

58. S. compactum c.o. · · ·

59. S. cuspidatum c.o. · · ·

60. S. denticulatum c.o. · · ·

61. S. fallax c.o. · · ·

62. S. fimbriatum c.o. · · ·

63. S. flexuosum c.o. · · ·

64. S. girgensohnii c.o. · · ·

65. S. inundatum c.o. · · ·

66. S. magellanicum c.o. · · ·

67. S. palustre c.o. · · ·
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Nazwa gatunku
Species name

Ochrona 
gatunkowa  

w Polsce
Species 

protection in 
Poland

Kategoria 
zagrożenia  
w Europie

Threat category 
in Europe

Kategoria 
zagrożenia  
w Polsce

Threat category 
in Poland

Kategoria 
zagrożenia  

w Karpatach
Threat 

category in the 
Carpathians

68. S. papillosum c.o. · I I

69. S. quinquefarium c.o. · · ·

70. S. rubellum c.o. · · ·

71. S. russowii c.o. · · ·

72. S. squarrosum c.o. · · ·

73. S. subsecundum c.o. · · ·

74. S. teres c.o. · · ·

75. S. warnstorfii c.o. · · ·

76. Splachnum sphaericum s.o. · E E

77. Syntrichia papillosa c.o. · R R

78. Tayloria serrata c.o. RT I I

79. T. tenuis · · I I

80. Tetrodontium repandum · · I I

81. Thamnobryum alopecurum c.o. · · ·

82. Thuidium delicatulum c.o. · · ·

83. T. philibertii c.o. · · ·

84. T. tamariscinum c.o. · · ·

85. Tomentypnum nitens c.o. · V V

86. Ulota bruchii c.o. · V V

87. U. coarctata s.o. RT E E

88. U. crispa c.o. · V V

89. Zygodon dentatus s.o. RT E E

90. Z. rupestris s.o. · E E

Objaśnienia: kolumna 2: s.o. – gatunek objęty ochroną ścisłą, c.o. – gatunek objęty ochroną częściową; 
kolumny 3-5: E – wymierający, I – o nieokreślonym zagrożeniu, K – niewystarczająco poznane, R – rzadki, RT 
– regionalnie zagrożony, V – narażony. 

Key: column 2: s.o. – strictly protected species, c.o. – partially protected species; column 3-5: E – Endangered, 
I – Indeterminate, K – Insufficiently known, R – Rare, RT – Regionally threatened, V – Vulnerable.

10. Gatunki wątpliwe

Występowanie kilkunastu gatunków na terenie masywu Babiej Góry uznane zostało za wątpliwe lub 
wymagające potwierdzenia. Są to: Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.; Bucklandiella heterosti-
cha (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra; Buxbaumia aphylla Hedw.; Campylium polygamum (Schimp.) 
Lange & C.E.O.Jensen; Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.; Eurhynchium striatum 
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(Schreb. ex Hedw.) Schimp.; Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.; Hypnum jutlandicum Holmen & 
E.Warncke; Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth.; Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra; Leptodictyum 
riparium (Hedw.) Warnst.; Limprichtia revolvens (Sw. ex anon.) Loeske; Orthotrichum cupulatum Hoffm. 
ex Brid. – stanowisko podawane wcześniej (Stebel 2004) znajduje się w pasmie Policy (Stebel i in. 
2004b); Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.; Plagiobryum zieri (Dicks. ex Hedw.) Lindb.; Plagiom-
nium rostratum (Schrad.) T.J.Kop.; Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.; Schistostega pen-
nata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.; Tortula acaulon (With.) 
R.H.Zander i Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske var. nigricans (Brid.) Ochyra.

11. Streszczenie

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry

Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat flory mchów Babiej Góry. Do końca 2003 roku 
z omawianego terenu podano 279 gatunków, 1 podgatunek i 7 odmian, co stanowi około 40% musko-
flory Polski. Spośród nich 80 gatunków objętych jest ochroną, w tym 11 ochroną ścisłą i 69 ochroną 
częściową, 11 gatunków znajduje się na “Czerwonej liście mchów zagrożonych w Europie”, natomiast 
34 – na “Czerwonej liście mchów zagrożonych w Polsce”. Praca zawiera również krótką historię badań 
muskologicznych na Babiej Górze oraz ogólną charakterystykę pionowego rozmieszczenia gatunków 
i głównych kierunków zmian w muskoflorze wywołanych działalnością człowieka. W opracowaniu 
zamieszczono pełny wykaz taksonów mchów podanych do tej pory z Babiej Góry.

SUMMARY

Characteristics of the moss flora of the Babia Góra massif

The Babia Góra massif is the highest part of the Beskidy Zachodnie Mountains. The moss flora inve-
stigations started in the middle of the XIX century and until now 279 species, 1 subspecies and  
7 varieties have been known from this area, which are about 40% of the moss flora of Poland. 

The most numerous families are: Dicranaceae (23 species and 1 variety), Bryaceae (20 species 
and 1 subspecies), Sphagnaceae (21 species), Amblystegiaceae (19 species and 2 varieties), Brachythe-
ciaceae (19 species), Hypnaceae (18 species and 2 varieties), Grimmiaceae (18 species), Pottiaceae  
(15 species and 1 variety) and Orthotrichaceae (14 species).

Because of a high elevation of the Babia Góra, 14 species (mainly subalpine-alpine) which are not 
known from other ranges of the Beskidy Zachodnie Mountains occur here. They are: Bryum alpinum, 
Tortula euryphylla, Dicranum elongatum, Dryptodon patens, D. incurvus, D. funalis, Orthogrimmia montana, 
Hypnum callichroum, H. hamulosum, Paraleucobryum sauteri, Ptychodium plicatum, Splachnum sphaeri-
cum, Tetraplodon angustatus and Tetrodontium repandum. On the area of the Babia Góra 4 vegetation 
belts occur: the lower forest belt (to about 1150 m a.s.l.), the upper forest belt (between 1150-1390 m 
a.s.l.), subalpine belt (1390-1650) and alpine belt (1650-1725). The analysis of the vertical distribution 
of mosses shows that most species (about 84%) occur in the lower forest belt, 40% in the upper forest 
belt, 38% in the subalpine belt and 16% in alpine belt. The influence on this distribution has, first of 
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all, the size of the vegetation belts area and human activity. The last factor creates, especially in the 
lower forest belt, many habitats (fields, concrete walls, wastes, ruderal sites, roofs etc.) occupied by 
mosses (mainly lowland ones) and quite considerably increases species number. A quantitative analysis 
of distribution of montane mosses (set in Table 1) shows the same situation. Most of them occur in the 
lower forest belt (26%), next in the upper forest and subalpine belts (21% each) and alpine belt (11%). 
Taking into consideration proportion of mountain species to general number of species in vegetation 
belts, the situation is reverse and increases along to the altitude – in the lower forest belt montane 
species are about 31% of the moss flora, in the upper forest belt – 51%, in the subalpine belt – 53% 
and in the alpine belt – 67%. In the area of the Babia Góra massif the occurrence of 80 protected by 
law mosses (11 strictly and 69 partly protected) was noted. Eleven species are placed on the “Red Data 
Book of European bryophytes”, 34 on the “Red list of threatened mosses in Poland”, and 32 are con-
sidered as threatened in the Polish part of the Carpathians. Generally 90 mosses belong to the group 
of protected by law and threatened species (Table 2). Occurrence of two mosses from the II Annex of 
Habitats Directive, Buxbaumia viridis and Hamatocaulis vernicosus, are worth mentioning. A large part 
of the Babia Góra massif is covered by the Babia Góra National Park. Till this time, 256 species, 1 subs-
pecies and 7 varieties of mosses have been reported from this park.
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13. Aneks. Alfabetyczny wykaz mchów Babiej Góry 
 (Nazewnictwo taksonów przyjęto wg Ochyry i in. (2003)).

 Annex. List of mosses of the Babia Góra massif 
 (Nomenclature according to Ochyra et al. 2003)

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.; Amblystegium juratzkanum Schimp.; A. serpens (Hedw.) 
Schimp.; Amphidium mougeotii (Hedw.) Schimp.; Andreaea rupestris Hedw.; A. attenuatus (Hedw.) 
Huebener; A. longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm.; A. rugelii (Müll.Hal.) Keissl.; Anomodon viticulosus 
(Hedw.) Hook. & Taylor; Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid.; Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch 
& Schimp.; A. undulatum (Hedw.) P. Beauv.; Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.;

Barbula convoluta Hedw.; B. unguiculata Hedw.; Bartramia halleriana Hedw.; B. ithyphylla Brid.; 
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.; Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde; Brachytheciastrum 
velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen; Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.; B. geheebii Milde;  
B. glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.; B. rivulare Schimp.; B. rutabulum (Hedw.) Schimp.; B. salebrosum 
(Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.; Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen var. recur-
virostrum; B. recurvirostrum var. dentatum (Schimp.) H.A.Crum, Steere & L.A.Anderson; Bryum alpinum 
Huds. ex With.; B. argenteum Hedw.; B. caespiticium Hedw.; B. pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb.; B. schleicheri Schwägr.; B. weigelii Spreng.; Buckiella undulata (Hedw.) Ireland; Buck-
landiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra; B. sudetica (Funck) Bednarek-Ochyra & 
Ochyra; Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.;

Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum; Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.; C. gigan-
teum (Schimp.) Kindb.; Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske; Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) 
R.S.Chopra; Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen var. stellatum; C. stellatum var. proten-
sum (Brid.) Bryhn; Campylopus subulatus Schimp. ex Milde; Campylostelium saxicola (F.Weber & D.Mohr) 
Bruch & Schimp.; Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.; Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout; Climacium 
dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; Codriophorus acicularis (Hedw.) P.Beauv.; Cratoneuron filicinum 
(Hedw.) Spruce; Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.; Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp.;

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.; Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.; D. heteromalla 
(Hedw.) Schimp.; D. rufescens (Dicks.) Schimp.; D. schreberiana (Hedw.) Dixon; D. subulata (Hedw.) 
Schimp.; D. varia (Hedw.) Schimp.; Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton; Dicranum bonjeanii De 
Not.; D. elongatum Schleich. ex Schwägr.; D. flexicaule Brid.; D. fuscescens Sm.; D. polysetum Sw. ex anon.; 
D. scoparium Hedw.; Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander; D. ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill; 
D. rigidulus Hedw.; Diobelonella palustris (Dicks.) Ochyra; Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr; Dis-
tichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.; Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe; D. heteromallum 
(Hedw.) E.Britton; D. zonatum (Brid.) Kindb.; Dryptodon contortus (Wahlenb.) Brid.; D. funalis (Schwägr.) 
Brid.; D. hartmanii (Schimp.) Limpr.; D. incurvus (Hornsch.) Brid.; D. patens (Hedw.) Brid.; D. pulvinatus 
(Hedw.) Brid.;

Encalypta ciliata Hedw.; Encalypta streptocarpa Hedw.; Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) 
Hampe var. angustifolium (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp.; Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) 
Ignatov & Huttunen; Euhrynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop.;
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Fissidens adianthoides Hedw.; F. bryoides Hedw.; F. dubius P.Beauv.; F. pusillus (Wilson) Milde;  
F. taxifolius Hedw.; Fontinalis antipyretica Hedw.; Funaria hygrometrica Hedw.;

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs; Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.; Herzogiella seligeri 
(Brid.) Z.Iwats.; Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp.; H. heteropterum (Brid.) Schimp.; Homalia 
trichomanoides (Hedw.) Schimp.; Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.; Homomallium incurva-
tum (Schrad. ex Brid.) Loeske; Hookeria lucens (Hedw.) Sm.; Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.; 
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson; H. luridum (Hedw.) Jenn.; H. molle (Hedw.) Loeske;  
H. ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske; Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch. ex Broth.;  
H. umbratum (Ehrh. ex Hedw.) M.Fleisch. ex Both.; Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.; Hyme-
noloma crispulum (Hedw.) Ochyra; Hypnum callichroum Brid.; H. cupressiforme Hedw. var. cupressiforme; 
H. cupressiforme var. filiforme Brid.; H. cupressiforme var. subjulaceum Molendo; H. hamulosum Schimp.; 
H. lindbergii Mitt.; H. pallescens (Hedw.) P.Beauv.; H. pratense W.D.J.Koch ex Spruce;

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats.; Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.;

Kiaeria starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen;

Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex I.Hagen; L. saxicola (Schimp.) Molendo; Leskella nervosa (Brid.) 
Loeske; Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.; Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.; Limprichtia cosso-
nii (Schimp.) L.E.Anderson, H.A.Crum & W.R.Buck;

Mnium hornum Hedw.; M. marginatum (Dicks.) P.Beauv.; M. spinosum (Voit) Schwägr.; M. spinulo-
sum Bruch & Schimp.; M. stellare Reichard ex Hedw.; M. thomsonii Schimp.;

Neckera complanata (Hedw.) Huebener; N. crispa Hedw.; N. pennata Hedw.; N. pumila Hedw.; 
Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra; N. elongatum (Ehrh. ex Frisvoll) Bednarek-
Ochyra & Ochyra;

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.; Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske; Orthog-
rimmia donniana (Sm.) Ochyra & Żarnowiec; O. montana (Bruch & Schimp.) Ochyra & Żarnowiec; 
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp.; Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.; O. anomalum Hedw.;  
O. lyellii Hook. & Taylor; O. obtusifolium Brid.; O. pallens Bruch ex Brid.; O. patens Bruch ex Brid.; O. pumi-
lum Sw. ex anon.; O. speciosum Nees; O. stramineum Hornsch. ex Brid.; Oxyrrhynchium hians (Hedw.) 
Loeske;

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra var. commutata; P. commutata var. falcata (Brid.) Ochyra; 
P. commutata var. fluctuans (Schimp.) Ochyra; P. decipiens (De Not.) Ochyra; Paraleucobryum longifolium 
(Ehrh. ex Hedw.) Loeske var. longifolium; P. longifolium var. subalpinum (Milde) Casares-Gil; P. sauteri 
(Bruch & Schimp.) Loeske; Philonotis caespitosa Jur.; Ph. calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.; Ph. fontana 
(Hedw.) Brid.; Ph. seriata Mitt.; Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.; P. cuspidatum (Hedw.) 
T.J.Kop.; P. elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.; P. ellipticum (Brid.) T.J.Kop.; P. medium (Bruch & Schimp.) 
T.J.Kop.; P. undulatum (Hedw.) T.J.Kop.; Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.; P. curvifolium Schlieph. 
ex Limpr.; P. denticulatum (Hedw.) Schimp.; P. laetum Schimp.; P. latebricola Schimp.; P. nemorale (Mitt.) 
A.Jaeger; P. platyphyllum Mönk.; P. succulentum (Wilson) Lindb.; Platygyrium repens (Brid.) Schimp.; Plat-
yhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon; Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.; Pogonatum aloides 
(Hedw.) P.Beauv.; P. nanum (Schreb. ex Hedw.) P.Beauv.; P. urnigerum (Hedw.) P.Beauv.; Pohlia annotina 
(Hedw.) Lindb.; P. bulbifera (Warnst.) Warnst.; P. camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth.; P. cruda 
(Hedw.) Lindb.; P. drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews; P. elongata Hedw.; P. melanodon (Brid.) A.J.Shaw; 
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P. nutans (Hedw.) Lindb. subsp. nutans; P. nutans subsp. schimperi (Müll.Hal.) Nyholm; P. proligera (Kindb.) 
Lindb. ex Broth.; P. wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews; Polytrichastrum alpinum (Hedw.) 
G.L.Sm.; P. formosum (Hedw.) G.L.Sm.; Polytrichum commune Hedw.; P. juniperinum Hedw.; P. piliferum 
Hedw.; P. strictum Menzies ex Brid.; Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske; Pseudoleskea incurvata 
(Hedw.) Loeske; Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.; Pterigynandrum filiforme Hedw.; Ptilium cris-
ta-castrensis (Hedw.) De Not.; Ptychodium plicatum (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.; Pylaisia 
polyantha (Hedw.) Schimp.;

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.; Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp.; Rhizom-
nium magnifolium (Horik.) T.J.Kop.; Rh. punctatum (Hedw.) T.J.Kop.; Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.; 
Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.; Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.; Rh. squarrosus (Hedw.) 
Warnst.; Rh. subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop.; Rh. triquetrus (Hedw.) Warnst.; Rhytidium rugosum (Ehrh. ex 
Hedw.) Kindb.; Rosulabryum capillare (Hedw.) J.R.Spence; R. laevifilum (Syed) Ochyra;

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske; Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.; S. crassipilum 
H.H.Blom; S. dupretii (Thér.) W.A.Weber; S. lancifolium (Kindb.) H.H.Blom; Sciuro-hypnum oedipodium 
(Mitt.) Ignatov & Huttunen; S. plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen; S. populeum (Hedw.) Ignatov 
& Huttunen; S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen; S. starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen; Seligeria 
recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp.; Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske; Sphagnum angustifolium (C.E.O.
Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen; S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.; S. centrale C.E.O.Jensen; S. compac-
tum Lam. & DC.; S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.; S. denticulatum Brid.; S. fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.;  
S. fimbriatum Wilson; S. flexuosum Dozy & Molk.; S. girgensohnii Russow; S. inundatum Russow;  
S. magellanicum Brid.; S. palustre L.; S. papillosum Lindb.; S. quinquefarium (Braithw.) Warnst.; S. rubel-
lum Wilson; S. russowii Warnst.; S. squarrosum Crome; S. subsecundum Nees; S. teres (Schimp.) Ångstr.;  
S. warnstorfii Russow; Splachnum sphaericum Hedw.; Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs;

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.; S. ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr; Tayloria serrata (Hedw.) 
Bruch & Schimp.; T. tenuis (Dicks.) Schimp.; Tetraphis pellucida Hedw.; Tetraplodon angustatus (Hedw.) 
Bruch & Schimp.; Tetrodontium repandum (Funck) Schwägr.; Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gane-
gulee; Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.; Th. philibertii Limpr.; Th. tamariscinum (Hedw.) Schimp.; 
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske; Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.; Tortula euryphylla R.H.Zander; 
T. muralis Hedw.; T. subulata Hedw.; T. truncata (Hedw.) Mitt.; Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.; 
Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb.;

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.; U. coarctata (P.Beauv.) Hamm.; U. crispa (Hedw.) Brid.;

Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske; W. fluitans (Hedw.) Loeske; Weissia controversa Hedw.;

Zygodon dentatus (Limpr.) Karttunen; Z. rupestris Schimp. ex Lorentz.

Charakterystyka flory mchów masywu Babiej Góry
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Abstract: An article contains a survey of the spontaneous vascular flora of the Babia Góra National Park (The 
Western Carpathian, Poland) based on data from field mapping in years 1974–2000. A list of 626 species of pteri-
dophytes and flowering plants have been posted. Characteristics of the flora structure in terms of species richness, 
species diversity, synanthropization process and nature values are given. The data have been collected and elabo-
rated in a computer database (ca. 60 000 records) and deposited in the Park’s management. Plant species’ localities 
have been given in the ATPOL cartographic system, with a precision of a 250 x 250 m square. 

Key words: biodiversity, phytogeography, synanthropization
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1. Wstęp

Na florę jakiegoś obszaru składają się wszystkie występujące na nim gatunki roślin. Jej skład umożliwia 
rozpoznanie naturalnych i  antropogenicznych uwarunkowań środowiskowych. Jest także narzędziem 
diagnozy, które może być wykorzystane do określenia zmian tych uwarunkowań, przy zastosowaniu 
metod geobotanicznych. Podstawą takiej diagnozy jest ustalenie stanu wyjściowego, tzw. referencyj-
nego „zerowego”, dzięki któremu jest możliwe wyznaczenie kierunku, zakresu i tempa zmian w geoeko-
systemach (Tylkowski i in. 2017). Do czasu wydania monografii przyrodniczej pod redakcją Wołoszyna 
i in. (2004) Babiogórski Park Narodowy nie doczekał się publikacji z listą gatunków spontanicznej flory 
naczyniowej wraz z jej analizą w aspekcie różnorodności, która mogłaby być uznana za stan „zerowy”. 
Lista taka została opublikowana we wspomnianej monografii, a w niniejszym opracowaniu została 
uzupełniona o wyniki fitogeograficznych prac florystycznych opublikowanych w latach 2004-2017. 

2. Stan badań nad florą naczyniową

Mija prawie 65 lat od utworzenia, w 1954 roku, parku narodowego na Babiej Górze. Mniej więcej 
w dziesiątą i trzydziestą rocznicę jego ustanowienia ukazały się popularnonaukowe monografie zawie-
rające „naukowo nowocześnie ujętą treść”, jak pisał Szafer (1963) w przedmowie do pierwszej z nich, 
między innymi dotyczącej świata roślin. W pozycjach tych wykorzystano wyniki geobotanicznych eks-
ploracji prowadzonych przez blisko 150 lat, podsumowanych przez Celińskiego i Wojterskiego (1963, 
1983). Dane na temat flory naczyniowej i roślinności Autorzy ci zaczerpnęli z prac, które opubliko-
wali: Staszic (1815)*,1Pol (1851)*, Janota (1859, 1860)*, Rehmann (1866), Zapałowicz (1880), Berdau 
(1890)*, Wołoszczak (1897), Pax (1905)*, Midowicz (1928)*, Zahn (1929)*, Ralski (1931), Walas (1933), 
Wojterski (1956)*, Szafer (1958)*, Nowiński (1959)*, Pawłowska (1962), Borysiak (1978)*, Celiński 
i Wojterski (1978), Szwed (1978 a,b)*, Wojterski (1978)*. Ukazały się też inne prace nie uwzględnione 

* Publikacje oznaczone gwiazdką są cytowane za Celińskim i Wojterskim (1963) lub (1983).
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przez Celińskiego i Wojterskiego w publikacji ani z 1963 roku, ani z 1983, a będące źródłem dat flo-
rystycznych z Babiej Góry. Były to doniesienia: Rehmanna (1864), Zapałowicza (1906), Pawłowskiej 
(1953), Cyunel (1959), a po drugim wydaniu wspomnianej monografii także: Pawłowskiej i Pawłow-
skiego (1964), Stuchlikowej (1972), Pawlus (1979) oraz Holeksy i Holeksy (1981). Duża część zacy-
towanych pozycji zawiera materiał przyczynkarski lub popularyzatorski, dotyczący flory naczyniowej 
Babiej Góry. Ukazanie się drugiej ze wspomnianych monografii otwiera okres, w którym przeważają 
szerzej zakrojone studia nad roślinnością, dostarczające danych fitogeograficznych. Drukiem wyszły 
liczne artykuły dotyczące taksonomii lub chorologii niektórych gatunków, jak m.in.: z rodzaju Alche-
milla L. (Borysiak i in. 1989), Lunaria rediviva L. (Parusel 1985; Łuszczyński, Łuszczyńska 1990), Pedi-
cularis hacquetii Graf. (Piękoś-Mirkowa, Łobarzewska 1988), Laserpitium archangelica Wulfen (Parusel 
1992), Cerastium alpinum L. s. str. (Parusel 1993), Linnaea borealis L. (Szwed 1993a), Agrostis rupestris 
All. (Frey 1997, Balcerkiewicz i in. 1998), Sorbus aucuparia L. emend. Hedl. (Holeksa 2000), Malaxis 
monophyllos (Bernacki, Chowaniec 2003) i grupy Solidago virgaurea (Kiełtyk, Mirek 2014). Cenne infor-
macje zawierają publikacje: Borysiak i Szweda poświęcone autekologii wybranych gatunków (Borysiak 
1984, 1987, Borysiak, Szwed 1990, Szwed 1986, 1988, 1990, 1993b), a także Dziewolskiego i Rut-
kowskiego (1991). Źródłem dat florystycznych są też fitosocjologiczne prace m.in.: Borysiak (1985), 
Holeksy i Holeksy (1986–87), Parusela (1991), Kozłowskiej i Matuszkiewicza (1993), Kasprowicza 
(1996a, b, c), Zarzyckiego (1999), Bernátová i in. (2003), Górskiego (2004), Holeksy i Woźniak (2005), 
Koczur (2011) i Stachurskiej-Swakoń i Kuź (2011), jak i inne dotyczące ekologii zbiorowisk roślinnych 
(Awzan i in. 1986/87, Parusel, Holeksa 1991, Uziębło 1996, Uziębło, Ciapała 2005). Na geobotaniczny 
rys babiogórskiej flory składają się również przeglądowe lub popularnonaukowe szkice: Bernackiego 
(1998, 1999), Wilczka (1998), Holeksy i Szwagrzyka (2002) oraz Szwagrzyka (2003). 

W 1880 roku została opublikowana przez H. Zapałowicza jak dotąd jedyna obszerna monogra-
fia flory naczyniowej Babiej Góry. W sto lat później zespół badawczy pod kierunkiem † prof. dr. hab. 
Teofila Wojterskiego, w którego skład wchodzili J. Borysiak, M. Piaszyk i W. Szwed, ukończył studia 
terenowe, które miały przedstawić stan flory naczyniowej i jej antropogeniczne przemiany, jakie doko-
nały się w ciągu jednego wieku. Prace były finansowane przez Komitet Botaniki Polskiej Akademii 
Nauk oraz Komitet Badań Naukowych, a później kontynuowane jako plan ochrony Babiogórskiego 
Parku Narodowego. Daty florystyczne gromadzono metodą kartowania terenowego, w miarę równo-
miernego, mniej więcej o jednakowo dokładnej eksploracji terenu, bez wyznaczenia specjalnej sieci 
punktów. Zostały przy tym uwzględnione rejony zbadane przez Zapałowicza (1880). Układem odnie-
sienia była mapa topograficzna Parku w skali 1:10 000, a początkową koncepcją m.in. przedstawienie 
topogramów. Ostatecznie materiały zostały zestawione w programie Access, metodą pozwalającą na 
kartogramiczne ujęcie zasięgów roślin. Stanowiskom gatunków przypisano pola podstawowe rozsze-
rzonej sieci ATPOL, przy czym tam, gdzie pozwalała na to dokładność danych, zastosowano kwadraty 
1 x 1 km, 500 x 500 m bądź 250 x 250 m. Poza oryginalnymi notowaniami autorów projektu zesta-
wiono również materiały dotyczące flory naczyniowej udostępnione przez innych autorów (J. Holeksę 
i K. Holeksę, M. Kasprowicza, W. Stachnowicza, D. Szukalską oraz J. Szwagrzyka), które dały się zloka-
lizować z dokładnością do wspomnianych kwadratów. W wyniku zastosowania tej metody prawie 50% 
pól podstawowych ma stosunkowo dobrze rozpoznaną florę, około 30% nie ma żadnych dat, a blisko 
20% wymaga lepszego zbadania, stosownie do zróżnicowania siedlisk w ich obrębie. Wyznacza to kie-
runek dalszych uzupełniających badań flory naczyniowej, a obecny stan wiedzy, przy dobrym zbadaniu 
połowy obszaru Parku, należy uznać, jako całość, za przeglądowy.

Flora roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie, Polska)
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Baza danych, założona w 1993 roku pod kierunkiem J. Borysiak przez W. Rakowskiego,  
W. Stachnowicza oraz W. Szweda, liczy około 60 000 oryginalnych notowań gatunków stwierdzo-
nych w całym masywie Babiej Góry w latach 1974–81, 1993–94, a także 1996–2000 (materiały  
W. Stachnowicza z orawskiego podnóża Babiej Góry). W odniesieniu do terenów położonych w obec-
nych granicach BgPN baza, po wspomnianych uzupełnieniach, liczy około 50 000 dat. Pozwala na 
szybką analizę składu flory ogólnej, jak również flor poszczególnych kwadratów (o bokach 250, 500, 
1000 m) w wybranym aspekcie, dając na przykład możliwość konstruowania map struktury prze-
strzennej flor lokalnych. Zawiera informacje na temat uwarunkowań środowiskowych i biotycznych 
na stanowisku danego gatunku, a także blok danych dotyczących jego autekologii i biologii. Z cech 
identyfikujących stanowisko są to: numer i miejsce notowania, data, położenie w kwadracie ATPOL, 
wysokość nad poziomem morza, ogólna i lokalna ekspozycja stoku, jego nachylenie oraz zbiorowisko 
roślinne w ujęciu fitosocjologicznym. Na drugą część bazy, która odnosi się do cech gatunków, skła-
dają się: nazwa według Mirka i in. (2002), przynależność taksonomiczna, ranga syntaksonomiczna, 
typ budowy morfologiczno-anatomicznej wynikający z gospodarki wodnej, trwałość ulistnienia, forma 
życiowa według klasyfikacji Raunkiaera, sposób rozprzestrzeniania diaspor generatywnych, zdolność 
do wegetatywnego rozmnażania, ogólny zasięg geograficzny, a także wskaźniki (za Zarzyckim i in. 
2002) – świetlny, termiczny, kontynentalizmu, wilgotności gleby, jej zasobności, kwasowości, składu 
mechanicznego, zawartości materii organicznej i humusu, jak również odporności gatunku na zawar-
tość metali ciężkich oraz na działanie czynników mechanicznych. 

Jednym z celów podjętego kartowania flory naczyniowej, jak już wspomniano, było przedstawie-
nie zakresu i natężenia procesu synantropizacji, którym jest przede wszystkim zdolność roślin rodzi-
mego i obcego pochodzenia do opanowywania różnego typu biotopów. Po przeprowadzeniu wstęp-
nych analiz okazało się, że jest to wciąż zadanie na przyszłość, bowiem dla odpowiedniej dokładności 
oceny procesu synantropizacji jest wymagany zbiór znacznej liczby nowych dat florystycznych, które 
nie tylko wypełniłyby wyżej wspomniane luki w skartowaniu terenu, ale i dały kompletne opisy siedli-
ska sporządzone z jednolitą precyzją. 

Baza danych w programie Access w całości została przekazana do Dyrekcji Babiogórskiego Parku 
Narodowego, a dokumentacja zielnikowa jest częścią zbiorów ogólnowydzialowej jednostki o nazwie 
Zbiory Przyrodnicze Wydziału Biologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Metodą kar-
togramu, o boku 250 x 250 m, została w pełni skartowana flora naczyniowa orawskiego podnóża 
Babiej Góry (Stachnowicz 2001). Pod kierunkiem † prof. dr. hab. Teofila Wojterskiego wcześniej rozpo-
znano (topogramicznie) florę podnóża północnego, w widłach Jałowca i Jaworzyny, jak również połu-
dniowego, od granicy państwa po dolinę potoku Syhlec. 

3. Różnorodność flory naczyniowej

Spontaniczna flora naczyniowa Babiogórskiego Parku Narodowego, zestawiona w bazie Access, liczy 
626 taksonów. Jej wykaz zamieszczono w Aneksie, a systematyczną strukturę pokazuje tabela 1. Zde-
cydowanie dominują rośliny dwuliścienne Magnoliopsida. Rodzinami najliczniejszymi w gatunki są: 
Asteraceae (71), Poaceae (65) oraz Rosaceae (46); łącznie 29% listy. Ponad połowę flory (56%) tworzy 
grupa dziesięciu najbogatszych rodzin, a jej skład jest zbliżony do wyników takiej samej statystyki 
dla flory Polski. Nagozalążkowe Pinophytina odgrywają rolę marginalną, mimo że drzewostany z ich 
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udziałem powierzchniowo przeważają w Parku. Na uwagę zasługuje stosunkowo duża liczba storczy-
kowatych Orchidaceae — 12 taksonów. Spośród około 290 zanotowanych rodzajów najbogatszymi są: 
Carex (23 taksony), Alchemilla (19), Salix (13), Juncus (12), Veronica (11), Festuca, Poa i Ranunculus (po 
10), Galium (9), Epilobium, Luzula i Trifolium (po 8), Cardamine, Equisetum, Hieracium, Polygonum, Rumex, 
Senecio i Viola (po 7), Cirsium, Stellaria i Vicia (po 6), a także Agrostis, Cerastium, Euphorbia, Galeopsis, 
Glyceria, Potentilla i Valeriana (po 5). Łącznie 28 najbogatszych rodzajów skupia 238 gatunków, co sta-
nowi 38% całej flory. 

Tabela 1. Bogactwo gatunkowe rodzin roślin naczyniowych we florze Babiogórskiego Parku Narodowego

Table 1. Species richness of families of vascular plants in the flora of the Babia Góra National Park
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1 Asteraceae 73 11,7 1

2 Poaceae 65 10,4 2

3 Rosaceae 46 7,3 3

4 Cyperaceae 30 4,8 4

5 Scrophulariaceae 28 4,5 6

6 Fabaceae 26 4,2 7

7 Caryophyllaceae 23 3,7 5

8 Brassicaceae 22 3,5 8

9 Lamiaceae 21 3,4 9

10 Juncaceae 20 3,2 .

1-10 razem 10 najbogatszych rodzin:        
 10 richest families altogether: 354 56,5  

Jednym z aspektów różnorodności gatunkowej flory naczyniowej jest zróżnicowanie roślin na 
formy życiowe klasyfikowane według Raunkiaera (1934; za Falińską 1997). Odzwierciedla ono przy-
stosowanie roślin do warunków ekologicznych. Udział wyodrębnionych form przedstawia rycina 1. 
W katalogu flory BgPN zdecydowanie przeważają hemikryptofity (59%). Kolejne miejsca zajmują: tero-
fity (13,7%), geofity (11,5%) i fanerofity (8,9%). Niewiele jest chamefitów zielnych (3,8%), chamefitów 
drzewiastych (1,8%) oraz hydrofitów (1,6%). Taki procentowy rozkład jest zbliżony do spektrum biolo-
gicznej klasyfikacji flory Polski (por. Kornaś i Medwecka-Kornaś 1986). 

Około 39% hemikryptofitów to gatunki bardzo słabo i słabo rozpowszechnione w Parku. Z pozo-
stałych do najszerzej rozprzestrzenionych należą liczne ziołoroślowe z klasy Betulo-Adenostyletea: 
Aconitum firmum, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Calamagrostis arundinacea, C. villosa, 
Hypericum maculatum, Senecio nemorensis, S. subalpinus i Veratrum lobelianum; liczne ogólnoleśne 
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z Querco-Fagetea: Caltha palustris ssp. laeta, Carex sylvatica, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris 
filix-mas, Galium odoratum, Milium effusum, Prenanthes purpurea, Primula elatior, Ranunculus lanuginosus, 
Stellaria nemorum i Viola reichenbachiana; kilka łąkowych gatunków z Molinio-Arrhenatheretea: Crepis 
paludosa, Deschampsia caespitosa, Myosotis palustris i Ranunculus repens; a także cztery byliny z Arte-
misietea: Epilobium montanum, Petasites hybridus, Rumex alpinus i Urtica dioica. Z innych pospolitych 
naziemnopączkowych na Babiej Górze występują: Agrostis capillaris, Athyrium filix-femina, Chaerophyl-
lum hirsutum, Chamaenerion angustifolium, Deschampsia flexuosa, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Gen-
tiana asclepiadea, Hieracium murorum, Homogyne alpina, Luzula luzulina, L. sylvatica, Melandrium rubrum, 
Mycelis muralis, Senecio fuchsii oraz Solidago virgaurea. Terofity, mimo stosunkowo licznej reprezentacji 
we florze BgPN (około 80 taksonów), nie mają istotnego powierzchniowego udziału w pokrywie roślin-
nej. Częściej były obserwowane jedynie: Cardamine flexuosa (w pasie wysokościowym 705–1630 m  
n.p.m.), Galeopsis tetrahit (670–1250 m), Geranium robertianum (685–1350 m) i Impatiens noli-tangere 
(700–1200 m). Spośród 72 stwierdzonych geofitów tylko 11 okazało się bardziej rozpowszechnio-
nymi: Circaea alpina, Dentaria bulbifera, D. glandulosa, Equisetum sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, 
Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Petasites albus, Phegopteris connectilis, Poly-
gonatum verticillatum i Tussilago farfara. Większość z nich to gatunki niżowo-górskie, a bardzo duża 
część ich stanowisk przypada na lasy regla dolnego. Z fanerofitów do najszerzej rozpowszechnionych 
należy pięć drzew (Abies alba, Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Fagus sylvatica i Picea abies), a do 
najrzadziej występujących na terenie Parku wiele niżowych lub niżowo-górskich taksonów z trzech 
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Ryc. 1. Spektrum form życiowych Raunkiaer’a we florze Babiogórskiego Parku Narodowego

Objaśnienia: M – megafanerofity, N – nanofanerofity, Ch – chamefity zdrewniałe, C – chamefity zielne,  

H – hemikryptofity, G – geofity, Hy – hydrofity, T – terofity.

Fig. 1. Spectrum of Raunkiaer’s life forms in the flora of the Babia Góra National Park Explanations:  

M – megaphanerophytes, N – nanophanerophytes, Ch – lignified chamaephytes, C – herbaceous cha-

maephytes,  H – hemikryptophytes,  G – geophytes,  Hy – hydrophytes, T – annuals.
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klas: Querco-Fagetea (Acer platanoides, Cerasus avium, Corylus avellana, Padus avium, Tilia cordata, Ulmus 
glabra), Rhamno-Prunetea (Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rubus plicatus, Sambucus nigra, Sarothamnus 
scoparius) i Salicetea purpureae (Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis). Wymienione 
fanerofity wchodziły głównie w skład drzewostanów i zarośli wykształcających się na grądowych 
i łęgowych siedliskach znajdujących się w niższych rejonach Babiej Góry. Chamefity zielne, których 
zanotowano 24, po części występowały w zbiorowiskach piargów, wyleżysk śnieżnych, naturalnych 
muraw wysokogórskich i seminaturalnych zbiorowiskach pastwiskowych (m.in. Antennaria dioica, Ara-
bis alpina, Cerastium alpinum, Diphasiastrum alpinum, Huperzia selago, Lycopodium clavatum, Lysimachia 
nummularia, Sagina procumbens, S. saginoides, Saxifraga paniculata, Sedum alpestre, Selaginella selaginoi-
des, Sempervivum montanum, Thymus pulegioides), a po części w dolnoreglowych fitocenozach leśnych, 
głównie buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum i lasu jodłowego Galio-Abietetum (Euphorbia 
amygdaloides, Galeobdolon luteum, Galium rotundifolium, Lysimachia nemorum, Veronica montana i V. offi-
cinalis). Z 11 zanotowanych chamefitów drzewiastych trzy odgrywały istotną rolę w strukturze roślin-
ności: Empetrum hermaphroditum w piętrze subalpejskim w borówczyskach bażynowych Empetro-Vac-
cinietum myrtilli, a także Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea, które oprócz formacji krzewinkowych wśród 
kosodrzewiny często budowały runo górnoreglowego boru świerkowego Plagiothecio-Piceetum oraz 
dolnoreglowego boru mieszanego Abieti-Piceetum montanum. W spektrum form życiowych najmniej 
liczną grupę stanowiły hydrofity. Zanotowano ich zaledwie 10, a spośród nich tylko dwie niżowo-
-górskie rośliny Glyceria plicata (obserwowana w pasie wysokościowym 715–1230 m n.p.m.) i Veronica 
beccabunga (700–1190 m) były częściej spotykanymi na wysiękach wód lub brzegach potoków, przede 
wszystkim w niższych położeniach masywu. 

4. Wysokościowe zasięgi roślin

Ze względu na ogólny zasięg wysokościowy gatunki naczyniowe Babiogórskiego Parku Narodowego 
zaliczono do trzech grup roślin: górskich, niżowo-górskich i niżowych s. str. (Aneks, Ryc. 2). Pierwsza to 
taksony z centrum występowania w górach. W literaturze są wyodrębniane jako: podgórskie, reglowe, 
ogólnogórskie, ogólnowysokogórskie, subalpejskie i alpejskie. Drugą tworzą gatunki równie częste na 
niżu, jak i w górach, natomiast trzecią — mające optimum występowania poza obszarami górskimi. 
Podziału na grupy dokonano w oparciu o dotychczasową wiedzę o rozmieszczeniu roślin na obszarze 
polskich Karpat, zawartą między innymi w publikacjach: Walasa (1938), Pawłowskiego (1948), Korna-
sia (1955, 1957), Grodzińskiej i Pancer-Kotejowej (1960), Stuchlikowej i Stuchlika (1962), Jasiewicza 
(1965), Guzikowej (1977), Michalika (1979), Białeckiej (1982), Dubiela i in. (1983) oraz Zająca (1996), 
a także dotyczących masywu Babiej Góry, m.in. Zapałowicza (1880), Borysiak (1984, 1987), Borysiak 
i in. (1989), Borysiak i Szweda (1990) oraz Szweda (1986, 1993b). 

Taksonów górskich jest 125 (prawie 20% ogółu zanotowanych) i wszystkie są gatunkami rodzi-
mymi. Najliczniejsze są rośliny reglowe (46). Wśród nich częste są edyfikatory mezo- i eutroficznych 
lasów z Fagetalia, jak: Allium ursinum, Cirsium erisithales, Dentaria glandulosa, Dryopteris affinis, Festuca 
altissima, Lunaria rediviva, Lysimachia nemorum, Polystichum aculeatum, P. braunii, Prenanthes purpurea 
i Veronica montana. Niemały udział mają też taksony ziołoroślowe z Betulo-Adenostyletea: Aconitum 
variegatum, Aruncus sylvestris, Carduus personata, Lonicera nigra, Orobanche flava, Petasites albus, Poly-
gonatum verticillatum, Rosa pendulina, Senecio nemorensis i Streptopus amplexifolius. Swój udział zazna-
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czają również gatunki charakterystyczne z Vaccinio-Piceetea: Abies alba, Galium rotundifolium, Listera 
cordata, Luzula luzulina i Luzula sylvatica. Obecność subalpejskiego i alpejskiego piętra podkreślają 
gatunki naturalnych muraw wysokogórskich: acidofilnych z Juncetea trifidi: Agrostis rupestris (podany 
przez Balcerkiewicza i in. 1998, Górskiego 2004, por. także Frey 1997), Cerastium alpinum, Festuca 
airoides, Hieracium alpinum i Juncus trifidus; a także wapiennych z Seslerietea variae: Alchemilla flabel-
lata, Bartsia alpina, Festuca versicolor, Saxifraga paniculata i Selaginella selaginoides; jak również piar-
gowe: Oxyria digyna i Poa laxa (z Thlaspietea rotundifoliae) i wyleżysk śnieżnych z Salicetea herbaceae: 
Alchemilla fissa, Gnaphalium supinum, Luzula alpino-pilosa, Salix herbacea, Sagina saginoides, Salix retusa 
i Sedum alpestre. Na dwa najwyższe piętra roślinne Babiej Góry przypada optimum wysokościowe 
między innymi takich roślin, jak: Alchemilla babiogorensis, A. glaucescens, A. gorcensis, A. incisa, A. pyre-
naica, Anemone narcissiflora, Anthoxanthum alpinum, Diphasiastrum alpinum, Empetrum hermaphroditum, 
Festuca picta, Galium anisophyllon, Juniperus nana, Mutellina purpurea, Phleum commutatum, Polygonum 
viviparum, Rhodiola rosea, Sedum fabaria, Sempervivum montanum, Solidago alpestris i Swertia perennis. 
Zdecydowana większość górskich roślin należy do oceanicznych lub suboceanicznych, a wśród wyso-
kogórskich – do arktyczno-alpejskich. 

n - 103 gat. -
16,5%

ng - 370 gat. -
59,1% 

pg - 2 gat. -
0,3%

reg - 47 gat. 
7,5%

ogg - 48 
gat. - 7,7%

sa - 19 gat. -
3,0%

alp - 25 gat. -
4,0%

wg - 12 gat. -
1,9%

n
ng
pg
reg
ogg
sa
alp
wg

Ryc. 2. Elementy wysokościowe w florze Babiogórskiego Parku Narodowego

Objaśnienia: n – gatunki niżowe, ng – niżowo-górskie, pg – podgórskie, reg – reglowe, ogg – ogólnogórskie, 

sa – subalpejskie, alp – alpejskie, wg – ogólnowysokogórskie

Fig. 2. Mountain elements in the flora of the Babia Góra National Park 

Explanations: n gat. – lowland species, ng gat. – lowland-mountain species, pg gat. – submontane species, 

reg gat. – montane species, ogg gat. – general mountain species, sa gat. – subalpine species, alp gat. – alpine 

species, wg gat. – general high mountain
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Bardzo dużą część flory naczyniowej Parku stanowią gatunki niżowo-górskie. Zanotowano ich 
370 (59%). Z rzadziej spotykanych do tej grupy należą m.in. leśne z rzędu Fagetalia: Adoxa moschatel-
lina, Agropyron caninum, Carex pilosa, Hordelymus europaeus, Neottia nidus-avis; łąkowe z Molinio-Arrhe-
natheretea: Arrhenatherum elatius, Blysmus compressus, Crepis biennis, Juncus inflexus, Lotus uliginosus, 
Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Potentilla reptans, Rhinanthus alectorolophus, Rorippa sylvestris, 
Succisa pratensis i Valeriana officinalis; torfowiskowe z Scheuchzerio-Caricetea fuscae: Agrostis canina, 
Carex lepidocarpa, Epipactis palustris, Pinquicula vulgaris, Triglochin palustre; ciepłolubnych ziołorośli 
okrajkowych i muraw kserotermicznych: Carlina vulgaris, Gentianella ciliata, Lathyrus sylvestris, Melam-
pyrum nemorosum i Plantago media; wrzosowiskowe: Calluna vulgaris, Polygala vulgaris i Viola canina, 
a także borowe: Linnaea borealis, Moneses uniflora, Monotropa hypopitis i Pyrola rotundifolia. Niżowo-
-górskimi roślinami najszerzej rozpowszechnionymi w Parku są m.in. z leśnych Fagetalia: Carex sylva-
tica, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Stellaria 
nemorum i Viola reichenbachiana; z łąkowych: Deschampsia caespitosa, Myosotis palustris i Ranunculus 
repens; a z pozostałych zbiorowisk roślinnych: Agrostis capillaris, Athyrium filix-femina, Calamagrostis 
arundinacea, Deschampsia flexuosa, Epilobium montanum, Equisetum sylvaticum, Geranium robertianum, 
Gymnocarpium dryopteris, Hieracium murorum, Hypericum maculatum, Oxalis acetosella, Petasites hybri-
dus, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus oraz V. vitis-idaea. 

Na obszarze Parku maksima wysokościowe osiągają 103 gatunki niżowe (16,5% flory), wśród 
nich rzadziej występujące gatunki łąkowe: Alopecurus geniculatus, A. pratensis, Festuca arundinacea, 
Selinum carvifolia, Symphytum officinale, Veronica longifolia; okrajków ziołoroślowych: Anthriscus sylve-
stris, Chaerophyllum temulum, Eupatorium cannabinum i Rubus caesius; bagienne: Phalaris arundinacea, 
Poa palustris, Ranunculus linqua i Typha angustifolia; ciepłolubnych muraw i okrajków: Euphorbia cypa-
rissias, Filipendula vulgaris, Medicago falcata i Veronica spicata; jak również Carex elongata, C. ericetorum, 
Centaurium erythraea, Hieracium umbellatum, Melica nutans, Potentilla alba, Rosa canina, Salix alba, S. 
triandra, Sarothamnus scoparius, Stellaria holostea oraz Trifolium arvense.

5. Elementy geograficzno-historyczne

Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin jest dobrym narzędziem w ocenie stopnia zaawansowania 
procesu synantropizacji szaty roślinnej. Stosując podział przedstawiony przez Kornasia i Medwecką-
-Kornaś (1986; między innymi zmodyfikowany przez Mirka 1981), uwzględniający pochodzenie, czas 
przybycia i stopień zadomowienia gatunków, wyodrębniono spontaneofity niesynantropijne i apo-
fity oraz antropofity; te ostatnie różnicując na trwale zadomowione (metafity) – archeofity i kenofity, 
a także rośliny pojawiające się jedynie przejściowo – diafity. Brak dokładnej informacji na temat powią-
zania babiogórskich gatunków ze zbiorowiskami roślinnymi systematyzowanymi według syngenezy, 
niejednokrotnie uniemożliwił zaliczenie niektórych taksonów do danej kategorii geograficzno-histo-
rycznej, jak również odgraniczenie spontaneofitów niesynantropijnych od typowych apofitów. Na 626 
gatunków stwierdzonych we florze BgPN tylko 481 jednoznacznie sklasyfikowano.

W analizowanej florze BgPN zdecydowanie dominowały (90%) spontaneofity. Blisko połowa 
z nich (46%) to spontaneofity niesynantropijne, czyli taksony rodzime trwale związane wyłącznie 
z biotopami naturalnymi lub siedliskami bardzo słabo przekształconymi antropogenicznie. Z częściej 
występujących należą do nich między innymi gatunki ziołoroślowe z Betulo-Adenostyletea: Aconitum 
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firmum, Adenostyles alliariae, Aruncus sylvestris, Cucurbita alpina, Doronicum austriacum, Petasites kabli-
kianus, Ranunculus platanifolius, Rosa pendulina, Thalictrum aquilegiifolium, Valeriana sambucifolia i Vera-
trum lobelianum; a także liściastych lasów z Querco-Fagetea: Actaea spicata, Asarum europaeum, Circaea 
alpina, Dentaria bulbifera, D. glandulosa, Euphorbia amygdaloides, Festuca gigantea, Mercurialis perennis, 
Paris quadrifolia, Phyteuma spicatum, Pulmonaria obscura, Ranunculus lanuginosus, Sanicula europaea, 
Stachys sylvatica i Viola reichenbachiana. Wśród spontaneofitów około 44% stanowią apofity. Duża ich 
część tworzyła roślinność rozwijającą się na siedliskach nadal umiarkowanie przeobrażonych, jednak 
relatywnie bardziej niż typowe układy seminaturalne. Przeważnie były to: strukturalnie nieustabili-
zowane skupienia roślin na intensywnie użytkowanych szlakach komunikacyjnych, sztuczne drzewo-
stany o znacznie zmienionym runie, silnie zdegenerowane seminaturalne fitocenozy łąkowe i pastwi-
skowe lub zbiorowiska ruderalne niewyspecjalizowane (sensu Faliński 1969). Tego typu spontaneofity 
Stachnowicz (2001, npbl) nazwał proapofitami. Przykładem mogą być tutaj, z szerzej rozpowszech-
nionych w BgPN: Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, Caltha palustris ssp. laeta, Cardamine amara ssp. 
amara, Cardamine flexuosa, C. pratensis, Chrysosplenium alternifolium, Cirsium palustre, Impatiens noli-
-tangere, Juncus effusus, Lysimachia nemorum, Melandrium rubrum, Mycelis muralis, Myosotis palustris, 
Oxalis acetosella, Petasites albus, Potentilla erecta, Ranunculus alpestris, Senecio subalpinus, Veronica bec-
cabunga, V. montana i V. officinalis. Liczną grupę stanowią apofity często spotykane w zbiorowiskach 
segetalnych i ruderalnych wyspecjalizowanych, rozwijających się na terenach związanych z rolnictwem 
i osadnictwem. Takimi roślinami przykładowo są: Achillea millefolium, Agropyron repens, Agrostis capilla-
ris, Anthoxanthum odoratum, Chaerophyllum hirsutum, Chamaenerion angustifolium, Deschampsia caespi-
tosa, Epilobium montanum, Equisetum sylvaticum, Fragaria vesca, Galeopsis tetrahit, Hypericum macula-
tum, Petasites hybridus, Poa annua, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Rubus idaeus, Senecio fuchsii, 
Stellaria nemorum, Tussilago farfara i Urtica dioica. 

Uderzająco mały jest udział antropofitów, z których archeofity stanowią około 7%, a nowi przy-
bysze (kenofity, inaczej neofity) tylko 1% (por. Zając i in. 1998). Między innymi były to trzy agrio-
fity: Impatiens parviflora, Juncus tenuis i Lupinus polyphyllus, a także epekofit Veronica persica. Połowa 
archeofitów (17 na 34 stwierdzone) pochodzi z obszarów przyśródziemnomorskich (por. Zając 1988): 
Agrostemma githago, Anthemis arvensis, Centaurea cyanus, Euphorbia helioscopia, E. peplus, Galeopsis 
ladanum, Lolium temulentum, Raphanus raphanistrum, Scleranthus annuus, Sherardia arvensis, Sonchus 
asper, Spergula arvensis, Valerianella denata, Veronica agrestis, V. arvensis, Vicia angustifolia oraz V. hir-
suta. Znikomą rolę odgrywają diafity (1%), miejscowi uciekinierzy z upraw polnych lub przydomo-
wych (ergazjofity). Ciekawym przykładem tej kategorii roślin jest Telekia speciosa, wschodniokarpacki 
gatunek uważany za reglowy (Jasiewicz 1965), w BgPN znaleziony przez S. Balcerkiewicza (inf. ustna) 
w piętrze kosodrzewiny, ponadto notowany na Babiej Górze nad potokiem Jaworzyna przy granicy 
Parku. Smotrawa okazała jest dość często uprawiana w ogrodach na południowym podnóżu masywu 
(Stachnowicz 2001, npbl.).

6. Chronione gatunki roślin

Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego skupia się bogata flora roślin naczyniowych obję-
tych prawną ochroną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  
(Dz. U., poz. 1409). Składają się na nią 23 gatunki ściśle chronione oraz 33 częściowo chronione 
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Tabela 2. Chronione gatunki roślin stwierdzone w Babiogórskim Parku Narodowym

Table 2. Legally protected plants recorded in the Babia Góra National Park

L.p.
No

Nazwa gatunkowa
Scientific and Polish name

Zasięg pionowy 
[m n.p.m.]

Min. / max. 
altitude [m]

Gatunki objęte ochroną ścisłą (Strictly protected plants), *active protection

1 Arnica motana* arnika (kupalnik) górska 1480

2 Aconitum firmum tojad mocny 705/1665

3 Botrychium lunaria* podejźrzon księżycowy 1500

4 Dactylorhiza fuchsii* kukułka (storczyk, stoplamek) Fuchsa 720/1160

5 Dianthus speciosus goździk okazały 1340/1560

6 Diphasiastrum alpinum widlicz (widłak) alpejski 1350/1670

7 Epipactis palustris kruszczyk błotny 745/880

8 Gentiana punctata goryczka kropkowana 1430/1635

9 Gladiolus imbricatus* mieczyk dachówkowaty 805

10 Gymnadenia conopsea* gółka długoostrogowa 750/1090

11 Leucorchis albida gołek białawy 1090

12 Lilium martagon lilia złotogłów 725/1465

13 Listera cordata listera sercowata 1250/1470

14 Pedicularis hacquetii gnidosz Hacqueta 1495

15 Pinguicula alpina tłustosz alpejski 1230

16 Pinguicula vulgaris tłustosz pospolity 745/815

17 Polystichum aculeatum paprotnik kolczysty 760/1420

18 Polystichum braunii paprotnik Brauna 750/1250

19 Polystichum lonchitis paprotnik ostry 925/1515

20 Pulsatilla alba sasanka alpejska 1340/1715

21 Sempervivum montanum rojnik górski 1405/1680

22 Swertia perennis* niebielistka (swercja) trwała 1488

23 Traunsteinera globosa* storczyca kulista 1480/1545

Gatunki objęte ochroną częściową (Partially protected plants)

24 Allium ursinum czosnek niedźwiedzi 780/1090

25 Anemone narcissifolia zawilec narcyzowy 1340/1680

26 Angelica archangelica dzięgiel (arcydzięgiel) litwor 720

27 Aruncus sylvestris parzydło leśne 720/1363

28 Blechnum spicant podrzeń żebrowiec 770/1425

29 Carlina acaulis dziewięćsił bezłodygowy 725/1425

30 Centaurium erythraea centuria pospolita (c. zwyczajna) 720/775

31 Crocus scepusiensis krokus (szafran) spiski 890/901

32 Dactylorhiza majalis kukułka (stoplamek) szerokolistna 740/1185
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(Tab. 2). Wszystkie są składnikami fitocenonów o naturalnej bądź seminaturalnej syngenezie. Duża 
ich grupa swe optimum ekologiczne posiada w zbiorowiskach ziołoroślowych lub traworoślowych 
z klasy Betulo-Adenostyletea: Aconitum firmum, Aruncus sylvestris, Dianthus speciosus, Gentiana punc-
tata, Orobanche flava, Pedicularis hacqueti, Veratrum lobelianum. Po kilka gatunków chronionych rośnie 
w naturalnych murawach wysokogórskich lub szczelinach skalnych: Phyteuma orbiculare, Pulsatilla alba, 
Saxifraga paniculata, Selaginella selaginoides; w seminaturalnych ugrupowaniach z Nardo-Callunetea: 
Botrychium lunaria, Diphasiastrum alpinum, Leucorchis albida, Lycopodium clavatum i Pedicularis sylvatica; 
w torfiasto-mineralnych młakach z Scheuchzerio-Caricetea nigrae: Epipactis palustris, Pedicularis palu-
stris, Pinguicula vulgaris i Swertia perennis; w fitocenozach łąkowych z Molinio-Arrhenatheretea: Crocus 
scepusiensis, Dactylorhiza majalis i Gladiolus imbricatus; w lasach należących do Querco-Fagetea: Daphne 
mezereum, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Polystichum aculeatum, P. braunii, Allium ursinum, i Pri-
mula elatior, a także w zbiorowiskach borowych z Vaccinio-Piceetea: Blechnum spicant, Huperzia selago, 
Ledum palustre, Linnaea borealis, Listera cordata, Lycopodium annotinum, Pinus mugo i Polystichum lonchi-
tis. W tabeli 4 zestawiono lokalne minima i maksima wysokościowe babiogórskich roślin chronionych. 

33 Daphne mezereum wawrzynek wilczełyko 791/1505

34 Digitalis grandiflora naparstnica zwyczajna 1240/1315

35 Drosera rotundifolia rosiczka okrągłolistna 745/840

36 Epipactis helleborine kruszczyk szerokolistny 748/1200

37 Gentiana asclepiadea goryczka trojeściowa 680/1600

38 Gentianella ciliata goryczuszka (goryczka) orzęsiona 825/1185

39 Gentianella lutescens goryczuszka (goryczka) wczesna 1425

40 Huperzia selago wroniec widlasty (widłak wroniec) 720/1715

41 Ledum palustre bagno zwyczajne 745

42 Linnaea borealis zimoziół (linnea) północny 1550

43 Listera ovata listera jajowata 750/1090

44 Lycopodium annotinum widłak jałowcowaty 705/1630

45 Lycopodium clavatum widłak goździsty 740/1640

46 Neottia nidus-avis gnieźnik leśny 745/826

47 Orobanche flava zaraza żółta 700/780

48 Pedicularis palustris gnidosz błotny 745/890

49 Pedicularis sylvatica gnidosz rozesłany 814

50 Phyteuma orbiculare zerwa kulista (z. główkowata) 1340/1560

51 Pinus mugo sosna górska 
(s. kosa, kosodrzewina)

1200/1680

52 Platanthera bifolia podkolan biały 700/915

53 Primula elatior pierwiosnka wyniosła 700/1610

54 Saxifraga paniculata skalnica gronkowa 1280/1670

55 Selaginella selaginoides widliczka ostrozębna 1340/1560

56 Veratrum lobelianum ciemiężyca (ciemierzyca) zielona 740/1670
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Wyłącznie na obszarach regli (do wysokości 1350–1390 m n.p.m.) obserwowano 24 taksony, podczas 
gdy 32 w piętrze kosodrzewiny i alpejskim. Pięć gatunków zostało wyszczególnionych (w tabeli 4 ozna-
czone symbolem*), zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem MŚ, jako wymagające czynnej 
ochrony. Są to: Arnica montana, Botrychium lunaria, Dactylorhiza fuchsii, Gladiolus imbricatus, Gymna-
denia conopsea, Swertia perennis i Traunsteinera globosa. Dwa z nich, Dactylorhiza fuchsii i Gladiolus 
imbricatus, posiadają dość duże zasoby populacyjne na orawskim podnóżu Babiej Góry, jednak w zde-
cydowanej większości już poza obrębem BgPN (Stachnowicz 2001, npbl.). Ochrona czynna powinna 
polegać na utrzymaniu zbiorowisk półnaturalnych, jak w przypadku owczych pastwisk, na których 
rosną szafrany, jak i synantropijnych segetalnych, jakimi są tradycyjnie użytkowane pola uprawne 
z masowym udziałem mieczyka dachówkowatego.

7. Gatunki Polskiej Czerwonej Księgi Roślin

W skład flory Babiogórskiego Parku Narodowego wchodzą cztery gatunki figurujące w Polskiej Czer-
wonej Księdze Roślin, wydanej pod redakcją Kaźmierczakowej i in. (2014). Są to: tojad mocny moraw-
ski Aconitum firmum ssp. moravicum (narażony, kategoria VU), rogownica alpejska Cerastium alpinum 
(krytycznie zagrożony CR), okrzyn jeleni Laserpitium archangelica (CR) oraz gnidosz Hacqueta Pedicu-
laris hacqueti (VU). Tojad morawski jest endemitem Karpat Zachodnich, mającym w Polsce stanowiska 
jedynie w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim (Mitka 2001). Na Babiej Górze występuje razem 
z częstym tam podgatunkiem A. f. ssp. firmum, w ziołoroślach Aconitetum firmi z klasy Betulo-Adeno-
styletea, rozwijających się w łożyskach potoków w pasie wysokościowym 705–1665 m n.p.m. Babio-
górska populacja rogownicy alpejskiej, jedyna w Polsce, została opisana przez Zapałowicza (1911; za 
Paruselem 2001b) jako podgatunek Cerastium alpinum ssp. babiogorense, uznawany za neoendemit 
zachodniokarpacki. Jest krytycznie zagrożona; zdaniem Parusela (l.c.) ze względu na niewielki zasięg 
(wzdłuż północnej krawędzi między Pośrednim Grzbietem a Główniakiem), znikomy obszar wystę-
powania (łączna powierzchnia płatów około 10 m2) i przestrzenną izolację stanowiska, położonego 
kilkaset kilometrów od najbliższych w Alpach i Karpatach Wschodnich. Większość stanowisk noto-
wano w piętrze subalpejskim, od 1480 do 1680 m n.p.m.. Podobnie krytycznie zagrożonym gatunkiem, 
z tych samych powodów, jest Laserpitium archangelica, osiągający w Polsce północną granicę zasięgu 
(Parusel 2001a). Na Babiej Górze głównym centrum jego występowania są północne zbocza w rejonie 
Sokolicy i Kępy. Stwierdzono go tam między 1250 a 1400 m n.p.m. W 2000 roku Parusel (l. c.) policzył 
okazy okrzyna jeleniego. Na populację składało się 320 osobników (w tym 90 generatywnych), zaj-
mujących łączny areał 1700 m2. Północną granicę zasięgu w Polsce osiąga również gnidosz Hacqueta 
(Piękoś-Mirkowa 2001). W BgPN dotychczas był notowany na wysokości 1485–1540 m n.p.m., jedy-
nie po północnej stronie masywu.

Z wymienionych taksonów Polskiej Czerwonej Księgi Roślin ochroną gatunkową w naszym kraju 
są objęte tojad mocny i gnidosz Hacqueta. Aconitum firmum ssp. moravicum podlega również ochronie 
na terytorium Unii Europejskiej, w obszarach sieci ekologicznej Natura 2000; w Polsce w Ostoi Babio-
górskiej PLH120001. 
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8. Podsumowanie wyników

Masyw Babiej Góry cechuje się odmiennym zróżnicowaniem warunków środowiskowych na południo-
wych i północnych zboczach, co wynika z tektoniki, morfologii powierzchni, usytuowania wzdłuż osi 
o orientacji mniej więcej wschód-zachód, wyraźnej izolacji od innych górotworów Beskidu Zachod-
niego, w dużej mierze także z użytkowania gospodarczego. Zbocza południowe mają 3,5-krotnie 
większą powierzchnię niż północne. Są średnio o 10º mniej nachylone. W strefie górnej granicy lasu 
odbierają o 40% więcej promieniowania słonecznego. Zatem są cieplejsze i mniej wilgotne, a ich 
powierzchniowa rzeźba jest mniej dynamiczna i słabiej narażona na zjawiska ekstremalne, jak między 
innymi obrywy czy obsuwy gruntu. 

Na stokach południowych granica lasu przebiega średnio na wysokości 1396 m n.p.m., o 60 m 
wyżej niż na północnych. W latach 1964–2009 strefa ta przesunęła się w górę masywu średnio o 16 m  
n.p.m., lokalnie nawet o 90 m, a głównym tego czynnikiem było zaniechanie rolniczego użytkowania 
(Czajka i in. 2015 ). Zróżnicowanie warunków środowiskowych w abiotycznym podsystemie krajobra-
zowym Babiogórskiego Parku Narodowego i ich dynamika mają wyraz w strukturze spontanicznej flory 
naczyniowej. Wyniki kartowania terenowego, przeprowadzonego w latach 1974–1981, 1993–1994 
i 1996–2000, pokazują dużą różnorodność flory obszaru BgPN, wyrażoną bogactwem gatunków, 
zróżnicowaniem ich właściwości biologicznych i różnorodnością wymagań w stosunku do zasobów 
środowiska, różnym zasięgiem wysokościowym i geograficznym oraz pochodzeniem. Zbadana flora 
naczyniowa Parku liczy 626 taksonów zanotowanych na obszarze 45 km2. Jej struktura taksonomiczna 
w głównym zarysie jest zbliżona do systematyki flory Polski. Podobnie jak we florze kraju, na liście 
gatunków przeważają Magnoliopsida, a rodzinami najliczniejszymi w gatunki są Asteraceae, Poaceae 
i Rosaceae. Wśród około 290 zanotowanych rodzajów najbogatszymi są: Carex (23 taksony), Alchemilla 
(19), Salix (13), Juncus (12) i Veronica (11). W skład flory wchodzą głównie hemikryptofity, a procen-
towy udział poszczególnych form życiowych Raunkiaer’a jest zbliżony do spektrum takich form dla 
flory Polski. Gatunki należą do trzech grup zasięgu wysokościowego, a mianowicie do roślin niżowych 
s. str., niżowo-górskich i górskich, co jest odzwierciedleniem między innymi usytuowania Parku w kilku 
strefach roślinno-klimatycznych. Udział taksonów górskich, blisko 20% ogółu zanotowanych, podkre-
śla wysokogórski charakter masywu. Wyłącznie w obszarach regla dolnego i górnego obserwowano 33 
taksony, podczas gdy 34 tylko w piętrze kosodrzewiny i alpejskim, co świadczy o dużej indywidualności 
flor pięter roślinno-klimatycznych. Zdecydowana większość roślin górskich to gatunki oceaniczne lub 
suboceaniczne. Obecność tego elementu kierunkowego można tłumaczyć perhumidowym klimatem 
w granicach Parku. Analiza flory pod kątem udziału elementu geograficzno-historycznego pozwoliła 
ocenić zaawansowanie procesu synantropizacji. Dominują (90%) spontaneofity, czyli gatunki rodzime. 
Archeofity stanowią 7%, a kenofity 1%, co świadczy o wysokim poziomie naturalności flory. Obszar 
BgPN można uznać za refugium chronionych gatunków roślin (56 taksonów). Są one strukturalnymi 
elementami zbiorowisk roślinnych o syngenezie naturalnej, ale też i seminaturalnej, a w związku z tym 
wymagającymi czynnej ochrony. Na przyrodniczą wartość różnorodności flory Parku składają się też 
stanowiska czterech gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. 

Baza danych pochodzących z kartowania terenowego wykonanego w latach 1974–81, 1993–94 
i 1996–2000 została między innymi stworzona na potrzeby planu ochrony dla Parku Narodowego. 
Liczy ona obecnie około 60 000 oryginalnych notowań gatunków flory naczyniowej. Każdemu z gatun-
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ków zostały w bazie przypisane liczne atrybuty dotyczące jego biologii i autekologii. Każde stanowisko 
ma swoją lokalizację w systemie ATPOL, z dokładnością do kwadratu o boku 250 m. Dla dużej części 
obszaru Babiogórskiego Parku Narodowego jest to więc bardzo dobrze udokumentowany tzw. stan 
„zerowy”, czyli początkowy, niezbędny do monitorowania kierunku i zakresu zmian w szacie roślinnej 
masywu. 

9. Streszczenie

Flora roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego  
(Karpaty Zachodnie, Polska)

Artykuł zawiera przegląd spontanicznej flory naczyniowej Babiogórskiego Parku Narodowego. 
Zamieszczono w nim wykaz 626 taksonów zanotowanych w ciągu ostatnich 30 lat geobotanicznej 
eksploracji obszarów Parku. Przedstawiono wyniki analizy bogactwa gatunkowego i różnorodności 
gatunkowej roślin. Oceniono stopień synantropizacji flory. Zwrócono uwagę na przyrodniczą wartość 
flory wyrażoną występowaniem 56 gatunków prawnie chronionych oraz czterech taksonów z Pol-
skiej Czerwonej Księgi Roślin. Omówiono zawartość bazy danych dla flory naczyniowej BgPN, spo-
rządzonej na potrzeby planu ochrony Parku. Baza danych, tworzona w trakcie kartowania terenowego 
w latach 1974–81, 1993–94 i 1996–2000, liczy około 60 000 oryginalnych notowań gatunków flory 
naczyniowej. Stanowiska zostały zakodowane w systemie ATPOL, z dokładnością do kwadratu o boku  
250 m. Wskazano na praktyczne zastosowanie wyników tego przeglądu w monitoringu kierunku 
i zakresu zmian w szacie roślinnej masywu Babiej Góry.  

Summary

The vascular flora of the Babia Góra National Park  
(The Western Carpathian, Poland)

In 1974–1981, 1993–94 and 1996–2000 a team of botanists carried out their field studies aimed at 
mapping the vascular flora of Mt Babia Góra in the Beskid Wysoki range (The Western Carpathian, 
Poland). The available data from within the borders of the Babia Góra National Park, as well as selected 
unpublished results of some other, e.g. phytosociological studies, have been elaborated for the purpo-
ses of the protection plan of the Park and deposited in its headquarters in a form of a large computer 
database comprising ca. 60 000 records. The floristic data has been stored in a way enabling the future 
presentation of the species’ distribution in a form of cartograms, as well as relatively rapid multi-aspect 
analyses of the flora’s composition of any chosen area in the Park. The plants’ localities were located, 
if only possible, with a precision of a 250 x 250 m square within the ATPOL cartographic system. They 
were also characterised according to local habitat and biotic conditions. The database also contains 
many autecological characteristics of each taxon and some information enabling recognition of the 
synanthropization processes of the flora and its intensity. 

The spontaneous flora of the Babia Góra National Park, assessed in the mentioned database, 
consists of 626 taxa. They were listed in this article together with available information on the spe-

Flora roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie, Polska)



78

Rośliny Babiej Góry

cies’ minimal and maximal altitude in the Babia Góra massif. The work also contains a description 
and a discussion of the flora’s taxonomic structure (i.e. families and genera), the spectrum of the 
Raunkiaer’s life forms of plants, and the share of mountain species. 

General degree of anthropogenic transformations of the flora was assessed through an outline 
share of geographic-historical groups of species. Relatively new alien species (kenophytes) are still 
very rare in the Babia Góra massif (ca. 1%), while archaeophytes comprise about 7% of the flora. 
Furthermore, almost 50% of native plants have not shown any permanent synanthropic tendencies 
so far. The flora of Babia Góra is exceptionally rich in species (56 taxa) which are legally protected in 
Poland. In addition, four taxa are listed in the Polish Red Data Book of Endangered Plants. These are: 
Aconitum firmum ssp. moravicum (vulnerable, VU), Cerastium alpinum (critically endangered, CR), Laser-
pitium archangelica (CR) and Pedicularis hacqueti (VU). The first one of the above-mentioned species 
is also considered to be rare in other countries, and as such it is given international protection in the 
European Union. It is worth mentioning that Babia Góra population of Cerastium alpinum is the only one 
and that of Laserpitium archangelica one of two populations in Poland. Thus, their resources are crucial 
for the protection of both species in the country. 
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11. Aneks. Rośliny naczyniowe stwierdzone na terenie  
Babiogórskiego Parku Narodowego

 Objaśnienia: n – gatunek niżowy, ng – niżowo-górski, pg – podgórski, reg – reglowy,  
ogg – ogólnogórski, wg – wysokogórski, sa – subalpejski, alp – alpejski

 Annex. Vascular plants recorded in the Babia Góra National 
Park

 Explanations: n – lowland species, ng – lowland-mountain species, pg – submontane species,  
reg – montane species, ogg – general mountain species, wg – general high-mountain species, 
sa – subalpine species, alp – alpine species.

L. p.
No.

Nazwa gatunkowa 
Name of species

Piętrowy zasięg
w Karpatach

Mountain 
range in 

the Carpathian

Min. wys. Maks. wys.

m n.p.m. 

Min. 
altitude

Max. 
altitude

m a.s.l.

1 2 3 4 5

1 Abies alba MILL. reg 680 1420

2 Acer platanoides L. n 780 840

3 Acer pseudoplatanus L. ng 665 1340

4 Achillea millefolium L. ng 665 1670

5 Aconitum firmum (RCHB.) NEILR. ogg 705 1665

6 Aconitum variegatum L. reg 950 970

7 Actaea spicata L. ng 740 1125

8 Adenostyles alliariae (GOUAN) A. KERN. sa 720 1665

9 Adoxa moschatellina L. ng 1120 1380

10 Aegopodium podagraria L. ng 700 975

11 Agrimonia procera WALLR. n 760 760

12 Agropyron caninum (L.) P. BEAUV. ng 755 1072

13 Agropyron repens (L.) P. BEAUV. ng 670 1250

14 Agrostemma githago L. n 810 930

15 Agrostis canina L. ng 809 835

16 Agrostis capillaris L. ng 665 1470

17 Agrostis gigantea ROTH ng 725 1015

18 Agrostis rupestris ALL. alp 1680 1680

19 Agrostis stolonifera L. ng 700 1125

20 Ajuga reptans L. ng 710 1070

21 Alchemilla acutiloba OPIZ ng 720 1560

22 Alchemilla babiogorensis PAWŁ. wg 1350 1530
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L. p.
No.

Nazwa gatunkowa 
Name of species

Piętrowy zasięg
w Karpatach

Mountain 
range in 

the Carpathian

Min. wys. Maks. wys.

m n.p.m. 

Min. 
altitude

Max. 
altitude

m a.s.l.

1 2 3 4 5

23 Alchemilla bogumili PAWLUS wg 1300 1410

24 Alchemilla fissa GÜNTHER & SCHUMMEL wg 1353 1640

25 Alchemilla flabellata BUSER alp 1350 1725

26 Alchemilla glabra NEYGENF. ogg 815 1620

27 Alchemilla glaucescens WALLR. ogg 1353 1360

28 Alchemilla gorcensis PAWŁ. ogg 1360 1570

29 Alchemilla gracilis OPIZ ng 720 1725

30 Alchemilla incisa BUSER wg 1400 1725

31 Alchemilla monticola OPIZ ng 720 1630

32 Alchemilla plicata BUSER ogg 885 1205

33 Alchemilla pyrenaica DUFOUR wg 1445 1690

34 Alchemilla straminea BUSER s.l. ogg 690 1575

35 Alchemilla subcrenata BUSER ng 1040 1600

36 Alchemilla subtatrica PAWŁ. ogg 1065  

37 Alchemilla walasii PAWŁ. reg 740 1560

38 Alchemilla xanthochlora ROTHM. ng 1180 1500

39 Allium ursinum L. reg 780 1090

40 Allium victorialis L. ogg 1110 1110

41 Alnus glutinosa (L.) GAERTN. n 712 1045

42 Alnus incana (L.) MOENCH pg 705 1045

43 Alopecurus geniculatus L. n 775 825

44 Alopecurus pratensis L. n 775 900

45 Anemone narcissifolia L. wg 1340 1680

46 Anemone nemorosa L. ng 735 1315

47 Angelica archangelica L. ng 720 720

48 Angelica sylvestris L. ng 665 1440

49 Antennaria dioica (L.) GAERTN. ng 800 1460

50 Anthemis arvensis L. ng 670 986

51 Anthoxanthum alpinum Á. LÖVE & D. LÖVE wg 1445 1622

52 Anthoxanthum odoratum L. ng 705 1650

53 Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. n 780 796

54 Anthyllis vulneraria L. ng 1090 1090
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L. p.
No.

Nazwa gatunkowa 
Name of species

Piętrowy zasięg
w Karpatach

Mountain 
range in 

the Carpathian

Min. wys. Maks. wys.

m n.p.m. 

Min. 
altitude

Max. 
altitude

m a.s.l.

1 2 3 4 5

55 Apera spica-venti (L.) P. BEAUV. n 800 800

56 Arabis alpina L. ogg 705 1570

57 Arctium lappa L. n 730 730

58 Arenaria serpyllifolia L. ng 705 986

59 Armoracia rusticana P. GAERTN., B. MEY & SCHERB. n 720 755

60 Arnica montana L. ng 1480 1480

61 Arnoseris minima (L.) SCHWEIGG. & KÖRTE n 800 800

62 Arrhenatherum elatius (L.) P. BEAUV. ex J. PRESL & C. 
PRESL ng 715 1090

63 Artemisia vulgaris L. n 755 755

64 Aruncus sylvestris KOSTEL. reg 720 1363

65 Asarum europaeum L. ng 710 1010

66 Asplenium viride HUDS. ogg 1445 1640

67 Astrantia major L. ng 725 1425

68 Athyrium distentifolium TAUSCH ex OPIZ sa 720 1620

69 Athyrium filix-femina (L.) ROTH ng 665 1425

70 Atriplex patula L. n 720 870

71 Avena sativa L. n 755 950

72 Barbarea vulgaris R. BR. n 720 986

73 Bartsia alpina L. alp 1280 1635

74 Bellis perennis L. ng 730 986

75 Betula obscura KOTULA ng 825 825

76 Betula pendula ROTH ng 730 1220

77 Betula pubescens EHRH. n 840 840

78 Blechnum spicant (L.) ROTH ng 770 1425

79 Blysmus compressus (L.) PANZ. ex LINK ng 1080 1080

80 Botrychium lunaria (L.) SW. ng 1500 1500

81 Briza media L. ng 710 1585

82 Bromus inermis LEYSS. n 1090 1090

83 Bromus secalinus L. ng 800 805

84 Bryonia alba L. n 985 985

85 Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH ng 670 1550

86 Calamagrostis epigejos (L.) ROTH. ng 715 1400

87 Calamagrostis villosa (CHAIX) J.F. GMEL. ogg 725 1665
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L. p.
No.

Nazwa gatunkowa 
Name of species

Piętrowy zasięg
w Karpatach

Mountain 
range in 

the Carpathian

Min. wys. Maks. wys.

m n.p.m. 

Min. 
altitude

Max. 
altitude

m a.s.l.

1 2 3 4 5

88 Callitriche cophocarpa SENDTN. ng 1105 1105

89 Callitriche hamulata KÜTZ. ex W.D.J. KOCH n 875 875

90 Callitriche verna L. em. LÖNNR. n 760 760

91 Calluna vulgaris (L.) HULL ng 755 885

92 Caltha palustris L. ssp. laeta (SCHOTT, NYMAN & 
KOTSCHY) HEGI ogg 710 1600

93 Caltha palustris L. ssp. palustris n 720 985

94 Campanula patula L. ng 710 1560

95 Campanula polymorpha WITASEK ogg 720 1680

96 Campanula rapunculoides L. ng 870 1055

97 Campanula rotundifolia L. ng 670 1670

98 Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK. ng 710 1180

99 Cardamine amara L. ssp. amara ng 710 1435

100 Cardamine amara L. ssp. opizii (J. PRESL. & C. PRESL.) 
ČELAK. ogg 965 1485

101 Cardamine flexuosa WITH. ng 705 1630

102 Cardamine hirsuta L. ng 860 1200

103 Cardamine impatiens L. ng 740 925

104 Cardamine pratensis L. ng 700 1495

105 Cardamine trifolia L. reg 875 1310

106 Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK ssp. arenosa ng 1460 1640

107 Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK ssp. borbasii ZAPAŁ. ogg 1488 1560

108 Cardaminopsis halleri (L.) HAYEK ogg 895  

109 Carduus personata (L.) JACQ. reg 870 1365

110 Carex brizoides L. ng 785 1300

111 Carex canescens L. ng 745 1438

112 Carex caryophyllea LATOURR. ng 875 931

113 Carex demissa HORNEM. ng 755 888

114 Carex digitata L. ng 775 886

115 Carex echinata MURRAY ng 745 1438

116 Carex elongata L. n 725 804

117 Carex ericetorum POLLICH n 755 805

118 Carex flacca SCHREB. ng 820 1015
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L. p.
No.

Nazwa gatunkowa 
Name of species

Piętrowy zasięg
w Karpatach

Mountain 
range in 

the Carpathian

Min. wys. Maks. wys.

m n.p.m. 

Min. 
altitude

Max. 
altitude

m a.s.l.

1 2 3 4 5

119 Carex flava L. ng 720 1438

120 Carex hirta L. ng 710 1045

121 Carex lepidocarpa TAUSCH ng 755 835

122 Carex leporina L. ng 710 1400

123 Carex nigra REICHARD ng 710 1680

124 Carex oederi RETZ. ng 1064 1438

125 Carex pallescens L. ng 710 1395

126 Carex panicea L. ng 745 1438

127 Carex pauciflora LIGHTF. reg 745 790

128 Carex pilosa SCOP. ng 890 993

129 Carex pilulifera L. ng 740 1405

130 Carex remota L. ng 700 1050

131 Carex rostrata STOKES ng 816 1325

132 Carex sylvatica HUDS. ng 700 1300

133 Carlina acaulis L. ng 725 1425

134 Carlina vulgaris L. ng 725 885

135 Carum carvi L. ng 670 1064

136 Centaurea cyanus L. n 820 820

137 Centaurea jacea L. ng 665 1420

138 Centaurea oxylepis (WIMM. & GRAB.) HAYEK reg 780 1080

139 Centaurium erythraea RAFN ssp. erythraea n 720 775

140 Cerastium alpinum L. alp 1480 1680

141 Cerastium arvense L. ng 770 1220

142 Cerastium fontanum BAUMG. sa 700 1375

143 Cerastium glomeratum THUILL. ng 750 1380

144 Cerastium holosteoides FR. em. HYL. ng 720 1550

145 Cerasus avium (L.) MOENCH. ng 700 895

146 Chaerophyllum aromaticum L. ng 685 1590

147 Chaerophyllum hirsutum L. ogg 700 1620

148 Chaerophyllum temulum L. n 740 770

149 Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. ng 680 1610

150 Chenopodium strictum ROTH ng 930 930

151 Chrysosplenium alternifolium L. ng 700 1580
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152 Cicerbita alpina (L.) WALLR. ogg 725 1610

153 Circaea alpina L. ng 725 1325

154 Circaea intermedia EHRH. ng 740 930

155 Circaea lutetiana L. ng 740 1035

156 Cirsium arvense (L.) SCOP. ng 715 970

157 Cirsium erisithales (JACQ.) SCOP. reg 930 975

158 Cirsium oleraceum (L.) SCOP. ng 720 1025

159 Cirsium palustre (L.) SCOP. ng 705 1230

160 Cirsium rivulare (JACQ.) ALL. ng 710 1064

161 Cirsium vulgare (SAVI) TEN. ng 705 988

162 Convallaria majalis L. n 700 700

163 Corylus avellana L. n 700 700

164 Crepis biennis L. ng 1100 1125

165 Crepis capillaris (L.) WALLR. ng 885 885

166 Crepis mollis (JACQ.) ASCH. s.s. ogg 1435 1435

167 Crepis paludosa (L.) MOENCH. ng 700 1380

168 Crocus scepusiensis (REHMANN & WOŁ.) BORBÁS reg 890 901

169 Cruciata glabra (L.) EHREND. ng 665 1440

170 Cynosurus cristatus L. ng 710 1410

171 Cystopteris fragilis (L.) BERNH. ng 1145 1640

172 Dactylis glomerata L. ng 665 1285

173 Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ ng 720 1160

174 Dactylorhiza majalis (RCHB.) P.F. HUNT & SUMMERH. ng 740 1185

175 Danthonia decumbens DC. ng 710 1060

176 Daphne mezereum L. ng 791 1505

177 Daucus carota L. n 895 895

178 Dentaria bulbifera L. ng 710 1175

179 Dentaria glandulosa WALDST. & KIT. reg 700 1185

180 Deschampsia caespitosa (L.) P. BEAUV. ng 700 1620

181 Deschampsia flexuosa (L.) TRIN. ng 725 1715

182 Dianthus speciosus RCHB. sa 1340 1560

183 Digitalis grandiflora MILL. ng 1240 1315

184 Diphasiastrum alpinum (L.) HOLUB. alp 1350 1670
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185 Doronicum austriacum JACQ. sa 740 1610

186 Drosera rotundifolia L. ng 745 840

187 Dryopteris affinis (LOWE) FRASER-JENK. reg 780 1065

188 Dryopteris carthusiana (VILL.) H.P. FUCHS ng 680 1500

189 Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY ogg 705 1665

190 Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT ng 665 1585

191 Echium vulgare L. n 920 920

192 Eleocharis mammillata (H. LINDB.) H. LINDB. ex 
DÖRFL. s.s. reg 725 985

193 Eleocharis palustris (L.) ROEM. & SCHULT. n 720 720

194 Empetrum hermaphroditum HAGERUP alp 1210 1630

195 Epilobium adenocaulon HAUSSKN. ng 825 1360

196 Epilobium alpestre (JACQ.) KROCK. ogg 815 1515

197 Epilobium alsinifolium VILL. ogg 1015 1620

198 Epilobium collinum C.C. GMEL. ng 710 986

199 Epilobium montanum L. ng 720 1490

200 Epilobium obscurum SCHREB. ng 715 775

201 Epilobium palustre L. ng 710 1380

202 Epilobium parviflorum SCHREB. ng 780 1495

203 Epipactis helleborine (L.) CRANTZ ng 748 1200

204 Epipactis palustris (L.) CRANTZ ng 745 880

205 Equisetum arvense L. ng 685 1380

206 Equisetum fluviatile L. ng 725 1370

207 Equisetum palustre L. ng 710 1250

208 Equisetum pratense EHRH. n 800 915

209 Equisetum ramosissimum DESF. n 1230 1230

210 Equisetum sylvaticum L. ng 700 1435

211 Equisetum telmateia EHRH. pg 795 910

212 Eriophorum angustifolium HONCK. ng 745 1230

213 Eriophorum latifolium HOPPE ng 835 1160

214 Eriophorum vaginatum L. ng 790 840

215 Eupatorium cannabinum L. n 800 800

216 Euphorbia amygdaloides L. ng 705 1120
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217 Euphorbia cyparissias L. n 825 970

218 Euphorbia helioscopia L. n 755 800

219 Euphorbia peplus L. n 845 845

220 Euphorbia serrulata THUILL. reg 725 910

221 Euphrasia picta WIMM. sa 1405 1405

222 Euphrasia rostkoviana HAYNE ng 710 1590

223 Euphrasia stricta D. WOLFF ex  J.F. LEHM. ng 700 1420

224 Fagus sylvatica L. ng 700 1340

225 Fallopia convolvulus (L.) Á. LÖVE ng 710 1035

226 Fallopia dumetorum (L.) HOLUB n 800 800

227 Festuca airoides LAM. alp 1340 1715

228 Festuca altissima ALL. reg 725 1230

229 Festuca arundinacea SCHREB. n 885 885

230 Festuca gigantea (L.) VILL. ng 700 1085

231 Festuca heterophylla LAM. ng 820 820

232 Festuca ovina L. s.s. ng 1470 1470

233 Festuca picta KIT. wg 1360 1600

234 Festuca pratensis HUDS. ng 670 990

235 Festuca rubra L. ssp. rubra ng 705 1410

236 Festuca versicolor TAUSCH wg 1355 1680

237 Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. ng 740 1360

238 Filipendula vulgaris MOENCH. ng 1040 1040

239 Fragaria moschata DUCHESNE ng 1030 1030

240 Fragaria vesca L. ng 665 1185

241 Frangula alnus MILL. ng 810 1000

242 Fraxinus excelsior L. ng 665 1075

243 Galeobdolon luteum HUDS. ng 700 1360

244 Galeopsis bifida BOENN. ng 665 1050

245 Galeopsis ladanum L. ng 1180 1180

246 Galeopsis pubescens BESSER ng 700 1505

247 Galeopsis speciosa MILL. ng 810 850

248 Galeopsis tetrahit L. ng 670 1250

249 Galium anisophyllon VILL. alp 1280 1670
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250 Galium aparine L. ng 790 1050

251 Galium mollugo L. ng 665 1410

252 Galium odoratum (L.) SCOP. ng 710 1280

253 Galium palustre L. ng 710 1420

254 Galium rotundifolium L. reg 715 1160

255 Galium schultesii VEST ng 780 1425

256 Galium uliginosum L. ng 750 1075

257 Galium verum L. ng 725 1125

258 Gentiana asclepiadea L. ogg 680 1600

259 Gentiana punctata L. sa 1430 1635

260 Gentianella ciliata (L.) BORKH. ng 825 1185

261 Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB ssp. lutescens ogg 1425 1425

262 Geranium pusillum BURM. f. ex L. ng 885 885

263 Geranium robertianum L. ng 685 1350

264 Geranium sylvaticum L. sa 795 1620

265 Geum montanum L. ogg 1045 1670

266 Geum rivale L. ng 720 1485

267 Geum urbanum L. ng 720 1385

268 Gladiolus imbricatus L. ng 805 805

269 Glechoma hederacea L. ng 665 1210

270 Glyceria declinata BRÉB. ng 875 875

271 Glyceria fluitans (L.) R. BR. ng 710 1045

272 Glyceria nemoralis (R. UECHTR.) R. UECHTR. & KÖRN. ng 715 1050

273 Glyceria plicata FR. ng 715 1230

274 Glyceria x pedicellata F. TOWNS. ng 885 885

275 Gnaphalium norvegicum GUNNERUS sa 800 1488

276 Gnaphalium supinum L. alp 1410 1655

277 Gnaphalium sylvaticum L. ng 710 1450

278 Gnaphalium uliginosum L. ng 720 1450

279 Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. reg 750 1090
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280 Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN ng 700 1443

281 Helianthus tuberosus L. n 775 930

282 Heracleum sphondylium L. s.s. ng 665 1495

283 Hieracium alpinum L. alp 1340 1715

284 Hieracium lachenalii C.C. GMEL. ng 685 1620

285 Hieracium lactucella WALLR. ng 745 745

286 Hieracium laevigatum WILLD. ogg 670 990

287 Hieracium murorum L. ng 705 1480

288 Hieracium pilosella L. ng 725 1060

289 Hieracium umbellatum L. n 825 825

290 Holcus lanatus L. ng 700 1325

291 Holcus mollis L. ng 665 1240

292 Homogyne alpina (L.) CASS. ogg 700 1680

293 Hordelymus europaeus (L.) JESS. EX. HARZ ng 1015 1015

294 Huperzia selago (L.) BERNH. ex SCHRANK & MART. ogg 720 1715

295 Hypericum humifusum L. ng 760 760

296 Hypericum maculatum CRANTZ ng 665 1550

297 Hypericum perforatum L. ng 720 1100

298 Hypochoeris radicata L. ng 665 1010

299 Hypochoeris uniflora VILL. sa 1380 1670

300 Impatiens noli-tangere L. ng 700 1200

301 Impatiens parviflora DC. n 755 815

302 Juncus alpino-articulatus  CHAIX reg 795 1015

303 Juncus articulatus L. em. K. RICHT. ng 700 1405

304 Juncus bufonius L. ng 705 890

305 Juncus bulbosus L. ng 745 804

306 Juncus compressus JACQ. ng 885 885

307 Juncus conglomeratus L. em. LEERS ng 710 1438

308 Juncus effusus L. ng 700 1230

309 Juncus filiformis L. ng 808 1470

310 Juncus inflexus L. ng 986 1160

311 Juncus squarrosus L. ng 745 1405

312 Juncus tenuis WILLD. ng 900 986
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313 Juncus trifidus L. alp 1615 1715

314 Juniperus communis L. ng 745 1060

315 Juniperus communis  L. ssp. alpina (SUTER) ČELAK. alp 1355 1680

316 Knautia arvensis (L.) J.M. COULT. ng 720 1090

317 Lactuca serriola L. n 775 780

318 Lamium maculatum L. ng 720 1399

319 Lamium moluccellifolium FR. n 780 800

320 Lapsana communis L. ng 670 1420

321 Larix decidua MILL. ssp. decidua ng 745 1330

322 Laserpitium archangelica WULFEN ogg 1250 1340

323 Lathyrus pratensis L. ng 665 1045

324 Lathyrus sylvestris L. ng 670 1110

325 Ledum palustre L. ng 745 745

326 Lemna minor L. n 870 870

327 Leontodon autumnalis L. ng 685 1054

328 Leontodon hispidus L. ssp. hastilis (L.) RCHB. ng 685 1420

329 Leontodon hispidus L. ssp. hispidus ng 665 1435

330 Leucanthemum vulgare LAM. s.s. ng 710 1440

331 Leucanthemum waldsteinii (SCH. BIP.) POUZAR ogg 685 1590

332 Leucorchis albida (L.) E. MEY. sa 1090 1090

333 Ligustrum vulgare L. n 700 700

334 Lilium martagon L. ng 725 1465

335 Linaria vulgaris MILL. ng 800 1010

336 Linnaea borealis L. ng 1550 1550

337 Linum catharticum L. ng 720 1110

338 Listera cordata (L.) R. BR. reg 1250 1470

339 Listera ovata (L.) R. BR. ng 750 1090

340 Lolium multiflorum LAM. n 800 800

341 Lolium perenne L. ng 665 986

342 Lolium temulentum L. n 800 930

343 Lonicera nigra L. reg 730 1525

344 Lotus corniculatus L. ng 790 1125
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345 Lotus uliginosus SCHKUHR ng 710 1090

346 Lunaria rediviva L. reg 810 1160

347 Lupinus polyphyllus LINDL. n 760 760

348 Luzula alpino-pilosa (CHAIX) BREISTR. wg 1340 1715

349 Luzula campestris (L.) DC. ng 745 830

350 Luzula luzulina (VILL.) DALLA TORRE & SARNTH. reg 700 1430

351 Luzula luzuloides (LAM.) DANDY & WILMOTT ng 741 1670

352 Luzula multiflora (RETZ.) LEJ. ng 710 1438

353 Luzula pallescens SW. ng 755 1200

354 Luzula pilosa (L.) WILLD. ng 740 1175

355 Luzula sylvatica (HUDS.) GAUDIN reg 700 1507

356 Lychnis flos-cuculi L. ng 710 1080

357 Lycopodium annotinum L. ng 705 1630

358 Lycopodium clavatum L. ng 740 1640

359 Lycopus europaeus L. ng 745 745

360 Lysimachia nemorum L. reg 685 1380

361 Lysimachia nummularia L. n 710 970

362 Lysimachia vulgaris L. ng 665 945

363 Lythrum salicaria L. ng 710 710

364 Maianthemum bifolium (L.) F.W. SCHMIDT ng 700 1550

365 Malus sylvestris MILL. n 745 910

366 Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) DOSTAL ng 710 895

367 Medicago falcata L. n 705 705

368 Medicago lupulina L. ng 885 1100

369 Medicago sativa L. n 1100 1125

370 Melampyrum nemorosum L. ng 733 1260

371 Melampyrum sylvaticum L. ogg 745 1580

372 Melandrium album (MILL.) GARCKE n 771 771

373 Melandrium rubrum (WEIGEL) GARCKE ng 700 1610

374 Melica nutans L. n 865 865

375 Mentha aquatica L. ng 750 1072

376 Mentha arvensis L. ng 710 930

377 Mentha longifolia (L.) L. ng 685 1190
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378 Mentha x verticillata L. ng 710 985

379 Mercurialis perennis L. ng 715 1150

380 Milium effusum L. ng 720 1610

381 Moehringia trinervia (L.) CLAIRV. ng 665 1320

382 Moneses uniflora (L.) A. GRAY ng 800 860

383 Monotropa hypopitis L. s.s. ng 790 940

384 Mutellina purpurea (POIR.) THELL. wg 760 1715

385 Mycelis muralis (L.) DUMORT. ng 705 1230

386 Myosotis arvensis (L.) HILL n 790 810

387 Myosotis caespitosa  SCHULTZ ng 800 800

388 Myosotis palustris (L.) L. em. RCHB. ng 700 1610

389 Myosotis sylvatica EHRH. ex HOFFM. ng 700 1285

390 Myricaria germanica (L.) DESV. reg 1125 1125

391 Nardus stricta L. ng 710 1670

392 Neottia nidus-avis (L.) RICH. ng 745 826

393 Odontites serotina (LAM.) RCHB. s.s. ng 885 1185

394 Ononis arvensis L. ng 825 865

395 Oreopteris limbosperma (BELLARDI ex ALL.) HOLUB reg 745 1365

396 Orobanche flava MART. ex F.W. SCHULTZ reg 700 780

397 Orthilia secunda (L.) HOUSE ng 791 1001

398 Oxalis acetosella L. ng 680 1630

399 Oxalis stricta L. n 800 800

400 Oxycoccus palustris PERS. ng 745 840

401 Oxyria digyna (L.) HILL alp 1445 1480

402 Padus avium MILL. ng 805 920

403 Paris quadrifolia L. ng 710 1380

404 Parnassia palustris L. ng 800 1570

405 Pedicularis hacquetii GRAF sa 1495 1495

406 Pedicularis palustris L. ng 745 890

407 Pedicularis sylvatica L. ng 814 814

408 Petasites albus (L.) GAERTN. reg 700 1230

409 Petasites hybridus (L.) GAERTN., B. MEY & SCHERB. ng 710 1340

410 Petasites kablikianus TAUSCH ex BERCHT. ogg 685 1610
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411 Phalaris arundinacea L. n 700 700

412 Phegopteris connectilis (MICHX.) WATT ng 700 1455

413 Phleum commutatum GAUDIN ogg 800 1620

414 Phleum pratense L. ng 670 1060

415 Phyteuma orbiculare L. ogg 1340 1560

416 Phyteuma spicatum L. ng 705 1665

417 Picea abies (L.) H. KARST. ng 665 1680

418 Pimpinella major (L.) HUDS. ng 665 1545

419 Pimpinella saxifraga L. ng 720 1090

420 Pinguicula alpina L. ogg 1230 1230

421 Pinguicula vulgaris L. ng 745 815

422 Pinus mugo TURRA sa 785 1680

423 Pinus sylvestris L. n 755 1030

424 Pisum sativum L. n 810 810

425 Plantago lanceolata L. ng 665 986

426 Plantago major L. ng 665 1210

427 Plantago media L. ng 800 870

428 Platanthera bifolia (L.) RICH. ng 700 915

429 Poa angustifolia L. ng 840 970

430 Poa annua L. ng 665 1580

431 Poa chaixii VILL. sa 780 1370

432 Poa compressa L. ng 740 986

433 Poa laxa HAENKE alp 1340 1670

434 Poa nemoralis L. ng 685 1420

435 Poa palustris L. n 825 865

436 Poa pratensis L. ng 665 1410

437 Poa remota FORSELLES ng 725 1370

438 Poa trivialis L. ng 715 1380

439 Polygala vulgaris L. ng 800 920

440 Polygonatum verticillatum (L.) ALL. reg 700 1505

441 Polygonum aviculare L. s.l. ng 865  
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442 Polygonum bistorta L. ng 780 1680

443 Polygonum hydropiper L. ng 670 1085

444 Polygonum lapathifolium L. subsp. pallidum (WITH.) FR. n 670 1310

445 Polygonum minus HUDS. n 840 840

446 Polygonum persicaria L. n 670 930

447 Polygonum viviparum L. wg 1590 1590

448 Polypodium vulgare L. ng 740 1175

449 Polystichum aculeatum (L.) ROTH reg 760 1420

450 Polystichum braunii (SPENN.) FÉE reg 750 1250

451 Polystichum lonchitis (L.) ROTH sa 925 1515

452 Populus tremula L. ng 740 1055

453 Potentilla alba L. n 809 825

454 Potentilla anserina L. ng 800 1440

455 Potentilla aurea L. ogg 741 1670

456 Potentilla erecta (L.) RAEUSCH. ng 665 1480

457 Potentilla reptans L. ng 750 1140

458 Prenanthes purpurea L. reg 680 1410

459 Primula elatior (L.) HILL ng 700 1610

460 Prunella vulgaris L. ng 685 1438

461 Pteridium aquilinum (L.) KUHN ng 1315 1315

462 Pulmonaria obscura DUMORT. ng 710 1365

463 Pulsatilla alba RCHB. alp 1340 1715

464 Pyrola chlorantha SW. ng 830 830

465 Pyrola media SW. ng 820 820

466 Pyrola minor L. ng 705 1560

467 Pyrola rotundifolia L. ng 790 1280

468 Pyrus communis L. n 800 895

469 Quercus robur L. n 860 860

470 Ranunculus acris L. s.s. ng 665 1200

471 Ranunculus alpestris L. alp 1280 1280

472 Ranunculus auricomus L. ng 1525 1525

473 Ranunculus flammula L. ng 710 1140
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474 Ranunculus lanuginosus L. ng 705 1360

475 Ranunculus lingua L. n 1170 1170

476 Ranunculus oreophilus M. BIEB. alp 1340 1340

477 Ranunculus platanifolius L. sa 740 1665

478 Ranunculus pseudomontanus SCHUR alp 1440 1600

479 Ranunculus repens L. ng 665 1355

480 Raphanus raphanistrum L. ng 670 1035

481 Rhinanthus alectorolophus (SCOP.) POLLICH ng 808 915

482 Rhinanthus minor L. ng 710 1410

483 Rhinanthus serotinus (SCHOENH.) OBORNÝ ng 800 980

484 Rhodiola rosea L. wg 1340 1680

485 Ribes alpinum L. reg 870 1330

486 Ribes petraeum WULFEN sa 920 1520

487 Ribes uva-crispa L. n 665 665

488 Rorippa sylvestris (L.) BESSER ng 790 790

489 Rosa canina L. n 665 995

490 Rosa dumalis BECHST. em. BOULENGER reg 892 892

491 Rosa pendulina L. reg 685 1585

492 Rosa rugosa THUNB. n 700 700

493 Rubus caesius L. n 710 710

494 Rubus hirtus WALDST. & KIT. agg. reg 680 1265

495 Rubus idaeus L. ng 680 1670

496 Rubus plicatus WEIHE & NEES ng 885 920

497 Rumex acetosa L. ng 705 1180

498 Rumex acetosella L. ng 670 1400

499 Rumex alpestris JACQ. sa 665 1620

500 Rumex alpinus L. sa 725 1600

501 Rumex crispus L. ng 705 1035

502 Rumex obtusifolius L. ng 665 1250

503 Rumex sanguineus L. ng 740 980

504 Sagina procumbens L. ng 745 1320

505 Sagina saginoides (L.) H. KARST. wg 1060 1100

506 Salix alba L. n 910 910
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507 Salix aurita L. ng 796 1072

508 Salix caprea L. ng 665 1410

509 Salix cinerea L. n 720 1365

510 Salix eleagnos SCOP. reg 855 855

511 Salix fragilis L. ng 720 720

512 Salix herbacea L. alp 1570 1655

513 Salix pentandra L. ng 800 870

514 Salix purpurea L. ng 720 990

515 Salix retusa L. alp 1565 1565

516 Salix silesiaca WILLD. ogg 710 1650

517 Salix triandra L. n 720 720

518 Salix viminalis L. ng 860 915

519 Salvia glutinosa L. reg 790 910

520 Salvia verticillata L. n 910 910

521 Sambucus nigra L. n 760 996

522 Sambucus racemosa L. reg 680 1350

523 Sanicula europaea L. ng 715 1060

524 Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. ex W.D.J. KOCH n 685 725

525 Saxifraga paniculata MILL. ogg 1280 1670

526 Scirpus sylvaticus L. ng 710 1370

527 Scleranthus annuus L. ng 670 1287

528 Scrophularia nodosa L. ng 730 1240

529 Scrophularia scopolii HOPPE reg 730 1485

530 Secale cereale L. n 800 800

531 Sedum alpestre VILL. alp 1450 1620

532 Sedum fabaria W.D.J. KOCH ogg 740 1610

533 Selaginella selaginoides (L.) P. BEAUV. ex SCHRANK & 
MART. ogg 1340 1560

534 Selinum carvifolia (L.) L. n 870 870

535 Sempervivum montanum L. alp 885 1680

536 Senecio fuchsii C.C. GMEL. reg 685 1390

537 Senecio jacobaea L. ng 1185 1185

538 Senecio nemorensis L. reg 700 1420
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539 Senecio subalpinus W.D.J. KOCH ogg 715 1600

540 Senecio sylvaticus L. ng 1100 1125

541 Senecio vernalis WALDST. & KIT. ng 840 840

542 Senecio vulgaris L. ng 1590 1590

543 Sherardia arvensis L. n 800 800

544 Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE ng 1090 1090

545 Sinapis arvensis L. ng 800 930

546 Sisymbrium officinale (L.) SCOP. n 725 725

547 Solanum tuberosum L. n 785 1180

548 Soldanella carpatica VIERH. ogg 710 1670

549 Solidago alpestris WALDST. & KIT. wg 780 1715

550 Solidago gigantea AITON n 1000 1000

551 Solidago virgaurea L. ng 680 1585

552 Sonchus arvensis L. ng 755 1035

553 Sonchus asper (L.) HILL n 800 800

554 Sonchus oleraceus L. n 800 800

555 Sorbus aucuparia L. em. HEDL. ssp. aucuparia ng 680 1640

556 Spergula arvensis L. n 670 880

557 Stachys palustris L. n 738 1035

558 Stachys sylvatica L. ng 700 1210

559 Stellaria graminea L. ng 665 1125

560 Stellaria holostea L. n 740 740

561 Stellaria media (L.) VILL. ng 670 1180

562 Stellaria nemorum L. ng 700 1620

563 Stellaria palustris RETZ. ng 1275 1275

564 Stellaria uliginosa MURRAY ng 700 1390

565 Streptopus amplexifolius (L.) DC. reg 925 1550

566 Succisa pratensis MOENCH ng 865 920

567 Swertia perennis L. wg 1488 1488

568 Symphytum officinale L. n 710 835

569 Symphytum tuberosum L. ng 710 1360

570 Tanacetum vulgare L. ng 755 840

571 Taraxacum officinale F.H. WIGG. agg. ng 665 1620

Flora roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie, Polska)
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572 Telekia speciosa (SCHREB.) BAUMG. ng ?  

573 Thalictrum aquilegiifolium L. ng 705 1460

574 Thlaspi arvense L. ng 800 800

575 Thymus pulegioides L. ng 665 845

576 Tilia cordata MILL. n 745 745

577 Traunsteinera globosa (L.) RCHB. ogg 1480 1545

578 Trifolium arvense L. n 988 988

579 Trifolium aureum POLLICH ng 810 1100

580 Trifolium hybridum L. ng 720 1000

581 Trifolium medium L. ng 720 1090

582 Trifolium montanum L. ng 1000 1000

583 Trifolium pratense L. ng 710 1488

584 Trifolium repens L. ng 665 1180

585 Trifolium spadiceum L. reg 810 1080

586 Triglochin palustre L. ng 817 817

587 Trisetum flavescens (L.) P. BEAUV. ng 800 800

588 Tussilago farfara L. ng 685 1287

589 Typha angustifolia L. n 825 825

590 Ulmus glabra HUDS. n 780 885

591 Urtica dioica L. ng 665 1440

592 Vaccinium myrtillus L. ng 665 1680

593 Vaccinium vitis-idaea L. ng 745 1680

594 Valeriana officinalis L. ng 700 990

595 Valeriana sambucifolia J.C. MIKAN ogg 720 1380

596 Valeriana simplicifolia (RCHB.) KABATH ng 710 1560

597 Valeriana tripteris L. ogg 705 1665

598 Valerianella dentata (L.) POLLICH n 800 800

599 Veratrum lobelianum BERNH. ogg 740 1670

600 Veronica agrestis L. n 870 870

601 Veronica arvensis L. ng 775 930

602 Veronica beccabunga L. ng 700 1190

603 Veronica chamaedrys L. ng 665 1180

604 Veronica longifolia L. n 755 755
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605 Veronica montana L. reg 700 1630

606 Veronica officinalis L. ng 725 1160

607 Veronica persica POIR. n 800 800

608 Veronica scutellata L. ng 825 825

609 Veronica serpyllifolia L. ng 775 1200

610 Veronica spicata L. n 775 775

611 Viburnum opulus L. n 895 895

612 Vicia angustifolia L. ng 805 940

613 Vicia cracca L. ng 665 1160

614 Vicia faba L. n 775 930

615 Vicia hirsuta (L.) S.F. GRAY ng 875 1090

616 Vicia sativa L. n 800 1295

617 Vicia sepium L. ng 685 1010

618 Viola arvensis MURRAY ng 750 1020

619 Viola biflora L. ogg 750 1670

620 Viola canina L. ng 820 1240

621 Viola palustris L. ng 745 1072

622 Viola reichenbachiana JORD. ex BOREAU ng 700 1450

623 Viola riviniana RCHB. ng 900 900

624 Viola tricolor L. ng 710 1240

625 Zea mays L. n 775 775

Flora roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie, Polska)
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Holoceńska historia roślinności Babiej Góry 

The Holocene history of vegetation in the  
Mt Babia Góra area

Andrzej Obidowicz 
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków
A.Obidowicz@ib-pan.krakow.pl

Abstract: The following outline is based mainly on the Suchy Stawek profile (1250 m a.s.l.). It provides a basis for 
the interpretation of the Mt Babia Góra vegetation history during the last 4000 years. Pollen profiles from the 
neighbouring Orawa and Podhale regions make the indirect reconstruction of the previous period (10 000–4000 
BP) possible. The comparison with the Tatra Mts. has proved that some of the Holocene events took place in the 
Babia Góra environment earlier or later then these in the Tatra Mts. 

Key words: pollen analysis, vegetation history, Holocene, Western Carpathians
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1. Wstęp

Odtworzenie historii szaty roślinnej Babiej Góry możliwe jest ze stosunkowo dużą dokładnością dla 
ostatnich 4000 lat. Takiego wieku, lub młodsze, są bowiem profile osadów organicznych przeanalizo-
wane przy zastosowaniu metody analizy pyłkowej, a pochodzące z tej części Beskidu Żywieckiego. 
Okresy wcześniejsze (10000–4000 lat temu) można rekonstruować jedynie pośrednio, opierając się 
na materiałach paleobotanicznych z Podhala i Orawy, a w pewnym stopniu także z sąsiednich pasm 
górskich Karpat Zachodnich (np. Koperowa 1962, Obidowicz 1990, 1996, 2003, Rybniček, Rybničkova 
2002). 

Niedostatek badań palinologicznych w Beskidzie Żywieckim może wydawać się zaskakujący, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że jedne z pierwszych profili karpackich, przebadane metodą analizy 
pyłkowej, pochodzą z Babiej Góry. Ich autorem był Trela (1929), który opracował stanowiska „Suchy 
Stawek” (1250 m n.p.m.), „Marków Stawek” (1125 m n.p.m.), oraz nieznane z nazwy torfowisko w pię-
trze kosodrzewiny (1410 m n.p.m.). Profile te, zgodnie z ówczesnym stanem metody analizy pyłkowej 
zawierające krzywe jedynie kilkunastu taksonów, mają dziś głównie wartość historyczną. Nie można 
jednak odmówić ich autorowi kilku dobrych pomysłów interpretacyjnych, szczególnie dotyczących 
położenia górnej granicy lasu w okresie subborealnym, czy też ekspansji kosodrzewiny w młodszej 
części Holocenu.

Z położonego w piętrze regla górnego stanowiska „Suchy Stawek”, ponad 70 lat później został 
ponownie pobrany i przeanalizowany profil osadów torfowych (Ryc. 1). Wyróżniono w nim 6 „lokal-
nych poziomów zespołów pyłkowych” (od SU–1 do SU–6), obrazujących główne fazy w rozwoju drze-
wostanów babiogórskich (Obidowicz i Holeksa, npbl). Informacje zawarte w tym profilu, uzupełnione 
o zapis uzyskany z profilu „Moczarki” (850 m n.p.m.), (Obidowicz i Holeksa, npbl), oraz o liczne bada-
nia palinologiczne nad współczesnym opadem sporomorf (Obidowicz 2013), stanowią podstawę do 
niniejszej rekonstrukcji historii szaty roślinnej Babiej Góry.

2. Starszy Holocen (10000–4000 BP) w Karpatach Zachodnich

Gwałtowna zmiana klimatu, jaka dokonała się około 10000 lat temu, a zwłaszcza znaczny wzrost 
rocznych temperatur, spowodowała dosyć szybką reakcję w szacie roślinnej Karpat Zachodnich i ich 
przedgórza. Formacja typu stepotundry, sięgająca w Tatrach co najmniej po wysokość 1600 m n.p.m., 
a zatem obecna prawdopodobnie także na stokach Babiej Góry, bardzo szybko wycofała się, zastąpiona 
przez zbiorowiska z dużym udziałem turzyc Carex, które dały początek dzisiejszym zespołom piętra 
alpejskiego. Równocześnie zwiększyła się powierzchnia porośnięta przez lasy sosnowe i sosnowo-
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-brzozowe. W strefie granicznej między dzisiejszymi piętrami regla górnego i kosodrzewiny w rejonie 
Hali Gąsienicowej w Tatrach występowały zarośla brzozy niskiej Betula nana. Ponieważ okres ostat-
niego zlodowacenia przetrwało w Karpatach Zachodnich kilka gatunków drzew: limba Pinus cembra, 
sosna Pinus sylvestris, brzoza Betula sp., świerk Picea abies i olsza szara Alnus incana, początek Holo-
cenu był dla nich czasem ekspansji. Wyjątek stanowi limba, która bardzo szybko została zepchnięta 
na skrajne dla siebie siedliska, głównie przez rozprzestrzeniającego się świerka. Między 9000 a 8000 
lat temu zaczęła się formować strefa kosodrzewiny. Nie mamy żadnych przesłanek informujących, 
w jakim stopniu zmiany te dotyczyły Babiej Góry. Prześledzenie następstwa zbiorowisk leśnych w jej 
sąsiedztwie pozwoli jednak lepiej zrozumieć ten odcinek Holocenu, który na Babiej Górze rozpoczął 
się 4000 lat temu.

Bardzo charakterystyczna dla starszego Holocenu Karpat Zachodnich jest faza leszczynowa, 
trwająca między 8500 a 7300 lat temu (Obidowicz 1990, 1996). Obszar zajmowany przez zarośla 
zdominowane przez Corylus, lub lasy z jej udziałem, był szczególnie duży, a dotyczy to także niektórych 
rejonów Orawy (Rybniček, Rybničkova 2002) i Podhala (Koperowa 1962, Obidowicz 1990). Zaraz po 
zakończeniu tej fazy następuje okres, w którym powszechne, zwłaszcza w niższych położeniach, stają 
się lasy typu grądów oraz olszyny, zapewne także olszyny bagienne z Alnus glutinosa, głównie jednak 
nadrzeczne z Alnus incana, które dolinami tatrzańskimi mogły sięgnąć najwyżej w całej swojej polo-
dowcowej historii.

Ekspansja świerka rozpoczęła się w niższych położeniach Karpat Zachodnich około 9800–9700 
lat temu. Około 8300 lat temu lasy świerkowe sięgały już po wysokość 1400 m n.p.m. (Obidowicz 
1996), natomiast największy obszar zajmowały między 5000 a 4500 (4000) lat temu. Wtedy też ufor-
mował się górnoreglowy zespół o zbliżonym do dzisiejszego składzie gatunkowym i najwyżej, bo około 
1700 m n.p.m., sięgnęła jego górna granica.

U schyłku fazy optymalnego rozwoju karpackich borów świerkowych, na wysokości zajmowanej 
dzisiaj przez drzewostany regla dolnego, rozprzestrzeniały się, z różną intensywnością w różnych częś-
ciach Karpat Zachodnich, jodła i buk.

3. Młodszy Holocen (od 4000 BP do czasu obecnego)

Wspomniana faza dominacji świerka, przypadająca w Tatrach około 5000–4000 BP, na Podhalu 
trwała nieco dłużej, 5000–3600 BP (Obidowicz 1990), natomiast w rejonie Pilska wystąpiła znacz-
nie wcześniej, bo już około 6800–5000 BP (Obidowicz 2003). Akumulacja torfu w profilu „Suchy 
Stawek” (Ryc. 1) rozpoczyna się w końcowej fazie największego w Holocenie rozprzestrzenienia 
się borów świerkowych na Podhalu i w Tatrach, i z wyraźnym opóźnieniem w stosunku do fazy 
dominacji tych drzewostanów w rejonie Pilska. Potwierdza to absolutne maksimum krzywej Picea 
w spągowej próbie tego profilu, datowanej na 4070–4080 BP. Powyżej tej daty udział świerka gwał-
townie spada, ale w kolejnych stuleciach stopień zwarcia drzewostanów świerkowych w otoczeniu 
Suchego Stawku pozostaje już bez zmian. Należy jednak mieć na uwadze, że torfowisko przez cały 
czas swojego istnienia stanowiło śródleśną polanę, stąd zapis palinologiczny pokazuje taką właśnie 
sytuację. Natomiast z niższych położeń, w związku z formowaniem się regla dolnego, świerk zostaje 
w znacznym stopniu wyparty. 

Holoceńska historia roślinności Babiej Góry
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Leszczyna Corylus, wycofująca się już 
wówczas zdecydowanie z wyższych poło-
żeń w Karpatach Zachodnich (Obidowicz 
1996), w rejonie Babiej Góry utrzymała się 
jeszcze w niewielkich populacjach. Około 
3500 BP zaczęła się rozprzestrzeniać jodła 
Abies. Ta data (uzyskana w wyniku interpo-
lacji), zbieżna z bardzo szybką ekspansją 
jodły na Podhalu, prawdopodobnie odpo-
wiada początkowi akumulacji torfu w pro-
filu „Moczarki” (Obidowicz i Holeksa, npbl.). 
W spągowym odcinku tego profilu, repre-
zentującego obszar między Pilskiem a Babią 
Górą, obserwujemy szybki wzrost jodły do 
wartości rzadko notowanych w Karpatach. 
Pochodzący z podnóża Babiej Góry profil 
„Slana Voda” (Rybniček, Rybničkova 2002), 
w spągowym odcinku, zaliczonym do okresu 
subborealnego, zawiera zbliżone warto-
ści tego taksonu. W okresie subborealnym 
(5000–2500 BP), szczególnie w niższych 
położeniach Beskidu Żywieckiego, mogły 
rosnąć lasy absolutnie zdominowane przez 
jodłę, co potwierdza także profil „Sopot-
nia Wielka”, w którym udział Abies w tym 
odcinku Holocenu przekracza 54% (Obido-
wicz 2003). W niższych położeniach jodła 
pozostała dominantą aż do czasu, gdy padła 
ofiarą wyrębów, prowadzonych w tym rejo-
nie od początków XIX wieku. W dolinach rzek 
i potoków znaczną ekspansywność wykazują 
lasy łęgowe z Alnus incana i zapewne także 
A. glutinosa, sięgając w rejonie Moczarek 
co najmniej po 850 m n.p.m., a dolinami po 
północnej stronie masywu zapewne równie 
wysoko.

Ryc. 1. Uproszczony diagram pyłkowy profilu 

Suchy Stawek (wybrane taksony)

Fig. 1. Simplifield percentage pollen diagram 

from the Suchy Stawek profile (selected pollen 

taxa)
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Buk Fagus sylvatica, który w różnych rejonach Karpat Zachodnich pojawiał się w różnym czasie, 
zwykle wcześniej niż jodła, w lasach babiogórskich w ciągu ostatnich 4000 lat był obecny wraz z jodłą, 
ale rozprzestrzeniał się ze znacznym opóźnieniem w stosunku do niej. Faza, w której lasy regla dol-
nego zostały zdominowane przez buka, rozpoczęła się około 1500 lat temu i trwała nie dłużej jak do 
momentu, gdy w rejonie Babiej Góry intensywnie zaczął gospodarować człowiek. Rośliny wskazujące 
pośrednio lub bezpośrednio na ten moment (szczaw Rumex, babka lancetowata Plantago lanceolata, 
zboża ujęte w Triticum-typ) stają się liczne w profilu Suchego Stawku.

Nie ma mocnych przesłanek, które pozwoliłyby ustalić przebieg formowania się piętra kosodrze-
winy. Wobec braku możliwości odróżnienia ziaren pyłku sosny zwyczajnej Pinus sylvestris od koso-
drzewiny P. mugo możemy jedynie założyć, że w przypadku Babiej Góry zdecydowana większość, lub 
nawet całość wartości krzywej Pinus odnosi się do kosodrzewiny. Do założenia takiego upoważniają 
nas różnice w wymaganiach ekologicznych obu gatunków. Przebieg krzywej Pinus może wskazywać, 
że piętro kosodrzewiny poszerzyło się po tym, jak obniżyła się górna granica lasu. Proces ten można 
obserwować od schyłku poziomu SU–5 i w poziomie SU–6. Wówczas swoje maksymalne wartości 
uzyskują krzywe wskaźnikowe działalności człowieka. Do takiego wniosku upoważnia także współ-
czesny opad pyłku kosodrzewiny, który wartości porównywalne do SU–5 i SU–6 wykazuje w próbach 
powierzchniowych z pogranicza pięter regla górnego i kosodrzewiny (Obidowicz 2013). W sąsiednim 
masywie Pilska wzrost powierzchni zajmowanej przez kosodrzewinę jest także bardzo wyraźnie zwią-
zany z działalnością człowieka (Obidowicz 2003).

4. Streszczenie

Holoceńska historia roślinności Babiej Góry

Zasięg formacji typu stepotundry, dominującej w Zachodnich Karpatach w okresie późnego glacjału, 
zaczął się stopniowo kurczyć w trakcie przemian klimatycznych na granicy młodszy dryas / Holocen. 
Jednak nawet w okresie ochłodzenia młodszego dryasu w niższych położeniach występowały luźne 
zbiorowiska leśne. Tworzyły je głównie: drzewiasta sosna, rzadziej brzoza, a w wyższych położeniach 
limba. Drzewa te, jak również świerk i olsza szara, przetrwały w Karpatach Zachodnich okres ostat-
niego zlodowacenia.

Można przypuszczać, że rozwój zbiorowisk roślinnych we wczesnym Holocenie na Babiej Górze 
przebiegał podobnie jak w sąsiednich rejonach Karpat Zachodnich.

Istnieją jednak różnice w kolejności migracji poszczególnych drzew w różne pasma karpackie, 
a także różnice w czasie ich ekspansji. Kiedy tylko nastąpiła istotna poprawa klimatu Pinus i Betula 
zaczęły rozprzestrzeniać się w niższych położeniach. Dosyć szybko rozpoczęła się także ekspansja 
Picea abies, a lasy utworzone przez ten gatunek już około 8300 lat temu przekroczyły wysokość  
1400 m n.p.m. Faza największego zasięgu lasów świerkowych w Karpatach Zachodnich przypada na 
starszą część okresu subborealnego (5000–4000 lat temu). Pod koniec tej fazy rozpoczyna się akumu-
lacja torfu w Suchym Stawku.

Zgodnie z diagramem pyłkowym (Ryc. 1) można uznać, że rozprzestrzenianie się jodły w bada-
nym rejonie nastąpiło około 3500 lat temu. Granica racjonalna Abies w profilach palinologicznych 
z Podhala jest tego samego wieku, natomiast w Tatrach drzewo to rozprzestrzeniało się około 1000 lat 
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wcześniej. Lasy jodłowe mogły lokalnie utrzymać swoją dominację aż do momentu, gdy zaczął w nich 
intensywnie gospodarować człowiek.

Imigracja Fagus w rejon Babiej Góry nastąpiła niemal równocześnie z przywędrowaniem Abies, 
jednakże rozprzestrzenianie się buka nastąpiło kilkaset lat później.

Około 1500 lat temu buk zaczął dominować w reglu dolnym i taka sytuacja utrzymywała się do 
około 300 lat temu, kiedy to człowiek zaczął w tych lasach coraz intensywniej gospodarować. W tym 
też czasie rozpoczynają się ciągłe krzywe Rumex, Plantago lanceolata i Triticum-typ (Ryc. 1). Równo-
cześnie intensywnie wzrasta powierzchnia zajęta przez kosodrzewinę, prawdopodobnie również jako 
przejaw zmian antropogenicznych.  

Summary

The Holocene history of vegetation in the Mt Babia Góra area

Steppe-tundra-like communities dominating the Western Carpathians during the Late-Glacial, were 
gradually shrinking at the transition from the Younger Dryas to the Preboreal. Even during the Younger 
Dryas cool period, open forest existed at the lower elevations. That forest was formed primarily of 
Pinus trees with the less frequent Betula and at higher elevations with Pinus cembra, occurring mainly 
at the forest limit. These tree species, as well as Picea abies and Alnus incana, have survived the last 
glaciation in the Western Carpathians.

The development of the early Holocene vegetation communities may be only supposed in the 
Babia Góra area as comparable to this of the Western Carpathians.

There are differences in the immigration order of the forest trees and their expansion into each 
part of the Western Carpathians. As soon as climate amelioration had begun, Pinus and Betula spread 
out into low-lying places. Shortly thereafter Picea abies expanded, and spruce forest crossed the  
1400 m contour line only about 8300 BP. The phase of maximum spread of this tree occurred in the 
Western Carpathians in the older part of the Subboreal (5000–4000 BP). By the end of this phase the 
Suchy Stawek profile started to accummulate.

According to pollen diagram fir seems to have expanded into the investigated area about 3500 
BP. The rational limit of Abies is of the same age in the Podhale region. The results from the Tatra 
Mountains show, however, about 1000 years older spread of Abies to those areas. In the lower eleva-
tions of the Beskid Żywiecki Mts. forests dominated by fir may have occupied the largest area in their 
Holocene history. In some places fir may have preserved its dominance until an increase in human 
activity.

The immigration of Fagus took place more or less simultaneously with that of Abies in the Babia 
Góra region, but its real expansion occurred some hundreds of years later. About 1500 BP the mon-
tane mixed-species forest began to be dominated by beech. Such a forest composition lasted until 
man’s destructive activity started in the forests of the area about 300 years ago. Unbroken curves of 
Rumex, Plantago lanceolata and Triticum-type begin at this time. Simultaneously Pinus mugo have rea-
ched its greatest distribution, perhaps as the result of human activity.
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Abstract: Phytosociological characteristic of forest and brushwood communities of Babia Góra National Park is 
presented. Their distribution and variability according to site conditions and dynamics is described in details. The 
history of studies on vegetation of Babia Góra massif is also included. 
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1. Historia badań fitosocjologicznych w masywie Babiej Góry

Badania fitosocjologiczne roślinności leśnej i zaroślowej w masywie Babiej Góry zostały zapoczątko-
wane przed blisko stu laty przez Bogumiła Pawłowskiego i Konstantego Steckiego, którzy we wrześniu 
1923 roku wykonali w płatach kosodrzewiny pierwszych 5 zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-
-Blanqueta. Zostały one kilka lat później opublikowane w jednej z pierwszych polskich prac fitosocjolo-
gicznych, która była poświęcona roślinności tatrzańskiej (Szafer i in. 1927). Pełniejszą charakterystykę 
roślinności Babiej Góry zamieścił w swej pracy Jan Walas (1933). Jako pierwszy scharakteryzował 
buczynę karpacką i świerczynę górnoreglową porastające babiogórskie stoki oraz uzupełnił dane 
o kosodrzewinie, wykonując w latach 1928-1931 w tych zespołach 35 zdjęć fitosocjologicznych. Ten 
pierwszy etap badań roślinności w przyszłym Babiogórskim Parku Narodowym zamyka się wyróżnie-
niem jednego zespołu zaroślowego i dwóch zespołów leśnych oraz opublikowaniem 40 zdjęć fitoso-
cjologicznych wraz z ich rozmieszczeniem. 

Z chwilą utworzenia w 1954 roku Babiogórskiego Parku Narodowego badania fitosocjologiczne 
roślinności ulegają intensyfikacji. W latach 1956-1960 Florian Celiński i Teofil Wojterski kartowali 
rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych Babiej Góry i wykonali ponad 250 zdjęć fitosocjologicznych. 
Wyróżnili oni 4 nowe zbiorowiska leśne (Abieti-Piceetum montanum, Alnetum incanae, Sorbo-Aceretum 
carpaticum, zbiorowisko z Sorbus aucuparia), jednakże nie opublikowali (z wyjątkiem jednego – Celiń-
ski, Wojterski 1960b) wykonanych zdjęć fitosocjologicznych. W 1954 roku, w sąsiednim masywie 
Policy rozpoczęli badania Barbara i Leon Stuchlikowie. W pracy o zbiorowiskach leśnych tego masywu 
zostały zamieszczone 3 zdjęcia buczyny karpackiej, wykonane na terenach obecnie wchodzących 
w skład Parku (Stuchlik 1968). 

W latach 1966-1969 oraz w roku 1974 badania fitosocjologiczne kontynuowali Celiński i Woj-
terski (1978), którzy opublikowali 171 zdjęć wykonanych w obecnych granicach Babiogórskiego Parku 
Narodowego reprezentujących 6 zespołów leśnych, w tym Galio-Abietetum – stwierdzony po raz 
pierwszy w Polsce. Od 70. do 90. lat ubiegłego wieku mikolog, Anna Bujakiewicz, prowadziła badania 
nad grzybami w lasach Babiej Góry. W opublikowanych pracach zamieściła 29 zdjęć fitosocjologicz-
nych wykonanych w latach 1968-1969, 1972-1977 i 1990-1999 w ośmiu zespołach leśnych na tere-
nie Parku, wśród których znalazł się nowy dla Polski zespół leśny – dolnoreglowa świerczyna na torfie 
Bazzanio-Piceetum (Bujakiewicz 1982a, 1982b, 2006).
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W latach 1978-1981 Janina Borysiak wykonała liczne zdjęcia fitosocjologiczne w strefie gór-
nej granicy lasu w celu scharakteryzowania i ustalenia pozycji syntaksonomicznej częstych tu zarośli 
jarzębinowych (Borysiak 1978, 1986). Zarośla te po raz pierwszy opisał Wojterski (1956), jednak bez 
szczegółowego przedstawienia ich struktury gatunkowej. Dokumentację fitosocjologiczną wyróżnio-
nych dotychczas w Parku zbiorowisk leśnych uzupełnili w tym czasie kolejni badacze: Jaworski (1973), 
Matuszkiewicz (1977) i Parusel (1985, 1989). Stan zbadania zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego 
Parku Narodowego za lata 1923-1983 został podsumowany przez Parusela (1987).

W roku 1990 została opublikowana praca Janusza i Bożeny Łuszczyńskich, w której zostały 
zamieszczone 4 zdjęcia dokumentujące nowy dla Parku zespół leśny – jaworzynę z miesiącznicą 
trwałą Lunario-Aceretum (Łuszczyński, Łuszczyńska 1990). W tym samym roku została wykonana przez 
Dorotę Rzepkę praca magisterska, w której opisano nowy dla nauki zespół zaroślowy z porzeczką 
skalną – Oxalido-Ribetum petraeae (Rzepka 1990). W następnym roku został wyróżniony kolejny, nowy 
dla nauki zespół zaroślowy z wierzbą śląską – Salicetum silesiacae (Parusel 1991). 

W latach 1981-1992 badania nad zróżnicowaniem i przekształceniami zbiorowisk leśnych Babiej 
Góry prowadził Marek Kasprowicz, który wyróżnił 9 nowych zbiorowisk – tak naturalnych, jak i antro-
pogenicznych (Kasprowicz 1996a, 1996b). Autor ten opublikował 321 zdjęć fitosocjologicznych wyko-
nanych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. W tym samym czasie (1981-1988) badania 
fitosocjologiczne na obszarach proponowanych do włączenia w skład Parku realizował Jerzy Parusel, 
który w części włączonej do Parku w roku 1997 wyróżnił 3 nowe zbiorowiska leśne (Parusel 1996, 
2003). W tej samej pracy zamieszczono 197 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych na terenie Parku 
(Parusel 2003). Dokumentuje ona 10 zbiorowisk leśnych, w tym nowy dla Babiej Góry zespół jawo-
rzyny – Aceri-Fagetum. 

Badania fitosocjologiczne były prowadzone podczas prac nad planem ochrony Parku w latach 
1996-1999. Wykonano wtedy 529 zdjęć fitosocjologicznych i wyróżniono 6 nowych zbiorowisk leś-
nych i zaroślowych (Szwagrzyk i in. 1999a, 1999b). W tym samym czasie badania florystyczne na 
południowych podnóżach Babiej Góry prowadził Wojciech Stachnowicz, który wśród zbiorowisk zaro-
ślowych wymienił z obszaru Parku m.in. zbiorowisko Rosa pendulina, nie dokumentując go jednak zdję-
ciami fitosocjologicznymi (Stachnowicz 2001). 

Ogółem w latach 1923-2003 w Babiogórskim Parku Narodowym zidentyfikowano 18 zbioro-
wisk leśnych i 9 zaroślowych, które udokumentowane zostały 1062 zdjęciami fitosocjologicznymi 
(Tab. 1). Zbiorowisk autogenicznych jest 20 (w tym 13 leśnych i 7 zaroślowych), a antropogenicznych  
– 7 (w tym 5 leśnych i 2 zaroślowe). Dotychczas opublikowano 624 zdjęcia dla 24 syntaksonów, w tym 
18 leśnych i 6 zaroślowych. Pierwsza mapa roślinności Babiej Góry została opracowana w latach 
1956-1960 (Celiński, Wojterski 1960a). Na jej podstawie została wykonana barwna mapa roślinności 
rzeczywistej w skali 1:12500 (Celiński, Wojterski 1961). Mapa roślinności potencjalnej Babiej Góry 
została wykonana przez Medwecką-Kornaś i in. (1978, 1981) oraz Celińskiego i Wikę (Matuszkiewicz 
W. 1984, Matuszkiewicz W. i in. 1995). Roślinność terenów włączonych do Parku w roku 1997 została 
skartowana przez J. Parusela w latach 1981-1988. Rozmieszczenie zespołów zostało sporządzone 
w formie barwnej mapy fitosocjologicznej w skali 1:20000, wykonanej w wersji cyfrowej w programie 
MapInfo. Po raz kolejny roślinność Babiej Góry została skartowana w latach 1996-1998 w trakcie przy-
gotowywania Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Efektem tych badań jest również 
cyfrowa mapa fitosocjologiczna, wykonana w programie ArcView, która obejmuje cały Park Narodowy 
wraz dużym fragmentem południowego stoku znajdującego się poza jego granicami.

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Tabela 1. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz wiel-

kość ich dokumentacji fitosocjologicznej

Table 1. Diversity of forest and brushwood communities of the Babiogórski National Park and their phyto-

sociological documentation

Zbiorowisko

Liczba opisanych jednostek  
w obrębie zespołów 

Number of described units within 
associations

Liczba zdjęć fitosocjologicznych
Number of phytosociological releves

podzespoły
subassociations

warianty
subwarianty

postaci
variants, 

subvariants, 
forms

BPN 19541 BPN 19972 Razem
Total

A. Leśne / Forest

Abieti-Piceetum (montanum) 3 11 66 (7) 6 (39) 72 (46)

Aceri-Fagetum 1 (3) (3)

Alnetum incanae (3) (3)

Athyrio-Sorbetum 4 3 46 (9) 46 (9)

Bazzanio-Piceetum 2 2 3 (2) 3 (2)

Caltho laetae-Alnetum 1 26 30 (21) 56 (21)

Dentario glandulosae-Fagetum 5 22 123 (47) 40 (89) 163 (136)

Galio-Abietetum 4 5 5 31/(61) 36/(61)

Lunario-Aceretum 1 4/(4) 4/(4)

Luzulo luzuloidis-Fagetum 1 (9) (9)

Plagiothecio-Piceetum (tatricum) 6 11 152 (42) (5) 152 (47)

Sorbo aucupariae-Aceretum 
pseudoplatani

2 24 (11) 2 (1) 26 (12)

Lasy przekształcone 
antropogenicznie

18 15 33

Razem leśne:
Total of forests

25 59 460 (116) 118 (240) 588 (356)

B. Zaroślowe/ Brushwood

Epilobio-Salicetum capreae 4 8 4 12

Oxalido-Ribetum petraeae (2) (2)

Pinetum mugi carpaticum 3 2 16 (58) 16 (58)

Salicetum silesiacae 2 4 12 12

Sambucetum racemosae 3 4 7
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2. Wykaz systematyczny zbiorowisk leśnych i zaroślowych  
Babiogórskiego Parku Narodowego

Układ, systematykę i nazewnictwo przyjęto za W. Matuszkiewiczem (2001), J.M. Matuszkiewiczem 
(2001) i Matuszkiewiczem i in. (2012), a wyjątkowo za autorami regionalnych ujęć syntaksonomicz-
nych, co każdorazowo zaznaczano gwiazdką (*). W większości przypadków w wykazie zachowano pier-
wotne ujęcie poszczególnych zbiorowisk, jakie zaproponował każdy z autorów.

Klasa: Epilobietea angustifolii R. Tx. et Prsg 1950
 Rząd: Atropetalia Vlieg. 1937 
  Związek: Sambuco-Salicion R. Tx. et Neum. 1950
   Zespół: Sambucetum racemosae (Noirf. 1949) Oberd. 1973 
   Zespół: Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957
Klasa: Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948
 Rząd: Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1928 (= Adenostyletalia Br.-Bl. 1931)
  Związek: Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925
   Zespół: Athyrio-Sorbetum (Wojt. 1956) Borysiak 1978
   Zespół: Oxalido-Ribetum petraeae Rzepka 1990* nom. inval.

Zbiorowisko

Liczba opisanych jednostek  
w obrębie zespołów 

Number of described units within 
associations

Liczba zdjęć fitosocjologicznych
Number of phytosociological releves

podzespoły
subassociations

warianty
subwarianty

postaci
variants, 

subvariants, 
forms

BPN 19541 BPN 19972 Razem
Total

Razem zaroślowe:
Total of brushwoods

7 16 50 (60) 8 58 (60)

Ogółem:
Grand total

32 75 510 (176) 136 (240) 646 (416)

Objaśnienia:
W nawiasy ujęto liczbę zdjęć nie publikowanych.
1 W granicach Babiogórskiego Parku Narodowego z 1954 roku.
2 Na obszarze przyłączonym do Babiogórskiego Parku Narodowego w 1997 roku.

Explanations: 
Numbers of unpublished relevés are given in brackets;
1 Within the borders of the BNP from 1954; 
2 In the area included into the BNP in 1997
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Klasa: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
 Rząd: Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939
  Związek: Piceion abietis Pawł. et al. 1928 
          Podzwiązek: Vaccinio-Abietenion Oberd. 1962
   Zespół: Abieti-Piceetum (montanum) Szaf., Pawł. et Kulcz. 1923 
          Podzwiązek: Vaccinio-Piceenion Oberd. 1957
   Zespół: Plagiothecio-Piceetum (tatricum) (Szaf. et al1923) Br.-Bl. et al., 1939 
   Zespół: Bazzanio-Piceetum Br.-Bl. et Siss. 1939
          Podzwiązek: Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1926 
   Zespół: Pinetum mugi carpaticum Pawł. 1927
   Zespół: Salicetum silesiacae Parusel 2000*
Klasa: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937
 Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928
  Związek: Fagion sylvaticae R. Tx. et Diem. 1936
          Podzwiązek: Dentario glandulosae-Fagenion Oberd. et Müller 1984
   Zespół: Dentario glandulosae-Fagetum Guzikowa et Kornaś 1969
          Podzwiązek: Luzulo-Fagenion (R. Tx. 1954) Oberd. 1957
   Zespół: Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 
          Podzwiązek: Galio rotundifolii-Abietenion Oberd. 1961
   Zespół: Galio-Abietetum Oberd. 1962*
  Związek: Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955
          Podzwiązek: Lunario-Acerenion pseudoplatani (Moor 1973) Th. Müller 1992
   Zespół: Lunario-Aceretum Grüneberg et Schlüt. 1957
   Zespół: Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani Cel. et Wojt.  1978
   Zespół: Aceri-Fagetum J. et M. Bartsch 1940 
  Związek: Alno-Ulmion Br.-Bl. et R. Tx. 1943
          Podzwiązek: Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953
   Zespół: Alnetum incanae Lüdi 1921
   Zespół: Caltho laetae-Alnetum (Zarz. 1963) Stuchlik 1968

3. Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego  
Parku Narodowego i ich naturalne przemiany

Lasy regla dolnego

Dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy – Abieti-Piceetum (montanum)

Dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy został po raz pierwszy zidentyfikowany w masywie Babiej Góry 
przez Celińskiego i Wojterskiego (1960a) jednak pierwsze zdjęcia fitosocjologiczne ukazały się dopiero 
w pracy Jaworskiego (1973). Szersza charakterystyka zespołu została opublikowana przez Celińskiego 
i Wojterskiego (1961, 1978). Dalsze dane fitosocjologiczne dostarczyła praca Bujakiewicz (1982a).
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Bór mieszany jest zespołem ubogim florystycznie. Liczba gatunków roślin w jednym zdjęciu waha 
się od 23 do 36 (średnio 30). Gatunkami regionalnie charakterystycznymi zespołu są Blechnum spicant, 
Lycopodium annotinum i Polytrichum alpinum (Kasprowicz 1996b, Parusel 2003). W drzewostanie domi-
nuje świerk, a stałymi gatunkami współdominującymi i domieszkowymi są buk i jodła. Warstwa runa 
wykazuje zróżnicowane pokrycie. Gatunkami stałymi i dominującymi w niej są: Vaccinium myrtillus, 
Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella, Calamagrostis arundinacea, Luzula sylvatica, Athyrium filix-femina, 
Homogyne alpina, a spośród bardzo licznych mszaków: Plagiothecium curvifolium, Plagiothecium undula-
tum, Polytrichastrum formosum i Dicranum scoparium. W obrębie babiogórskiego dolnoreglowego boru 
znaczną powierzchnię zajmują jednowiekowe i jednopiętrowe monokultury świerkowe pochodzenia 
antropogenicznego. Płaty o naturalnej strukturze zachowały się prawie wyłącznie w rezerwatach ści-
słych utworzonych w roku 1954 wraz z powołaniem Parku Narodowego.

Dyskusyjne jest zróżnicowanie zespołu, które jest odmiennie przedstawiane przez różnych auto-
rów. Celiński i Wojterski (1978) nie wykazali w obrębie boru dolnoreglowego żadnego zróżnicowania. 
Zwrócili jedynie uwagę na obecność płatów ze znacznym udziałem buka w drzewostanie. Kasprowicz 
(1996b) w zakresie zmienności lokalnosiedliskowej wyróżnił wariant typowy oraz wariant z Fagus syl-
vatica. Natomiast w planie ochrony Parku wyróżniono podzespoły typicum i fagetosum nie charaktery-
zując ich jednak szerzej (Szwagrzyk i in. 1999a, 1999b). Jeszcze inaczej zmienność syntaksonomiczną 
boru mieszanego na terenach przyłączonych do Parku w 1997 roku przedstawił Parusel (2003), który 
na podstawie analizy roślinności runa wyróżnił cztery warianty zespołu: z Blechnum spicant, z Calama-
grostis arundinacea, z Dryopteris dilatata, z Oxalis acetosella i z Vaccinium myrtillus. 

Od kilkudziesięciu lat w borze dolnoreglowym obserwuje się zamieranie starych jodeł. W wyniku 
tego procesu nastąpiło zmniejszenie udziału jodły w drzewostanach i ich prześwietlenie. Zwiększony 
dostęp światła do dna lasu spowodowany jest również naturalnym rozpadem drzewostanów w ich 
terminalnym stadium rozwojowym. W powstałych lukach rozwija się w dużej ilości Rubus idaeus, w cie-
niu której realizuje się kombinacja gatunków diagnostycznych dla Abieti-Piceetum montanum (Tab. 2, 
kolumna 2). W prześwietlonych płatach wariantu typowego Abieti-Piceetum montanum największe 
powierzchnie zajmuje facja z Calamagrostis arundinacea (Tab. 2, kolumny 4 i 5). Zdecydowanie rza-
dziej występują płaty opanowane przez Rubus idaeus (Tab. 2, kolumna 3) lub Luzula sylvatica (Tab. 2, 
kolumna 6). Zwiększony dostęp światła do dna lasu spowodowany jest naturalnym rozpadem drzewo-
stanów w ich terminalnym stadium rozwojowym, a w przypadku niektórych płatów zdominowanych 
przez trzcinnik leśny również ich położeniem na stromych zboczach. Fitocenozy wymienionych facji 
są generalnie uboższe florystycznie zwłaszcza o gatunki mszaków z klasy Vaccinio-Piceetea (Pleuro-
zium schreberi, Sphagnum girgensohnii, Hylocomium splendens, Mylia taylorii i Polytrichum alpinum). Facje 
z Calamagrostis arundinacea i Rubus idaeus rozwijające się tak w lasach o charakterze pierwotnym, jak 
i podlegających umiarkowanej antropopresji (Tab. 2, kolumny 3 i 4), posiadają zbliżoną kombinację flo-
rystyczną. Płaty zniekształcone przez człowieka cechują się jednak panowaniem świerka oraz niewiel-
kim udziałem jodły i brakiem buka w warstwie drzew. W obrębie boru dolnoreglowego wykształca się 
sporadycznie facja z Luzula sylvatica. Jest ona obecna wyłącznie w lasach o charakterze pierwotnym. 

W starszych lukach drzewostanowych obecny jest silnie zwarty podrost buka. Jego obecność 
powoduje silne ocienienie dna lasu, co ogranicza rozwój wielu gatunków warstwy runa (Tab. 2, kolumna 
1). Na uwagę zasługuje słabe odnowienie jodły i świerka w tych płatach oraz brak tych gatunków 
w warstwie podrostu.

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Numer kolejny (Successive number)
Średnia liczba gatunków w zdjęciu
Average number of species in the 
relevé
Liczba zdjęć (Number of relevés)  

1

15

5

2

20

6

3

22

5

4

19

8

5

15

7

6

21

4

  

Ch. Vaccinio-Piceetea  

  Blechnum spicant  III 120 III 100  II 450

  Plagiothecium undulatum   II 20 III 592 IV 220 IV 250   3 38

  Dryopteris dilatata  V 1130 V 683  V 660  V 600 III 157 4 813

  Picea abies a1, a   II 700 IV 834  V 5250  V 4756  V 4464 4 4375

  Picea abies b,c  III 40  I 8 V 230 IV 38 III 157 3 163

  Vaccinium myrtillus  IV 900  V 1592  V 1250  V 2344  V 1393 4 1625

  Homogyne alpina  IV 130  V 967 IV 810 IV 944 IV 650 4 588

  Polutrichastrum formosum   II 110 III 383 IV 1060  V 794 III 93 3 888

  Plagiothecium curvifolium  III 30  V 117 IV 560 IV 150 III 21 2 25

  Luzula sylvatica  III 30  V 200 IV 220  V 694   4 7500

  Lycopodium annotinum   II 20   I 6   I 71

  Huperzia selago    I 10  II 14 2 25

  Luzula luzulina    I 10

Ch. Querco-Fagetea  

  Fagus sylvatica       a1,a,a2    I 350 V 2875   I 360  II 281 2 875

  Fagus sylvatica       b   V 8250 V 1583   I 6   I 7 2 25

  Fagus sylvatica       c  III 30  V 400   I 10 III 81 2 25

  Festuca sylvatica    I 8  II 20 3 575

  Atrichum undulatum   II 20   I 63

Inne (Others)  

  Abies alba         a1, a  III 1050  V 1917  II 450 III 875  II 543 2 563

  Abies alba        b,c  III 30  V 50  V 740  II 13  II 14 3 38

  Sorbus aucuparia    a + b   II 20   I 83   I 10  II 438  II 321

  Sorbus aucuparia   c   II 17  V 140  V 50  V 43 4 50

  Calamagrostis arundinacea    III 25   I 8  V 6875  V 7321 3 575

  Athyrium filix-femina   V 320  V 692 III 460 III 81 III 271 4 50

  Oxalis acetosella   V 1000  V 975 IV 810 IV 1138  V 664 4 1013

  Prenanthes purpurea     V 42 IV 40 III 25 III 21 2 25

Tabela 2. Zmienność boru jodłowo-świerkowego Abieti-Piceetum związana z dynamiką lasu (wg Kasprowi-

cza 1996)

Table 2. Variability of fir-spruce forest Abieti-Piceetum resulted from forest dynamics (according to Kas-

prowicz 1996b)
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Numer kolejny (Successive number) 1 2 3 4 5 6

  Dicranum scoparium    I 10 IV 470 IV 144  II 14 1 13

  Phegopteris conectilis    I 10 III 100   I 10  II 19 1 13

  Majanthemum bifolium   II 20 III 25   I 100   III 21

  Gentiana asclepiadea    I 8   I 10 III 25 IV 629 2 25

  Deschampsia flexuosa    I 10 III 81 III 571

Ch. Epilobietea angustifolii  

  Rubus idaeus   II 20  V 7083  V 7250 IV 300 IV 586 4 1325

  Rubus hirtus   V 390  V 192 III 120   I 71 2 25

  Senecio fuchsii    I 8  II 110   I 6 III 21 3 38

               

1 - Abieti-Piceetum postać juwenilna z Fagus sylvatica; 2 - A-P wariant z Fagus sylvatica, facja z Rubus idaeus;  3 - 
A-P wariant typowyt, facja z Rubus idaeus; 4, 5 - A-P wariant typowy, facja z Calamagrostis arundinacea; 6 - A-P 
wariant typowy, facja z Luzula sylvatica. a - drzewostan, b - podszyt, c - runo; gatunki wyróżniające poszczególne 
postaci zaznaczono szarym kolorem

1 – Abieti-Piceetum juvenile form with Fagus sylvatica; 2 – A-P variant with Fagus sylvatica, facies with Rubus idae-
us; 3 – A-P typical variant, facies with Rubus idaeus; 4, 5 – A-P typical variant, facies with Calamagrostis arundina-
cea; 6 – A-P typical variant, facies with Luzula sylvatica; a – tree stand, b – understory, c – herb layer; diagnostic 
species marked with grey

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego

Dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy wykształca się na glebach bielicowych, skryto-bielico-
wych i brunatnych kwaśnych. Gleby te tworzą się z gruboziarnistego piaskowca magurskiego, wyka-
zują odczyn kwaśny w całym profilu i mają skład granulometryczny glin, lekkich, średnich i ciężkich, 
pylastych (Celiński, Wojterski 1978). Fitocenozy omawianego zespołu występują na stokach o bardzo 
zróżnicowanym nachyleniu, od niemal połogich po nachylone pod kątem 45º i eksponowanych we 
wszystkich kierunkach. Bór jodłowo-świerkowy rozwija się między 700 a 1200 m n.p.m., a w pasie 
między 1000 a 1150 m n.p.m. jest panującym zbiorowiskiem leśnym (Ryc. 1). Na terenie Parku Narodo-
wego występuje na około 800 ha, co stawia ten typ lasu na drugim miejscu pod względem zajmowanej 
powierzchni, po żyznej buczynie karpackiej (Ryc. 2).

Dolnoreglowy bór świerkowy na torfie – Bazzanio-Piceetum

Dolnoreglowa świerczyna na torfie została po raz pierwszy wykazana z południowych stoków Babiej 
Góry przez Bujakiewicz (1982a) pod tymczasową nazwą mszystego boru świerkowego Bazzanio-Pice-
etum Br. Bl. et Siss. 1939. Pełną charakterystykę zespołu podał Kasprowicz (1996a), który wyróżnił 
w jego obrębie dwa podzespoły: B.-P. caricetosum fuscae oraz B.-P. equisetetosum sylvaticae.

Świerczyna na torfie jest lasem ubogim florystycznie. Liczba gatunków w jednym zdjęciu waha 
się od 17 do 38 (średnio 26). W jednopiętrowym drzewostanie dominuje świerk, któremu sporadycz-
nie towarzyszy jodła. W warstwie runa panują krzewinki. W oparciu o analizę wszystkich dostępnych 
w Polsce zdjęć zespołu Parusel (2003) za jego gatunki charakterystyczne uznał: Bazzania trilobata, 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie zbiorowisk leśnych i zaroślowych na południowym i północnym stoku Babiej Góry 

w 50-m pasach wysokościowych.

Fig. 1. Distribution of forest and brushwood communities on the southern and northern slopes of Mt 

Babia Góra in 50 m altitudinal belts.

Ryc. 2. Powierzchnia zajmowana przez poszczególne zbiorowiska leśne i zaroślowe w polskiej części 

masywu Babiej Góry.

Fig. 2. Area covered with individual forest and brushwood communities in Polish part of Babia Góra massif.
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Polytrichum commune i Sphagnum girgensohnii. Do wyróżniających zaś zaliczył: Agrostis canina, Caly-
pogeia azurea, Carex brizoides, C. echinata, C. nigra, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Pohlia 
wahlenbergii, Sphagnum fallax, Sphagnum magellanicum, Sphagnum palustre, Sphagnum russowi, Tetraphis 
pellucida, Vaccinium vitis-idaea i Viola palustris. Poza wymienionymi w warstwie runa często występują 
jeszcze: Homogyne alpina i Vaccinium myrtillus, a w niektórych płatach rozwijają się facjalnie Equisetum 
sylvaticum i Calamagrostis villosa. Istotną rolę w strukturze florystycznej zespołu odgrywają mszaki 
zajmujące nawet do 90% powierzchni. Oprócz trzech gatunków uznanych za charakterystyczne są to 
jeszcze: Dicranum scoparium, Plagiothecium curvifolium i Pleurozium schreberi. 

Omawiany zespół stwierdzono na połogich spłaszczeniach stoków o nachyleniu nie przekracza-
jącym 10º i ekspozycji południowej lub wschodniej. Rozwija się na obrzeżach i w otoczeniu torfowisk 
wysokich lub przejściowych. Zajmuje gleby o wysokim poziomie wód gruntowych, które wykazują 
słaby przepływ i kwaśny odczyn wierzchnich warstw torfu (Bujakiewicz 1982a, Kasprowicz 1996a). 
W granicach Parku występuje tylko w jednym oddziale, na wysokości 780-825 m n.p.m., gdzie zajmuje 
powierzchnię kilku hektarów (Ryc. 2). 

Żyzna buczyna karpacka – Dentario glandulosae-Fagetum

Zespół buczyny karpackiej został po raz pierwszy zidentyfikowany na północnych stoków masywu 
Babiej Góry przez Walasa (1933) pod nazwą Fagetum silvaticae carpaticum. Autor ten wyróżnił trzy 
podzespoły: D g.-F. abietetosum, D g.-F. z Allium ursinum oraz D g.-F. z Galium odoratum, Dentaria glan-
dulosa i Dentaria bulbifera. Pełniejszą charakterystykę zespołu przedstawili Celiński i Wojterski (1960a, 
1960b, 1961), którzy wyróżnili z terenu Parku podzespoły: D g.-F. allietosum ursini, D g.-F. typicum oraz 
D g.-F. festucetosum silvaticae. Zróżnicowanie na trzy podzespoły potwierdzili następnie w swej mono-
grafii zespołów leśnych Babiej Góry (Celiński i Wojterski 1978). Charakterystykę babiogórskiej buczyny 
karpackiej uzupełnili Jaworski (1973), Bujakiewicz (1982a), Parusel (1985) oraz Żarnowiec i Holeksa 
(1992). Wiedzę o dynamice i zmienności siedliskowej zespołu uzupełnił Kasprowicz (1996b). Autor ten 
wyróżnił nowy podzespół z wietlicą alpejską D g.-F. athyrietosum alpestris. Plan ochrony Parku (Szwa-
grzyk i in. 1999a, 1999b) również przedstawia zróżnicowanie buczyny na cztery podzespoły. Parusel 
(2003) udokumentował występowanie w części przyłączonej do Parku w 1997 roku podzespołu typo-
wego i z kostrzewą leśną oraz wyróżnił nowy podzespół D g.-F. dryopteridetosum dilatatae.

Zespół żyznej buczyny karpackiej jest średnio bogaty florystycznie. W jednym zdjęciu noto-
wano od 8 do 68 gatunków roślin (przeciętnie 28). Drzewostan żyznej buczyny karpackiej budują buk 
i świerk, często obecna jest w nim jodła, rzadziej jawor. W runie wśród gatunków charakterystycznych 
i wyróżniających największą stałość i pokrywanie osiągają: Allium ursinum, Dentaria bulbifera, D. glandu-
losa, Festuca altissima, Polystichum aculeatum i Symphytum tuberosum. Z pozostałych gatunków należy 
wymienić: Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, 
Rubus idaeus, R. hirtus i Senecio fuchsii. 

W obrębie żyznej buczyny karpackiej można wyróżnić kilka postaci związanych z dynamiką 
lasu (Kasprowicz 1996b). Prześwietlone w warstwie drzew buczyny są często spotykane na obszarze 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Zdecydowanie największe powierzchnie zajmują w nich fitoce-
nozy opanowane w warstwie runa przez Rubus idaeus (Tab. 3, kolumny 3, 4, 5, 6). Rzadziej, i zwy-
kle w niewielkich płatach rozwija się facja z Senecio fuchsii (Tab. 3, kolumna 1). Tak zmodyfikowane 
buczyny reprezentują zarówno podzespół typowy D.g.-F. typicum jak i ubogi D.g.-F festucetosum sylva-

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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ticeae. Realizują się one, w tej samej kombinacji florystycznej, zarówno w lasach o charakterze pier-
wotnym jak i w niektórych lasach antropogenicznie zniekształconych. Wyłącznie w terminalnej fazie 
rozwojowej płatów ubogiego podzespołu buczyny wykształca się facja z Luzula sylvatica. Fitocenozy 
z dominacją kosmatki olbrzymiej ograniczone są do najwyższych położeń regla dolnego i spotkano je 
w kilku zaledwie miejscach.

W babiogórskiej buczynie pod rozrzedzonym drzewostanem częste są zwarte odnowienia 
bukowe. Silne zwarcie warstwy krzewów w znaczącym stopniu ogranicza rozwój roślin runa, jednak 
struktura florystyczna badanych fitocenoz nie odbiega zasadniczo od dobrze wykształconych pła-
tów Dentario glandulosae-Fagetum (Tab. 3, kolumny 2 i 7). Odnowienia bukowe rozwijające się pośród 
wyraźnie zniekształconych lasów odznaczają się wyraźnie uboższym składem florystycznym (Tab. 3, 
kolumna 8). 

Buczynę karpacką stwierdzono na glebach brunatnych kwaśnych o różnym stopniu uwilgotnie-
nia w poszczególnych podzespołach. Są to przeważnie gliny średnie i ciężkie, miejscami lekkie i pylaste 
ze znacznym udziałem części szkieletowych, o odczynie słabo kwaśnym i kwaśnym (Stuchlik 1968, 
Celiński i Wojterski 1978). Płaty zespołu występują głównie na stokach północnych, które wykazują 
różne nachylenie (od 0 do 45º). Zasięg pionowy zawiera się między 750 a 1160 m n.p.m. (Ryc. 1). 
W trakcie przygotowywania Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego buczyna karpacka 
została stwierdzona również na południowym stoku Babiej Góry (Szwagrzyk i in. 1999a). Jednak Paru-
sel (2003) płaty te zweryfikował i zaklasyfikował do Galio-Abietetum. Niewątpliwie niewielkie frag-
menty buczyny występują na stoku południowo-zachodnim w rejonie Bukowego Gronia i Wężowca 
po słowackiej stronie masywu (Bujakiewicz 1982a, Migra 1983). Powierzchnia zajęta przez ten zespół 
przekracza tysiąc hektarów, co czyni go najbardziej rozpowszechnionym typem lasu w masywie Babiej 
Góry (Ryc. 2). 

Kwaśna buczyna górska – Luzulo luzuloidis-Fagetum

W masywie Babiej Góry kwaśna buczyna górska nie została dotąd udokumentowana publikowanymi 
zdjęciami fitosocjologicznymi. Pierwsze zdjęcie w płacie tego zespołu zostało wykonane w roku 1983 
i zamieszczone w maszynopisie rozprawy doktorskiej Parusela (2003). Następne zdjęcia wykonane 
zostały w trakcie przygotowywania planu ochrony Parku w latach 90. ubiegłego wieku (Szwagrzyk 
i in. 1999a, 1999b). Zmienność zespołu w planie ochrony Parku nie została omówiona. Zasięg kwaś-
nej buczyny w Babiogórskim Parku Narodowym wymaga weryfikacji terenowej, gdyż wyniki badań 
Parusela (l.c.) dokumentują jego występowanie tylko na powierzchni 1 ha, a w planie ochrony jego 
obecność stwierdzono na ponad 60 ha. 

Drzewostan kwaśnej buczyny buduje buk, a z dużą stałością pojawia się w nim świerk. W runie 
dominuje Luzula luzuloides, uznawana za gatunek charakterystyczny zespołu, a towarzyszą jej licz-
niej gatunki borowe z klasy Vaccinio-Piceetea: Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis 
i mech Polytrichastrum formosum. Mszaki jednak nie odgrywają większej roli w strukturze florystycz-
nej zespołu. Spośród gatunków klasy Querco-Fagetea należy wymienić Prenanthes purpurea i Senecio 
fuchsii. 

W Paśmie Babiogórskim kwaśna buczyna górska rozwija się na glebach skrytobielicowych, 
o kwaśnym odczynie i granulometrycznym składzie gliny średniej pylastej oraz niskim nasyceniu 
kompleksu sorpcyjnego zasadami. Gleby tego zespołu są silnie zdegradowane (Stuchlik 1968). Jego 



126

Rośliny Babiej Góry

występowanie stwierdzono wyłącznie po północnej stronie masywu, między 700 a 950 m n.p.m. na 
powierzchni kilkudziesięciu hektarów (Ryc. 2).

Dolnoreglowy las jodłowy – Galio-Abietetum

 Dolnoreglowy las jodłowy został po raz pierwszy w Polsce znaleziony na południowych i północnych 
stokach masywu Babiej Góry przez Celińskiego i Wojterskiego (1978), którzy wyróżnili następujące 
podzespoły: G.-A. typicum, G.-A. fagetosum, i G.-A. homogynetosum. Dalsze materiały fitosocjologiczne 
opublikowała Bujakiewicz (1982a) oraz Wojterski i Kasprowicz (1985). 

Parusel (2003) wyróżnił na terenie Parku nowy podzespół Galio-Abietetum equisetetosum syl-
vatici.  Do podzespołu tego zaliczyć też trzeba wilgotne babiogórskie płaty jedliny, które w trakcie 
prac nad planem ochrony (Szwagrzyk i in. 1999a) zostały uznane za reprezentujące jedlinę bagienną 
Doronico austriacii-Abietetum. Tę postać jedliny udokumentowano zdjęciami fitosocjologicznymi wyko-
nanymi na południowym stoku Babiej Góry (Szwagrzyk i in. 1999b). Wydaje się jednak, że nie ma 
podstaw do uznania jedliny bagiennej za odrębny zespół. Do płatów, które miałyby reprezentować 
tę postać lasu, włączono prawdopodobnie nieleśne zbiorowiska, często występujące wśród jedliny 
w miejscach bardziej podmokłych, takie jak: Chaerophylletum hirsuti, zbiorowisko z Petasites albus oraz 
zbiorowisko Chaerophyllum hirsutum – Caltha palustris. 

Pozycja zespołu Galio-Abietetum jest dyskusyjna. Jego odrębność neguje J.M. Matuszkiewicz 
(2001), nadając lasom z panującą jodłą w drzewostanie co najwyżej rangę zbiorowiska Abies alba – Oxa-
lis acetosella (Cel. Wojt. 1978). Podobnie uważają W. Matuszkiewicz i in. (2012), którzy w najnowszym 
przeglądzie zbiorowisk roślinnych Polski również wydzielają zbiorowisko Abies alba – Oxalis acetosella. 
Tezie o degeneracyjno-regeneracyjnym charakterze dolnoreglowego lasu jodłowego zaprzeczają jed-
nak wyniki badań Dzwonko (1986) Kasprowicza (1996b) i Parusela (2003), które potwierdziły odręb-
ność żyznych lasów jodłowych w ujęciu Celińskiego i Wojterskiego (1978) i wskazały gatunki diagno-
styczne dobrze odróżniające ten zespół od innych karpackich zbiorowisk leśnych. 

Fitocenozy dolnoreglowego lasu jodłowego są stosunkowo bogate florystycznie. W jednym 
zdjęciu notowano od 11 do 51 gatunków roślin (średnio 38). W warstwie drzew najczęściej dominuje 
świerk, a stale towarzyszy mu jodła, która jest miejscami gatunkiem panującym. W wielu płatach, 
zwłaszcza na stoku północnym, towarzyszy im buk. Spośród gatunków charakterystycznych i wyróż-
niających największą stałość i pokrywanie w warstwie runa wykazują: Galium rotundifolium, Hieracium 
murorum, Fragaria vesca i Solidago virgaurea. Innymi ważniejszymi gatunkami budującymi fitocenozy 
zespołu są: Athyrium filix-femina, Calamagrostis arundinacea, Dryopteris dilatata, Luzula luzulina, Oxalis 
acetosella, Prenanthes purpurea, Rubus hirtus, R. idaeus, Senecio fuchsii i Vaccinium myrtillus.

Zespół dolnoreglowego lasu jodłowego wykształca się na glebach brunatnych kwaśnych o skła-
dzie granulometrycznym glin ciężkich, silnie szkieletowych, podatnych na wymywanie składników 
mineralnych. Odczyn tych gleb w poziomie próchnicznym waha się od 4,5 do 5,0 pH (Celiński, Woj-
terski 1978). Płaty zespołu występują na stokach o różnej ekspozycji – zarówno północnej, jak i połu-
dniowej oraz różnym nachyleniu – od połogich po strome. Zasięg pionowy zespołu zawiera się między 
650 a 1100 m n.p.m. (Ryc. 1). Według planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego powierzchnia 
zajęta przez ten zespół wynosi prawie 400 ha (Ryc. 2). 

Dolnoreglowy las jodłowy niemal w całości mieści się w tej części Parku, która została przyłą-
czona w 1997 roku. W zdecydowanej większości obszary te znajdowały się pod długotrwałą presją 
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gospodarki leśnej. Okoliczności te sprawiają, że możliwości poznania naturalnej dynamiki lasu jodło-
wego są bardzo ograniczone. 

Jaworzyna z miesiącznicą trwałą – Lunario-Aceretum

Omawiany zespół został po raz pierwszy stwierdzony na Babiej Górze przez Łuszczyńskiego i Łusz-
czyńską (1990). Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest Lunaria rediviva. Klasyfikację tę potwier-
dził Kasprowicz (1996b), który do gatunków charakterystycznych lokalnie dodał jeszcze Asarum euro-
paeum i Scrophularia nodosa, a także Matuszkiewicz (2001) i Matuszkieiwcz i in. (2012). 

Fitocenozy jaworzyny miesiącznicowej nie są zbyt bogate w gatunki roślin. W jednym zdjęciu 
notowano od 18 do 29 gatunków roślin naczyniowych (średnio 23). Jaworowi w drzewostanie towa-
rzyszą buk i świerk, a rzadko klon. W bujnej warstwie runa dominuje Lunaria rediviva, a z większą 
ilościowością towarzyszą jej Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis 
perennis, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura i Stellaria nemorum. 

Jaworzyna miesiącznicowa wykształca się na stromych zboczach o nachyleniu 25-45º, ekspo-
nowanych na północ, północny wschód i północny zachód. Tworzą się tam silnie szkieletowe gleby 
brunatne kwaśne (Łuszczyńska, Łuszczyński (1990). Zasięg pionowy zespołu jest niewielki, od 750 do 
870 m n.p.m. Na terenie nowo przyłączonym do Parku zespół ten zajmuje bardzo małą powierzchnię, 
bo zaledwie 2 ha. Jest to zatem jedno z najrzadziej występujących na Babiej Górze zbiorowisk leśnych 
(Ryc. 2).

Jaworzyna ziołoroślowa – Aceri-Fagetum

Jaworzyna ziołoroślowa po raz pierwszy została wykazana na terenie Babiogórskiego Parku Narodo-
wego przez Szwagrzyka i in. (1999a). W opracowaniu tym brak jednak charakterystyki i dokumentacji 
fitosocjologicznej tej jednostki. Krótki opis struktury florystycznej jaworzyny ziołoroślowej opubliko-
wał Szwagrzyk (2003).

W roku 2000 na terenie Parku zostały wykonane 3 zdjęcia fitosocjologiczne, które zaliczono do 
zespołu Aceri-Fagetum (Parusel 2003). Reprezentują one podzespół typowy, wyróżniony w zachodniej 
części Beskidu Żywieckiego przez Wilczka (1995). Ogółem w płatach zespołu stwierdzono 68 gatun-
ków roślin, w tym 6 mszaków. W jednym zdjęciu notowano ich średnio 36 (30-42). Za gatunek lokalnie 
charakterystyczny zespołu uznano Cicerbita alpina, a za wyróżniające: Acer pseudoplatanus, Adenostyles 
alliariae, Eurhynchium speciosum i Lamium maculatum. Warstwę drzew buduje jawor, miejscami buk, 
którym towarzyszą jesion i świerk. W runie dominują ilościowo: Adenostyles alliariae, Impatiens noli-
-tangere, Mercurialis perennis, Senecio fuchsii i Stellaria nemorum. Regularnie spotyka się także: Athyrium 
filix-femina, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Dryopteris carthusiana, Lamium maculatum i Oxalis ace-
tosella. Jaworzyna została stwierdzona na niezbyt stromych (średnio 25º), północnych, wschodnich 
i zachodnich stokach, na wysokości 750-1150 m n.p.m., gdzie rozwijają się świeże i żyzne gleby bru-
natne górskie. Jej powierzchnia w Parku Narodowym wynosi kilkanaście hektarów (Ryc. 2).

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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Nadrzeczna olszyna górska – Alnetum incanae

Nadrzeczną olszynę górską po raz pierwszy stwierdził na Babiej Górze Zarzycki (1956) nad potokiem 
Jałowieckim i Jaworzyna, przy czym te pierwsze lokalizacje znajdowały się poza Parkiem Narodo-
wym. Na terenie Parku zespół ten został stwierdzony dopiero przez Szwagrzyka i in. (1999a, 1999b). 
Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest Alnus incana, a wyróżniającym Petasites kablikianus. 
Zespół ten jest bogaty florystycznie, w jednym zdjęciu notowano średnio 40 gatunków roślin naczy-
niowych. Drzewostan buduje olcha szara, która jednak nie odnawia się pod okapem drzew. Runo jest 
bardzo bujne i pokrywa niemal w 100% powierzchnię płatów. Dominuje w nim Petasites kablikianus, 
a z większą ilościowością występują Galeobdolon luteum, Impatiens noli-tangere, Petasites albus, Stellaria 
nemorum i Urtica dioica. Przeważają gatunki charakterystyczne związku Alno-Ulmion i klasy Querco-
-Fagetea. Mszaki nie odgrywają większej roli w strukturze florystycznej zespołu. Olszyna nadrzeczna 
zajmuje płaskie, niskie i zalewane w trakcie większych wezbrań terasy potoków Markowego i Jawo-
rzyny. W miejscach tych rozwijają się mady rzeczne o odczynie obojętnym i składzie granulometrycz-
nym piasków i glin z dużą frakcją części szkieletowych. Jej powierzchnia w Parku wynosi kilka hektarów 
i w całości odnosi się do części włączonej do Parku w 1997 roku (Ryc. 2). Płaty olszyny występują aż 
do wysokości 780 m n.p.m.

Bagienna olszyna górska – Caltho-Alnetum

Bagienna olszyna górska została po raz pierwszy opisana w Babiogórskim Parku Narodowym przez 
Celińskiego i Wojterskiego (1960a, 1961) pod błędną nazwą olszynka karpacka Alnetum incanae (cf. 
Parusel 1987). Pełną charakterystykę i dokumentację fitosocjologiczną olszyny bagiennej z masywu 
Babiej Góry autorzy ci opublikowali w swej monografii zespołów leśnych (Celiński i Wojterski 1978). 
Niedługo potem dane o zespole uzupełniła Bujakiewicz (1982a, 2006) oraz Wojterski i Kasprowicz 
(1985), którzy wykazali związek jego występowania z rzeźbą terenu. Nowe dane o naturalnej zmien-
ności florystycznej olszyny bagiennej zostały zebrane przez Kasprowicza (1996b), Szwagrzyka i in. 
(1999b) oraz Koczur (2011). Występowanie i strukturę florystyczną olszyny bagiennej przedstawił 
także Parusel (2003). Kasprowicz (1996b) jako odrębne od olszyny bagiennej wyróżnił zbiorowisko 
Alnus incana – Petasites albus, w którym, poza obfitym występowaniem lepiężnika białego, zaznacza się 
też zwiększony udział gatunków przechodzących z buczyny. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że lepiężnik 
biały jest gatunkiem występującym obficie niemal we wszystkich płatach olszyny bagiennej, a gatunki 
buczynowe osiągają w niej też wysokie stopnie stałości (Celiński i Wojterski 1978). Panowanie w runie 
lepiężnika białego zaznacza się zwłaszcza na obrzeżach olszyny w miejscach lekko wyniesionych i stąd 
nieco suchszych. 

Olszyna bagienna należy do najbogatszych florystycznie zespołów Babiogórskiego Parku Naro-
dowego. Liczba gatunków roślin w jednym zdjęciu fitosocjologicznym waha się od 22 do 66 (śred-
nio 47). Warstwę drzew tworzy prawie wyłącznie olcha szara, a w wielu płatach współdominuje 
olcha czarna, niekiedy także i jesion. Runo jest wielowarstwowe i bujne. Spośród gatunków charak-
terystycznych i wyróżniających najczęściej notowano: Caltha laeta et palustris, Cardamine pratensis,  
C. amara, Carex remota, Crepis paludosa, Chaerophyllum hirsutum, Myosotis palustris, Poa remota 
i Ranunculus repens oraz mchy: Brachythecium rivulare i Plagiomnium undulatum, Przeważają gatunki 
charakterystyczne związku Alno-Ulmion i klasy Querco-Fagetea, z których największą stałość osiągają:  
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Zbiorowisko roślinne / Plant community  AI CA BP GA DF LA AF LF AP

Liczba zdjęć fitosocjologicznych 
Number of phytosociologuical releves
Liczba gatunków roślin w tabeli 
Number of species in tables
                            w tym mszaków 
                            including bryophytes
Średnia liczba gatunków roślin w zdjęciu 
Average number of species in the relevé  

3 53 5 94 299 8 3 9 114

71 224 73 188 253 56 68 62 178

 52 28 52 63 1 6 5 65

38 47 26 38 28 23 36 17 30

*Ch. et D. Alnetum incanae   

*Alnus incana a 3 V I  

*Alnus incana b 3 V 1  

*Alnus incana c 1 III I  

*Thalictrum aquilegifolium c 1 II I 1  

Euphorbia amygdaloides c 1 I II II I 2 I

*Ch. et D. Caltho laetae-Alnetum   

*Alnus glutinosa a 1 III  

*Alnus glutinosa b 1 II  

*Alnus glutinosa c I  

*Caltha palustris subsp. laeta c 1 V I I  

*Crepis paludosa c 1 V I I I  

*Carex remota c IV I I  

*Poa remota c III I  

*Festuca gigantea c 1 II I I 1  

*Glyceria nemoralis c II  

*Listera ovata c II  

*Stachys sylvatica c 3 II I I 1  

*Valeriana simplicifolia c II  

*Plagiomnium undulatum d IV I I I I

Chaerophyllum hirsutum c 3 V I I  

Myosotis palustris c 2 V I  

Ranunculus repens c 1 IV I I 1  

Cardamine amara subsp. amara c 2 III 1  

Cardamine pratensis c III I I 1  

Geum rivale c 1 III I  

Veronica beccabunga c III  

Cirsium oleraceum c II I  

Tabela 4. Porównanie składu gatunkowego zbiorowisk leśnych regla dolnego Babiogórskiego Parku Naro-

dowego

Table 4. Comparison of species composition of forest communities of the montane belt in the Babia Góra 

National Park
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Zbiorowisko roślinne / Plant community  AI CA BP GA DF LA AF LF AP

Cirsium palustris c II I  

Poa trivialis c II  

Ranunculus lanuginosus c 1 II I I 1  

Brachythecium rivulare d III 1  

Cratoneuron filicinum d II  

*Ch. et D. Bazzanio-Piceetum   

*Polytrichum commune d IV I

*Sphagnum girgensohnii d III I I

*Bazzania trilobata d I I I

Vaccinium vitis-idaea c V I I

Sphagnum fallax d II  

*Ch. et D. Galio-Abietetum   

*Hieracium murorum c I V II IV I

*Galium rotundifolium c IV I I I

*Mycelis muralis c 1 I I III II II I I

*Veronica officinalis c III I II I

Solidago virgaurea s. s. c 1 I IV I IV I

Carex pilulifera c II I

Fragaria vesca c I II I I  

*Ch. et D. Dentario glandulosae-Fagetum   

*Dentaria glandulosa c 1 II III IV II 3 I I

Dentaria bulbifera c 1 I I II III 3 I  

Festuca altissima c I I II 1 I

Polystichum aculeatum c II III  

*Symphytum tuberosum c 3 I I I I 1  

*Ch. et D. Lunario-Aceretum   

*Lunaria rediviva c V  

Geranium robertianum c 3 II I II V 2  

Mercurialis perennis c II I II V 2  

Asarum europaeum c I I I II 2  

Cardamine flexuosa c I I II  

Scrophularia nodosa c I II  

*Ch. et D. Aceri-Fagetum   

*Cicerbita alpina c I I I 2 I

Acer pseudoplatanus a I I I V 3 I

Acer pseudoplatanus b 2 I I I 2 I  

Acer pseudoplatanus c 1 III II II IV 3 II I

Lamium maculatum c I I 3  
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Zbiorowisko roślinne / Plant community  AI CA BP GA DF LA AF LF AP

*Ch. Luzulo luzuloidis-Fagetum   

*Luzula luzuloides c I I II I

*Ch. Abieti-Piceetum (montanum)   

*Blechnum spicant c I I II

*Lycopodium annotinum c   I I I    I

AF - Aceri-Fagetum, AI - Alnetum incanae, AP - Abieti-Piceetum (montanum),
BP - Bazzanio-Piceetum, CA - Caltho laetae-Alnetum, DF - Dentario glandulosae-Fagetum, 
GA - Galio-Abietetum, LA - Lunario-Aceretum, LF - Luzulo luzuloidis-Fagetum.   

Carex sylvatica, Chrysosplenium alternifolium, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nemorum, Paris quadrifo-
lia, Petasites albus i Stellaria nemorum.

Olszyna bagienna występuje na glebach mułowo-glejowych o odczynie słabo kwaśnym i wyso-
kim poziomie wód gruntowych (Celiński, Wojterski 1978). Gleby te tworzą się w lokalnych zagłę-
bieniach stoków oraz u ich podnóży, w partiach źródliskowych lub w miejscach wysięku wód. Płaty 
olszyny bagiennej zajmują słabo nachylone zbocza, głównie na stoku północnym Babiej Góry w doli-
nach potoków Markowego, Rybnego i Jaworzyny, w pasie wysokościowym 650-1000 m n.p.m. Naj-
wyżej położone płaty są usytuowane jeszcze 100 m wyżej. W Parku Narodowym olszyna bagienna 
występuje na powierzchni prawie 30 ha (Ryc. 2). 

Zróżnicowanie składu gatunkowego lasów regla dolnego ze wskazaniem gatunków charaktery-
stycznych i wyróżniających dla poszczególnych zbiorowisk leśnych przedstawia uproszczona tabela 
syntetyczna (Tab. 4). 

Lasy regla górnego

Acydofilna zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa – Plagiothecio-Piceetum (tatricum)

Karpacki bór świerkowy pod łacińską nazwą Piceetum excelsae został po raz pierwszy wykazany z pół-
nocnych i południowych stoków masywu Babiej Góry przez Walasa (1933), który wyróżnił podze-
społy P. e. filicetosum i P. e. myrtilletosum. Pełniejszą charakterystykę zespołu opublikowali Celiński 
i Wojterski (1960a, 1961, 1978), którzy potwierdzili występowanie obu wymienionych podzespołów 
oraz wykazali jeszcze obecność podzespołu typowego już wcześniej wyróżnionego przez Matuszkie-
wicza (1977), który babiogórską świerczynę górnoreglową zaliczył do zespołu Plagiothecio-Piceetum 
tatricum. Fitosocjologiczną charakterystykę boru górnoreglowego na Babiej Górze uzupełnili ponadto 
Bujakiewicz (1982b), Wojterski i in. (1982), Wojterski i Kasprowicz (1985), Awzan i in. (1989), Parusel 
(1989), Parusel i Holeksa (1991), Żarnowiec i Holeksa (1992), Kasprowicz (1997). 

Nowe spojrzenie na zmienność świerczyny górnoreglowej w masywie Babiej Góry przyniosła 
rozprawa doktorska Kasprowicza (1996b). Autor ten wyróżnił nowy podzespół Plagiothecio-Piceetum 
calamagrostietosum villosae, a w miejsce podzespołu z borówką czernicą wyodrębnił podzespół P.-P. 
sphagnetosum. Do podzespołu typowego włączył większość zdjęć zaliczonych przez Celińskiego i Woj-
terskiego (1978) do podzespołu typicum, część zdjęć klasyfikowanych przez nich jako podzespół myr-
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tilletosum oraz zdjęcia z panującym Calamagrostis arundinacea. Według Kasprowicza (1996b) podze-
spół P.-P. sphagnetosum reprezentują płaty z obfitym występowaniem Sphagnum girgensohnii, Bazzania 
trilobata, Lycopodium annotinum, Mylia taylori i Vaccinium vitis-idaea, które wcześniej zaliczano do pod-
zespołu P.-P. myrtilletosum.

Świerczyna górnoreglowa jest zespołem ubogim florystycznie. W jednym zdjęciu notowano od 
7 do 30 gatunków roślin (średnio 17). Drzewostan boru górnoreglowego buduje wyłącznie świerk, 
sporadycznie w tej warstwie spotyka się jarzębinę i jodłę. W bujnym runie spośród gatunków cha-
rakterystycznych i wyróżniających zespół największą stałość i dominację powierzchniową wykazują: 
Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa i Plagiothecium undulatum. Wśród pozostałych gatunków 
największą rolę w strukturze florystycznej zespołu odgrywają: Deschampsia flexuosa, Dryopteris dila-
tata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella i Vaccinium myrtillus oraz mchy: Dicranum sco-
parium, Plagiothecium curvifolium i Polytrichastrum formosum.

Z obszarem świerkowego boru górnoreglowego ściśle związane są zarośla i drzewostany jarzę-
binowe. Niewielka ilość światła jest wystarczająca dla trwania nalotu i podrostu jarzębiny, jednak jej 
dalszy wzrost jest możliwy tylko w rozległych lukach drzewostanowych. Dość szybko po rozpadzie 
drzewostanu świerkowego wypełnia ona wolną przestrzeń tworząc w krótkim czasie zarośla o wyso-
kości 3-5 m, które po 20-30 latach przekształcają się w drzewostany osiągające wysokość kilkunastu 
metrów. Po następnych kilkudziesięciu latach zanikają, ustępując miejsca wyższym od nich i długo-
wiecznym świerkom. Zatem, te krótkotrwałe drzewostany jarzębinowe są ściśle związane z dynamiką 
boru górnoreglowego, w ramach której na skutek obumierania drzew tworzą się spore i stopniowo 
powiększające się luki (Holeksa 1998, Holeksa i in. 2017). Warstwa runa, jaka rozwija się pod nimi, 
jest bardzo podobna do runa zarośli jarzębinowych rozrzuconych w postaci niewielkich, lecz trwa-
łych płatów w przy górnej granicy lasu i ponad nią. Z tego powodu zostały one zaliczone do tego 
samego zespołu Athyrio-Sorbetum (Borysiak 1978, 1986). W obrębie boru górnoreglowego jarzębina 
bardzo dobrze odnawia się w na obrzeżach rozległych luk drzewostanowych, zwłaszcza w sąsiedztwie 
wiatrołomów (Tab. 5, kolumna 2), tworząc dość zwartą (30-40%) warstwę krzewów (por. Ważyńska 
1963, Holeksa 2000, Żywiec 2000). Tak zmodyfikowane bory górnoreglowe są stosunkowo rzadkie na 
omawianym terenie, a większe ich płaty obserwować można w bezpośrednim otoczeniu powierzchni 
wiatrołomów. 

Radykalnie zmieniające się warunki świetlne dna lasu związane z rozpadem drzewostanu świer-
kowego pociągają za sobą także wyraźne przekształcenia roślinności runa, wyrażające się przede 
wszystkim zmianami ilościowymi przy nieznacznych zmianach składu gatunkowego. Głównie w pła-
tach Plagiothecio-Piccetum athyrietosum, a rzadziej P.-P. typicum obserwowane jest rozrastanie się 
łanów Athyrium distentifolium (Tab. 5, kolumna 5). Z kolei w obrębie fitocenoz P.-P. typicum i P.-P. sphag-
netosum rozprzestrzeniają się skupienia Vaccinium myrtillus (Tab. 5, kolumna 1). 

Zanikanie Vaccinium myrtillus przy jednoczesnym wzroście udziału Athyrium distentifolium może 
doprowadzić do przemiany Plagiothecio-Piceetum typicum w fitocenozy P.-P. athyrietosum (Parusel, 
Holeksa 1991, Holeksa 1998, por. jednak Kasprowicz 1997). W skrajnych przypadkach dochodzi do 
rozwoju rozległych i zwartych łanów wietlicy alpejskiej, które są zaliczane zespołu Athyrietum alpestris. 
Do tego samego zespołu włączane są również trwale płaty Athyrietum alpestris rozwijające się w pię-
trze subalpejskim ponad górna granicą lasu. Jest to sytuacja podobna do obserwowanej w przypadku 
drzewostanów jarzębinowych. Rzadziej i na mniejszych powierzchniach runo prześwietlonych borów  
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Numer kolejny (Successive number)  1 2 3 4 5 
Średnia liczba gatunków w zdjęciu  18 18 22 15 15Average number of species in the relevé  
Liczba zdjęć (Number of relevés)  5 5 2 4 11 
  

Ch. Vaccinio-Piceetea  

  Sphagnum girgensohnii  III 30   I 10  

  Pleurozium  schreberi    I 10 1 13   I 5  

  Huperzia selago   II 20  II 20  

  Mylia taylori  III 30  II 20 1 25 1 13    

  Picea abies a   V 3750  V 5750 2 4875 4 4375   V 3568  

  Picea abies b+c   II 4  II 20 2 50 2 26 III 176  

  Dryopteris dilatata  III 120  V 1160 2 1750 4 1825  IV 468  

  Homogyne alpina   V 1000  V 1310 1 25 4 1325  IV 395  

  Vaccinium myrtillus   V 8750  V 3100 2 900 4 1325   V 282  

  Polytrichastrum formosum   V 1650  V 1810 2 900 4 275   V 786  

  Plagiothecium curvifolium  IV 130  II 20 2 500 3 38  IV 32  

  Plagiothecium undulatum  IV 470  V 910 2 2750 4 50   V 318  

  Luzula sylvatica  III 120  V 730 2 500 4 6875   V 123  

Ch. Betulo-Adenostyletea   

  Athyrium distentifolium   V 570  V 660 2 1125 3 375   V 8523  

  Stellaria nemorum   IV 800  

Ch. Epilobietea angustifolii   

  Rubus idaeus  III 30  IV 220 2 5000 3 38  IV 114  

  Chamaenerion angustifolium   II 20   I 10  II 14  

Inne (Others)   

  Sorbus aucuparia    b   V 3750 1 25 1 438  II 18  

  Sorbus aucuparia    c  III 30 III 30 1 25 3 38  II 14  

  Oxalis acetosella  IV 130  V 230 2 1750 3 575   V 1636  

  Calamagrostis arundinacea   II 20 III 30 1 250 3 888 III 105  

  Dicranum scoparium  IV 810  II 20 2 275 2 25 III 23  

  Deschampsia flexuosa   V 230  V 1500 III 23  

Tabela 5. Zmienność świerczyny górnoreglowej Plagiothecio-Piceetum związana z dynamiką lasu (wg Kas-

prowicza 1996)

Table 5. Variability of subalpine spruce forest Plagiothecio-Piceetum connected with forest dynamics 

(according to Kasprowicz 1996b) 
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górnoreglowych zdominowane jest przez Luzula sylvatica (Tab. 5, kolumna 4) lub Rubus idaeus (Tab. 5, 
kolumna 3). Malina w piętrze regla górnego nie odgrywa tak dużej roli jak w lasach regla dolnego. 

Karpacki bór świerkowy zajmuje przeważnie gleby bielicowe, o kwaśnym odczynie i niskim stop-
niu wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami, wytworzone z piaskowców magurskich. W płatach 
z dominacją paproci wykształciły się gleby skrytobielicowe. Pod względem składu mechanicznego są 
to gleby gliniasto-piaszczyste, przechodzące w gliny lekkie, silnie spiaszczone i szkieletowe (Adam-
czyk 1983; Stuchlik 1968; Celiński, Wojterski 1978). Płaty omawianego zespołu występują na zbo-
czach eksponowanych we wszystkich kierunkach (z przewagą południowych i północnych) i o różnym 
nachyleniu – od bardzo stromych na stokach północnych do połogich na stokach południowych Babiej 
Góry. Górnoreglowa świerczyna występuje między 1100 a 1450 m n.p.m. (Ryc. 1) na obszarze ponad 
600 ha, co sytuuje ją wśród babiogórskich zbiorowisk leśnych na trzecim miejscu pod względem zaj-
mowanej powierzchni (Ryc. 2). 

Jaworzyna karpacka – Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani

Jaworzyna karpacka jest kolejnym, nowym dla nauki zespołem opisanym z masywu Babiej Góry przez 
Celińskiego i Wojterskiego (1961). Za jej gatunki charakterystyczne autorzy ci uznali: Acer pseudo-
platanus, Actaea spicata, Aruncus sylvestris i Polystichum braunii a za wyróżniające: Polystichum acu-
leatum, Pulmonaria obscura i Ribes petraeum var. carpaticum. Pełną dokumentację fitosocjologiczną 
zespołu autorzy ci opublikowali w monografii zespołów leśnych masywu Babiej Góry (Celiński, Woj-
terski 1978). W opracowaniu tym nie ma informacji o zróżnicowaniu zespołu na niższe jednostki, lecz 
w tabeli osobno zamieścili 5 zdjęć z niższych położeń ze współdominującą w drzewostanie jodłą. Dal-
sze dane fitosocjologiczne dostarczyła publikacja Bujakiewicz (1982a), a Wojterski i Kasprowicz (1985) 
przedstawili związek występowania zespołu z rzeźbą terenu. 

Fitocenozy zespołu są bogate florystycznie. Liczba gatunków w płatach waha się od 32 do 60 
(średnio 46). Drzewostan buduje jawor, któremu towarzyszą jarzębina i buk. Warstwa krzewów zdo-
minowana jest przez Lonicera nigra, Ribes petraeum var. carpaticum, Rosa pendulina i Sorbus aucupa-
ria. W runie przeważają gatunki klas Querco-Fagetea i Betulo-Adenostyletea. Gatunkami o największej 
stałości i dużym pokryciu są: Athyrium filix-femina, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris dilatata,  
D. filix-mas, Gymnocarpium dryopteris, Oxalis acetosella, Petasites albus, Polystichum aculeatum i Stellaria 
nemorum. Z dużą stałością notowano także: Calamagrostis arundinacea, Galeobdolon luteum, Gentiana 
asclepiadea, Myosotis sylvatica, Paris quadrifolia, Milium effusum var. violaceum, Phegopteris connectilis, 
Pulmonaria obscura i Veratrum lobelianum oraz mchy: Eurhynchium angustirette i Scrophularia scopoli.

Numer kolejny (Successive number)  1 2 3 4 5 

  Polygonatum verticillatum    I 10   I 10  II 14  

  Plagiomnium affine    V 700  

  Rhizomnium punctatum   II 14  

              

1 - Plagiothecio-Piceetum, facja z Vaccinium myrtillus; 2 - P.-P. postać z Sorbus aucuparia;
3 - P.-P. facja z Rubus idaeus; 4 - P.-P. facja z Luzula sylvatica; 5 - P.-P. facja z Athyrium alpestre.



135

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego

Jaworzyna karpacka, występując na bardzo stromych stokach, często podlega zaburzeniom na 
skutek osunięcia się podłoża. W procesie sukcesji pierwotnej rozwijają się w takich miejscach zbioro-
wiska roślinne złożone wyłącznie z roślin zielnych bądź krzewów. W tym ujęciu ziołorośla parzydła leś-
nego Arunco-Doronicetum austriaci, opisane z Gorców (Kornaś, Medwecka-Kornaś 1967) i odszukane 
na Babiej Górze przez Kasprowicza (1996b), możemy uznać za stadium inicjalne jaworzyny karpackiej 
w reglu dolnym i za jego zbiorowisko zastępcze. Na późniejszych etapach sukcesji (lub regeneracji) 
prowadzącej do rozwoju jaworzyny karpackiej mogą pojawić się zbiorowiska zaroślowe: z róża alpejską 
lub wierzbą śląską. 

Jaworzyna karpacka przywiązana jest do stromych, skalistych i stale erodowanych zboczy 
o nachyleniu od 25 do 50º. W takich miejscach tworzą się słabo kwaśne gleby brunatne górskie, 
silnie szkieletowe o składzie granulometrycznym glin średnich i ciężkich (Celiński, Wojterski 1978). 
Większość płatów jaworzyny karpackiej występuje na stoku północnym Babiej Góry, a na stoku połu-
dniowym stwierdza się ją tylko w niewielu miejscach. Zasięg pionowy zespołu zawiera się między 900 
a 1300 m n.p.m., a powierzchnia przezeń zajęta wynosi nieco ponad 20 ha (Ryc. 2).

Zbiorowiska zaroślowe

Zarośla jarzębiny – Athyrio-Sorbetum

Zarośla jarzębiny zostały po raz pierwszy wykazane z północnych stoków Babiej Góry pod nazwą 
„zbiorowisko z Sorbus aucuparia” przez Wojterskiego (1956), a następnie potwierdzone przez Celiń-
skiego i Wojterskiego (1960a, 1961). Dokumentację fitosocjologiczną zarośli opublikowała Borysiak 
(1978, 1986), która babiogórskie zarośla jarzębiny uznała za odrębny syntakson w randze zespołu 
Athyrio-Sorbetum. W ramach zmienności wyróżniła 3 podzespoły: A.-S. doronicetosum, A.-S. typicum 
i A.-S. dryopteridetosum. Kolejny podzespół Athyrio-Sorbetum calamagrostietosum villosae wyróżnił Kas-
prowicz (1996b). W zakresie zmienności lokalnosiedliskowej autor ten wydzielił formę górnoreglową 
podzespołu Athyrio-Sorbetum doronicetosum, którą uznał za zbiorowiska zastępcze zespołu Plagiothe-
cio-Piceetum tatricum, rozwijające się w lukach drzewostanów i na powierzchniach powiatrołomowych 
(Kasprowicz (1996b). 

Zarośla jarzębinowe są niezbyt bogate florystycznie, choć runo jest bardzo bujne. Liczba gatun-
ków w jednym zdjęciu waha się od 9 do 45 (średnio 20). Warstwę niskich drzew tworzy jarzębina, 
a w płatach uboższych towarzyszy jej świerk. Przeważają gatunki ziołoroślowe i borowe. W większości 
płatów dominują łany Athyrium distentifolium, a z dużą obfitością i stałością notowano: Adenostyles 
alliariae, Calamagrostis villosa, Doronicum austriacum, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Oxalis aceto-
sella, Rumex arifolius, Stellaria nemorum i Vaccinium myrtillus.

Zarośla jarzębinowe można spotkać w strefie górnej granicy lasu (Wojterski i in. 1982) oraz 
w obrębie borów górnoreglowych. W piętrze subalpejskim zajmują strome stoki i dna żlebów wypeł-
nione materiałem zwietrzelinowym, a w reglu górnym rozwijają się na wypłaszczeniach stoków (Woj-
terski i Kasprowicz 1985; Borysiak 1986). Wykształcają się tam gleby brunatne kwaśne, brunatne 
zbielicowane, rankery brunatniejące oraz gleby skrytobielicowe i bielicowe właściwe (Borysiak 1986). 
Zasięg pionowy zespołu zawiera się w pasie wysokości 1150-1450 m n.p.m., a zajmowana powierzch-
nia wynosi ponad 20 ha (Ryc. 2).



136

Rośliny Babiej Góry

Zbiorowisko roślinne / Plant community  SA PP AS
Liczba zdjęć fitosocjologicznych / Number of phytosociologuical releves 38 197 55
Liczba gatunków roślin w tabeli / Number of species in tables 117 166 140
                            w tym mszaków / including bryophytes 24 69 44
Średnia liczba gatunków roślin w zdjęciu / Average number of species in 
the relevé 46 17 20

*Ch. et D. Sorbo aucupariae - Aceretum pseudplatani   

*Conocephalum conicum d II  

Acer pseudoplatanus a V  

Acer pseudoplatanus b IV I I

Acer pseudoplatanus c II I  

Ribes petraeum var. carpaticum b IV I I

Ribes petraeum var. carpaticum c IV I I

Lonicera nigra b IV I I

Lonicera nigra c II I I

Rosa pendulina b III I I

Rosa pendulina c III I

Stellaria nemorum c V I IV

Aruncus sylvestris c IV  

Gymnocarpium dryopteris c IV I I

Milium effusum var. violaceum c IV I II

Phegopteris connectilis c IV I I

Polystichum lobatum c IV  

Veratrum lobelianum c IV I III

Prenanthes purpurea c III I I

Pulmonaria obscura c III I

Thalictrum aquilegifolium c III I I

Actaea spicata c II  

Adenostyles alliariae c II I II

Cicerbita alpina c II I I

Ranunculus platanifolius c II I I

Rumex alpestris c II I IV

Valeriana tripteris c II I I

Plagiochila asplenioides d II I I

Plagiothecium nemorale d II I  

Tabela 6. Porównanie składu gatunkowego zbiorowisk leśnych regla górnego i strefy górnej granicy lasu 

Babiogórskiego Parku narodowego

Tabela 6. Comparison of species composition of forest communities in the upper forest belt and at the 

upper forest limit of the babia Góra National Park
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Zarośla jarzębiny w strefie górnej granicy lasu są trwałym zbiorowiskiem roślinnym uwarunko-
wanym specyficznymi warunkami topograficznymi, sprzyjającymi gromadzeniu się śniegu, którego 
obsuwanie się eliminuje świerka, a długotrwałe zaleganie wiosną ogranicza rozwój kosodrzewiny. Dla-
tego Parusel (2003) zaproponował zaliczenie wykształcających się w tej strefie fitocenoz do formy 
subalpejskiej zespołu.

Zróżnicowanie składu gatunkowego lasów regla górnego i strefy górnej granicy lasu ze wskaza-
niem gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla poszczególnych zbiorowisk leśnych przed-
stawia uproszczona tabela syntetyczna (Tab. 6).

Karpackie zarośla kosówki – Pinetum mugi carpaticum 

Zarośla kosodrzewiny zostały po raz pierwszy udokumentowane w masywie Babiej Góry przez Szafera 
i in. (1927), którzy nadali im nazwę Pinetum mugi carpaticum (= Mughetum carpaticum) i wyróżnili pod-
zespoły P. m. calcicolum i P. m. silicicolum. Pełniejszą charakterystykę zespołu kosodrzewiny na Babiej 
Górze opublikował Walas (1933), który powtórnie wykazał: P. m. calcicolum występujący na żyznych 
siedliskach i P. m. silicicolum związany z siedliskami uboższymi, przy czym w obrębie pierwszego z pod-
zespołów wyróżnił fację typową i fację z Sorbus aucuparia.

Inną nomenklaturę babiogórskich podzespołów zarośli kosodrzewiny zaproponował Lazar 
(1954), który nazwał je P. m. filicosum i P. m. vaccinietosum. Nie przedstawił jednak żadnej dokumen-

Zbiorowisko roślinne  SA PP AS
*Ch. et D. Plagiothecio-Piceetum (tatricum)   

*Picea abies a IV V I

*Picea abies b III II II

*Picea abies c I II I

*Plagiothecium curvifolium d I III III

*Plagiothecium undulatum d III II

Homogyne alpina c I V III

Deschampsia flexuosa c I IV II

Calamagrostis villosa c II II

Ch. et D. Athyrio-Sorbetum   

Sorbus aucuparia var. glabrata a I I V

Sorbus aucuparia var. glabrata b I III III

Sorbus aucuparia var. glabrata c III I

Athyrium distentifolium c II V V

Epilobium alpestre c II

Leucanthemum waldsteinii c I I II

Mutellina purpurea c I II

Polygonum bistorta c  I II

AS - Athyrio-Sorbetum, PP - Plagiothecio-Piceetum (tatricum),
SA - Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani. 
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tacji fitosocjologicznej dla wyróżnionych podzespołów. Celiński i Wojterski (1961) przedstawili opis 
warunków siedliskowych zespołu pod nazwą kosodrzewina karpacka Mughetum carpaticum i wskazali 
gatunki charakterystyczne zespołu, takie jak: Pinus mugo, Ribes petraeum var. carpaticum, Rosa pen-
dulina, Salix silesiaca i Sorbus aucuparia var. glabrata. Nowy podzespół zarośli kosówki Pinetum mugi 
silicicolum sphagnetosum wyróżnił Szwed (1978). Podzespół ten nie został jednak udokumentowany 
zdjęciami fitosocjologicznymi. Wojterski i Kasprowicz (1985) dokonali nowego podziału zespołu koso-
drzewiny, proponując następujące podzespoły: P. m. myrtilletosum (=P. m. silicicolum), P. m. typicum  
i P. m. athyrietosum alpestris (=P. m. calcicolum). Niestety, autorzy ci również nie udokumentowali wyróż-
nionych podzespołów zdjęciami fitosocjologicznymi. 

Obszerny materiał fitosocjologiczny w zaroślach kosodrzewiny Babiogórskiego Parku Narodo-
wego został opublikowany dopiero przez Piaseckiego (1999), który na podstawie analizy i klasyfika-
cji numerycznej 58 zdjęć fitosocjologicznych, wyróżnił dwa zespoły: Athyrio-Pinetum mugi i Vaccinio 
myrtilli-Pinetum mugi. Takie ujęcie syntaksonomiczne zarośli kosodrzewiny jest całkowicie odmienne 
od przyjętego w syntezach zbiorowisk roślinnych Polski (Matuszkiewicz W. 2001; Matuszkiewicz i in. 
2012). Na słowackich stokach Babiej Góry zarośla kosodrzewiny od dawna były  zaliczane do zespołu 
Vaccinio myrtilli-Pinetum mugi (Sill. 1933) Lakatošová 1972 (Migra 1983). 

W obrębie zarośli kosodrzewiny występują płaty wyróżniające się dominacją jałowca halnego. 
Te dwa wybitnie światłożądne gatunki – kosodrzewina i jałowiec halny – wyraźnie konkurują ze sobą 
o światło i przestrzeń. Jałowiec halny tworzy własne ugrupowania, samodzielne lub w lukach i na 
obrzeżach zarośli kosodrzewiny. Jako krzew wyraźnie mniej ekspansywny, krócej żyjący i osiągający 
mniejsze rozmiary, przegrywa w walce konkurencyjnej z kosodrzewiną. Świadczą o tym spotykane 
bardzo często martwe pędy jałowców wśród zarośli kosówki. Na przestrzenny rozdział płatów jałowca 
i kosodrzewiny zwrócili uwagę także Walas (1933) oraz Celiński i Wojterski (1963). Walas (1933) 
zaznaczył, że jałowiec halny na stoku południowym panoszył się na polankach wśród kosodrzewiny, 
a w obrębie muraw z Nardus stricta, rozpościerających się tuż nad zwartym borem świerkowym, wystę-
pował w postaci gęsto rozrzuconych kępek. Celiński i Wojterski (1963) zauważyli natomiast, że jałowiec 
halny tworzy rozległe kępy wśród kosówki na zboczach południowych, a także na Małej Babiej Górze. 
Także Wojterski (1978) pisał, że miejsce kosówki zajmuje niekiedy jałowiec halny, który pokrywa dość 
znaczne powierzchnie pod samym grzbietem masywu, a jego obecność nie powoduje jednak żadnych 
istotnych zmian florystycznych w podzespole ubogim zarośli kosodrzewiny. Mało prawdopodobne jest 
więc trwałe lub dłużej trwające dominowanie jałowca halnego i kosodrzewiny w tych samych fitoce-
nozach. Układ taki jest możliwy w początkowych stadiach sukcesji formacji krzewiastych w piętrze 
subalpejskim i alpejskim Pasma Babiogórskiego lub na skrajnie niesprzyjających siedliskach. Trwałym 
zespołem w tych piętrach są bez wątpienia zarośla kosodrzewiny. 

Zarośla kosodrzewiny nie są bogate florystycznie. W jednym zdjęciu fitosocjologicznym noto-
wano od 7 do 43 gatunków roślin (średnio 22). Szafer i in. (1927) za gatunki charakterystyczne 
i wyróżniające zarośla kosodrzewiny uznali: Athyrium distentifolium, Leucanthemum waldsteinii, Pinus 
mugo, Ribes petraeum var. carpaticum, Rosa pendulina, Salix silesiaca, Sorbus aucuparia var. glabrata i Ver-
atrum lobelianum. Walas (1933) do tej grupy gatunków dodał jeszcze Geranium sylvaticum. Omawiane 
zarośla zdominowane są przez kosodrzewinę, której towarzyszy świerk. W podzespole Pinetum mugi 
calcicolum, nazywanym też P. m. filicetosum, częstymi składnikami warstwy krzewów są Lonicera nigra, 
Ribes petraeum var. carpaticum, Salix silesiaca i Sorbus aucuparia var. glabrata. W warstwie runa spo-
śród gatunków charakterystycznych i wyróżniających największą stałością i pokrywaniem odznacza 
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się Athyrium distentifolium. Z pozostałych gatunków dużą rolę odgrywają: Aconitum firmum, Calamagro-
stis villosa, Deschampsia flexuosa, Dryopteris dilatata, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Sedum fabaria, 
Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea. Zarośla kosodrzewiny występują na stokach Babiej Góry od 1250 po  
1650 m n.p.m. (Ryc. 1) i pokrywają prawie 300 ha (Ryc. 2). 

Zarośla porzeczki skalnej – Oxalido-Ribetum petraeae 

Zarośla porzeczki skalnej w masywie Babiej Góry zostały po raz pierwszy opisane przez Rzepkę (1990). 
Zostały one stwierdzone w piętrach reglowych oraz subalpejskim na obszarze dawnych osuwisk i rumo-
wisk skalnych. Omawiane zarośla zdominowane są przez porzeczkę skalną w odmianie karpackiej, 
miejscami towarzyszy jej wiciokrzew czarny. W runie największy udział mają: Chrysosplenium alter-
nifolium, Dryopteris dilatata, Sedum fabaria i Plagiothecium platyphyllum. Zarośla porzeczkowe zostały 
w trakcie prac nad planem ochrony Parku skartowane zaledwie na powierzchni około tysiąca metrów 
kwadratowych, co zdecydowanie nie odzwierciedla rzeczywistego zasięgu tego zespołu w masywie 
Babiej Góry. Tym niemniej jest to zapewne najrzadsze babiogórskie zbiorowisko zaroślowe (Ryc. 2). 

Zarośla wierzby śląskiej – Salicetum silesiacae 

Zarośla wierzby śląskiej zostały opisane przez Parusela (2000) z piętra subalpejskiego w masywie 
Babiej Góry i zaliczone do klasy Vaccinio-Piceetea. W zespole tym wyróżniono dwa podzespoły: Salice-
tum silesiacae luzuletosum alpino-pilosae i S. s. deschampsietosum flexuosae. Zarośla wierzby śląskiej są 
endemicznym zespołem Babiej Góry.

Zarośla wierzbowe są stosunkowo bogate florystycznie. W jednym zdjęciu fitosocjologicznym 
notowano od 24 do 45 gatunków (średnio 34). Parusel (1991) za gatunek charakterystyczny zespołu 
uznał Salix silesiaca. Wierzba ta dominuje w warstwie krzewów, a sporadycznie towarzyszą jej: Juni-
perus communis ssp. alpina, Lonicera nigra, Picea abies, Pinus mugo, Ribes petraeum var. carpaticum i Sor-
bus aucuparia. W warstwie runa największą stałość oraz duże pokrycie mają: Calamagrostis villosa, 
Deschampsia flexuosa, Luzula alpino-pilosa, Solidago virgaurea ssp. alpestris, Vaccinium myrtillus i V. vitis-
-idaea. Zarośla wierzby śląskiej występują od 1350 po 1700 m n.p.m., a powierzchnia przez nie zajęta 
wynosi nieco ponad 1 ha (Ryc. 2). 

Zróżnicowanie składu gatunkowego zbiorowisk zaroślowych, w których zostały wykonane zdję-
cia fitosocjologiczne, ze wskazaniem gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla poszczegól-
nych jednostek roślinności przedstawia uproszczona tabela syntetyczna (Tab. 7).

4. Antropogeniczne przekształcenia roślinności leśnej masywu 
Babiej Góry

Masyw Babiej Góry odznacza się znaczącym udziałem lasów wolnych od bezpośredniej ingerencji 
człowieka, a zwłaszcza wpływów gospodarki leśnej. Występują one przede wszystkim na obszarze 
regla górnego, tak na południowych jak i na północnych stokach masywu oraz rzadziej, wyłącznie na 
zboczach północnych, w piętrze regla dolnego. Lasy te zachowały się głównie na terenach trudniej 
dostępnych. Swój dziewiczy charakter zawdzięczają jednak przede wszystkim stosunkowo wcześnie 

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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podjętej ochronie wyłączającej je z użytkowania. Zajmują one powierzchnię kilkuset hektarów (Szwa-
grzyk 1999a) i od wielu dziesięcioleci są objęte ochroną ścisłą. 

Już Zapałowicz (1909) zwracał uwagę na pierwotny charakter babiogórskich lasów, pisząc: Kiedy 
[...] kończyłem badania roślinności Babiej Góry, były jej lasy z północnej strony bardzo jeszcze mało zmie-
nione, prawie wszędzie pierwotne. Zdaniem Szafera (1963) również Czatożańska Knieja nie podlegała 
przemianom przez pasienie owiec i bydła. Do czasu I wojny światowej w lasach na północnych stokach 
masywu położonych powyżej 900 m n.p.m., czyli ponad tzw. „Dolnym Płajem” w zasadzie nie pozy-
skiwano drewna (Midowicz 1985, 1986). Natomiast niżej usytuowane lasy już wówczas były silnie 
przekształcone i zdominowane przez świerka, którego wiek, w około 50% drzewostanów, nie prze-
kraczał 40 lat. W latach 20. XX wieku udział drzewostanów bukowych i jodłowych sięgał zaledwie 
kilkunastu procent. Jeszcze silniej przekształcone były wtedy lasy południowych stoków masywu 
położone poniżej 1200 m n.p.m. Wielkopowierzchniowe zręby zupełne zaczęto w nich stosować już 
w drugiej połowie XVIII w. Zubożenie florystyczne obserwowane w wielu płatach antropogenicznie 
zniekształconych lasów, przynajmniej po części spowodowane może być powszechnie niegdyś stoso-
waną metodą odnowienia drzewostanu. Po wypaleniu resztek drewna, na porębach przez krótki czas 
uprawiano owies i żyto, a później odnawiano świerka poprzez siew jego nasion. Od drugiej połowy XIX 
wieku, wprowadzano do lasu młode sadzonki drzew wyraźnie preferując świerka. Należy podkreślić, 
że sadzonki hodowano w miejscowych szkółkach z nasion pozyskanych z rodzimych drzew (Wałach 
1986). Babiogórskie lasy zostały także zmienione na skutek wielowiekowego wypasu owiec i bydła 
oraz grabienia ściółki (Kawecki 1939). 

Antropogeniczne przemiany zbiorowisk leśnych można obserwować niemal wyłącznie w lasach 
regla dolnego. Prowadzą najczęściej do uproszczenia ich składu florystycznego i zmian struktury prze-
strzennej. Zazwyczaj wyraża się to masowym rozwojem kilku gatunków leśnych lub porębowych, 
takich jak Calamagrostis arundinacea, Poa nemoralis, Rubus idaeus, R. hirtus, Sambucus racemosa lub 
Senecio fuchsii (Kasprowicz 1996b). Rozwój traw jest wskaźnikiem tak zwanego procesu cespityzacji – 
jednej z form degeneracji lasów. Z kolei panowanie maliny, jeżyn lub starca leśnego, określanych mia-
nem gatunków porębowych, jest symptomem innej formy degeneracji – epilobietyzacji – od Epilobium 
angustifolium, jednego z najważniejszych gatunków tej grupy, który jednak w reglu dolnym występuje 
rzadko.

Rozrzedzenie warstwy drzew w dolnoreglowym borze jodłowo-świerkowym, związane z wycina-
niem świerków lub ich obumieraniem, powoduje przede wszystkim pojawienie się łanów Calamagro-
stis arundinacea. W obrębie dolnoreglowego boru zdecydowanie rzadziej występują płaty opanowane 
przez Rubus idaeus lub Luzula sylvatica (Kasprowicz 1996b). Zaawansowaną fazę degeneracji dolno-
reglowego boru jodłowo-świerkowego przedstawiają fitocenozy facji z Calamagrostis arundinacea. Są 
one uboższe florystycznie w porównaniu z płatami z panującym trzcinnikiem w obrębie lasów natu-
ralnych. Brakuje w nich przede wszystkim gatunków związku Piceion excelsae (m.in. Luzula sylvatica 
i Plagiothecium undulatum), a warstwa mszysta jest bardzo słabo rozwinięta. Występują one stosun-
kowo często, a największe ich płaty obserwować można na obszarze byłych śródleśnych polan, tzw. 
Żarnowskich i Sulowych Szczawin. 

W buczynach, w których poza zwiększeniem udziału świerka nastąpiło przerzedzenie warstwy 
drzew dochodzi do masowego rozwoju Rubus idaeus, Rubus hirtus i Senecio fuchsii (Tab. 3, kolumny  
4 i 6). To zjawisko epilobietyzacji zaznacza się tym wyraźniej, im większy jest udział świerka w drzewo-
stanach buczyn (Kasprowicz 1996b). We fragmentach buczyn, w których panuje sztucznie wprowa-
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dzony świerk dochodzi też do rozprzestrzeniania się gatunków związanych z lasami iglastymi. Należy 
podkreślić, że pomimo dużego udziału sztucznie wprowadzonego świerka, w części tych płatów nie 
obserwuje się zjawiska borowienia. W innych, budowanych w warstwie drzew nieomal wyłącznie 
przez świerka, ta forma degeneracji jest wyraźnie zaznaczona. Te silnie zniekształcone buczyny wystę-
pują przede wszystkim na terenach ostatnio włączonych w obszar Parku i do niedawna podlegały 
intensywnej gospodarce leśnej.

Dolnoreglowy las jodłowy w zdecydowanej większości występuje na obszarach włączonych do 
Parku w 1997 roku, które wcześniej podlegały długotrwałej presji gospodarki leśnej. Dlatego na dużych 

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego

Zbiorowisko roślinne / Plant community

 

SR ES OR PM SS
Liczba zdjęć fitosocjologicznych  
Number of phytosociologuical releves 7 12 2 16 11

Liczba gatunków roślin w tabeli 
Number of species in tables 68 110 16 75 103

                            w tym mszaków 
                            including bryophytes 12 17 5 11 36

Średnia liczba gatunków roślin w zdjęciu 
Average number of species in the relevé 20 20 12 22 34

Ch. Sambucetum racemosae   

Sambucus racemosa b V I  

Sambucus racemosa c II I  

Ch. Epilobio-Salicetum capreae   

Salix caprea a II  

Salix caprea b V  

D. Oxalido-Ribetum petraei   

Ribes petraeum b 2 III I

Chrysosplenium alternifolium c I 2 II  

Ch. et D. Pinetum mugo carpaticum   

Pinus mugo b V II

Sorbus aucuparia var. glabrata b IV IV

Rosa pendulina b II  

Athyrium distentifolium c I V I

Geranium sylvaticum c II I

Veratrum lobelianum c II I

Ch. Salicetum silesiacae   

Salix silesiaca b IV V

Salix silesiaca c     V

SR - Sambucetum racemosae, ES - Epilobio-Salicetum capreae,
OR - Oxalido-Ribetum, PM - Pinetum mugi carpaticum, SS - Salicetum silesiacae.

Tabela 7. Porównanie składu gatunkowego zbiorowisk zaroślowych  Babiogórskiego Parku Narodowego

Table 7. Comparison of species composition of brushwood communities of the Babia Góra National Park
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powierzchniach rozwijają się płaty jedliny noszące wyraźne ślady antropogenicznych przekształceń. 
W jedlinach tych częsta jest dominacja świerka w drzewostanie. Znaczna część zniekształconych w ten 
sposób jedlin zatraca gatunki diagnostyczne i rozwija się jako leśne zbiorowiska zastępcze o trudnej do 
ustalenia przynależności. Rzadziej, zwłaszcza pod drzewostanami umiarkowanie zwartymi, odnaleźć 
można płaty dające się zaliczyć do jednego z trzech uwarunkowanych troficznie podzespołów Galio-
-Abietetum: G-A. fagetosum (Tab. 8, kolumna 2), G.-A. typicum (Tab. 8, kolumna 3) oraz G-A. homogyneto-
sum (Tab. 8, kolumna 6). Zniekształcone w ten sposób lasy stanowią uboższe florystycznie postaci jed-
lin. Mimo dużego udziału świerka nie obserwuje się w nich zwiększonego udziału roślin borowych, ani 
też obniżenia roli gatunków żyznych lasów liściastych (Kasprowicz 1996b). Przy stosunkowo dużym 
dostępie światła do dna tak ukształtowanych lasów następuje masowy rozwój Rubus idaeus (Tab. 8, 
kolumny 1 i 5). Kompozycja florystyczna tych płatów, w porównaniu z fitocenozami nie zniekształco-
nymi, często odznacza się mniejszym udziałem lub brakiem grupy gatunków z klasy Querco-Fagetea: 
Anemone nemorosa, Carex sylvatica, Galium odoratum i innych. Niektóre zniekształcone płaty jedliny są 
zdominowanie w warstwie runa przez Senecio fuchsii (Tab. 8, kolumna 4). Zajmują one, w stosunku do 
lasów opanowanych przez malinę, miejsca o większym dostępie światła, i są od nich wyraźnie bogatsze 
florystycznie. Znacznie rzadziej obserwowany jest rozwój zwartej pokrywy traw w jedlinach, głównie 
Calamagrostis arundinacea (Tab. 8, kolumna 7) lub Poa nemoralis. Płaty zdominowane przez trzcinnik 
leśny są na obszarze BPN rozproszone i nie zajmują większych powierzchni. Część z nich, cechująca się 
wyraźnie zmniejszonym udziałem gatunków żyznych lasów liściastych na korzyść gatunków borowych 
podlega procesowi borowienia. Jedliny w postaci degeneracyjnej z Poa nemoralis są niezmiernie rzad-
kie. Na obszarze BPN stwierdzono je jedynie w oddziale leśnym 67d, gdzie występowały w kontakcie 
z obszarami otwartymi, lokując się w strefie antropogenicznej granicy lasu. W zbliżonych warunkach 
postać degeneracyjna z Poa nemoralis wykształca się także w płatach grądów (Balcerkiewicz, Kaspro-
wicz 1989).

Pośród lasów zniekształconych antropogenicznie spotkać można fragmenty boru, w których buk, 
pochodzący z nasadzeń, buduje dość dobrze wykształconą warstwę krzewów. W fitocenozach tych 
częste są gatunki porębowe i okrajkowe.

W reglu dolnym, zwłaszcza w jego niższej części, znaczne powierzchnie zajmują także leśne 
zbiorowiska zastępcze. Odznaczają się one niestabilnym składem florystycznym i nie odpowiadają 
żadnemu ze znanych wzorców roślinności naturalnej. Leśne zbiorowiska zastępcze na obszarze BPN 
to przede wszystkim lasy o drzewostanach silnie zwartych lub nadmiernie prześwietlonych, zwykle 
zdominowane przez świerk. Znacznie rzadziej spotyka się monokultury buka lub jodły. Wszystkie 
zostały ukształtowane w toku gospodarki leśnej. Lasy takie zostały zauważone już przez Zapałowicza 
(1909), który stwierdził, że w dolnym reglu północnych zboczy Babiej Góry przeważa w ogólności jodła 
i buk wszędzie nad świerkiem, a ubogie florystycznie świerczyny występują tylko na parcelach, wyciętych 
w ostatnich dziesiątkach lat i zasadzanych systematycznie świerkiem, skutkiem czego właściwa flora leśna 
utrzymać się tam nie może. 

Do najczęstszych w omawianej grupie zbiorowisk należą lasy zdominowane przez świerk w war-
stwie drzew i Rubus idaeus w warstwie runa. Rozwijają się one na rozległych obszarach regla dol-
nego, zajmując przede wszystkim siedliska Dentario glandulosae-Fagetum, Galio-Abietetum oraz żyź-
niejszych postaci Abieti-Piceetum montanum. W ich składzie florystycznym podkreślić należy znaczącą 
rolę gatunków porębowych (poza maliną także Rubus hirtus, Sambucus racemosa i Senecio fuchsii), stałą 
domieszkę umiarkowanie acydofilnych roślin borowych (Dryopteris dilatata, Vaccinium myrtillus i Polytri-
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chastrum formosum), gatunków leśnych o szerszej skali ekologicznej (Athyrium filix-femina, Calamagro-
stis arundinacea, Dryopteris carthusiana i Oxalis acetosella) oraz pojedynczy udział przedstawicieli klasy 
Querco-Fagetea, z których częściej występuje jedynie Atrichum undulatum. 

Brakiem gatunków klasy Querco-Fagetea, przy zwiększonym udziale roślin acydofilnych, cechują 
się płaty świerczyn opanowane w warstwie runa przez Rubus hirtus. Są one dość rzadkie i występują 
głównie na siedlisku buczyny karpackiej. Mogą one występować na siedliskach buczyny karpackiej, 
dolnoreglowego lasu jodłowego i dolnoreglowego boru świerkowo-jodłowego.

Jeszcze rzadsze są płaty świerczyn ze znacznym udziałem Sambucus racemosa.  Występują 
one w niższych położeniach dolnego regla. Rozwijają się przede wszystkim na skrajach monokultur 
świerkowych zajmujących siedliska buczyny karpackiej lub dolnoreglowego lasu jodłowego. W liście 
florystycznej omawianego zbiorowiska uwagę zwraca udział kilku gatunków z klasy Querco-Fagetea 
i Vaccinio-Piceetea. Rośliny te rosną jednak w znacznym rozproszeniu.

Niezbyt często warstwa runa, rozwijająca się pod silnie zwartym drzewostanem świerkowym, 
zdominowana jest przez Deschampsia flexuosa. Płaty takie rozwijają się w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów otwartych, na przykład wokół polan śródleśnych. Takie położenie, mimo dużego zwarcia 
drzewostanu, zapewnia dostęp bocznego światła, z którego korzysta bujnie rozrastający się śmiałek 
pogięty i nieliczne rośliny borowe. Opisany typ roślinności leśnej rozwija się na siedliskach dolnore-
glowego boru jodłowo-świerkowego, uboższych postaci dolnoreglowego lasu jodłowego oraz boru 
górnoreglowego. Świerczyny ze śmiałkiem pogiętym mogą prawdopodobnie rozwijać się także bez 
udziału człowieka. 

Na obszarach potencjalnie przynależnych do buczyn oraz dolnoreglowych jedlin i borów wystę-
pują jeszcze silnie zwarte monokultury świerkowe, rzadziej bukowe lub jodłowe. Zwykle są to kil-
kudziesięcioletnie drzewostany, które przepuszczają tylko znikomą ilość światła. Są one dość częste 
w niższych położeniach dolnego regla, na terenach przyłączonych do Parku w 1997 roku. Runo tak 
ukształtowanych fitocenoz jest bardzo słabo wykształcone i składa się jedynie z Deschampsia flexu-
osa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina i Oxalis acetosella. Niemal zupełnie brakuje w nich warstwy 
mszystej.

W niektórych miejscach w reglu dolnym, na terenach pozbawionych warstwy drzew rozwijają się 
antropogeniczne zbiorowiska zaroślowe. Na terenie Babiej Góry stwierdzono występowanie zalewie 
dwóch takich zbiorowisk. Pierwszym są zarośla bzu koralowego Sambucetum racemosae z klasy Epilo-
bietea angustifolii. Zostały one stwierdzone na niewielkich powierzchniach w lasach zagospodarowa-
nych regla dolnego na północnych i południowych stokach Babiej Góry przez Kasprowicza (1996b). 
Sambucetum racemosae jest zespołem zastępczym buczyny karpackiej i żyznego lasu jodłowego. 

Drugim antropogenicznym zespołem są zarośla z iwą Epilobio-Salicetum capreae z klasy Epilo-
bietea angustifolii. Zostały one podane z masywu Babiej Góry przez Kasprowicza (1996b). Rozwijają 
się przede wszystkim w reglu dolnym na terenach uprzednio odlesionych, a obecnie odłogowanych 
lub ekstensywnie użytkowanych, jak: porzucone polany, pas graniczny, pobocza drogi z Zawoi do 
Zubrzycy Górnej. Rzadko zarośla te są spotykane na osuwiskach w obrębie lasów naturalnych lub na 
porębach. Wariant żyzny z Carex sylvatica omawianych zarośli Kasprowicz (l.c.) zaliczył do zbiorowisk 
zastępczych buczyny karpackiej i żyznego lasu jodłowego, a wariant ubogi z Vaccinium myrtillus do 
zbiorowisk zastępczych dolnoreglowego boru mieszanego. 

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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5. Lasy i zarośla na północnym i południowym stoku Babiej 
Góry

Roślinność północnego i południowego stoku Babiej Góry różni się wyraźnie. Dotyczy to przede 
wszystkim regla dolnego, który po północnej stronie masywu jest o wiele bardziej zróżnicowany niż 
po stronie południowej. To większe zróżnicowanie wyraża się z jednej strony większą liczbą zbiorowisk 
leśnych, a z drugiej mniejszą wielkością płatów należących do poszczególnych typów lasu. Po stro-
nie północnej w reglu dolnym obecnych jest dziesięć zespołów leśnych, spośród których największą 
powierzchnię zajmuje żyzna buczyna karpacka, a na drugim miejscu jest bór dolnoreglowy rozwijający 
się na obszarze ponad dwukrotnie mniejszym (Ryc. 3). Na południowym stoku jest tylko sześć dolnore-
glowych zespołów leśnych, a panującym jest bór dolnoreglowy. Z południową stroną Babiej Góry silnie 
jest też związany las jodłowy, gdzie w dolnej części regla dolnego jest on nawet dominującym typem 
lasu. Buczyna jest tu natomiast na bardzo małej powierzchni – kilku małych płatów tego zespołu zaj-
muje zaledwie kilkanaście hektarów, a nadrzeczna olszyna górska, kwaśna buczyna górska, jaworzyna 
z miesiącznicą trwałą i jaworzyna ziołoroślowa są na południowych stokach Babiej Góry nieobecne. 
Z kolei regiel górny po obu stronach masywu różni się nieznacznie. Panuje w nim bór świerkowy, 
któremu w dolnej części tego piętra towarzyszy jaworzyna górska. Różnice zaznaczają się ponownie 
w piętrze kosodrzewiny. Na stromych północnych stokach ponad górną granicą lasy rozwijają się dwa 
zespoły zaroślowe: z porzeczką skalną i z wierzbą śląską, których brakuje w górnej i słabo nachylonej 
części stoku południowego (Ryc. 1). 

Ryc. 3. Udział powierzchniowy zbiorowisk leśnych na południowym i północnym stoku Babiej Góry.

Fig. 3. Percentage cover of forest communities on the southern and northern slopes of Mt Babia Góra
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Ryc. 4. Liczba zbiorowisk leśnych i zaroślowych na południowym i północnym stoku Babiej Góry w 50-m 

pasach wysokościowych.

Fig. 4. Number of forest and brushwood communities on the southern and northern slopes of Mt Babia 

Góra in 50 m altitudinal belts.

Wraz ze wzrostem wysokości po obu stronach masywu można zaobserwować podobne prawid-
łowości w przemianach bogactwa roślinności leśnej i zaroślowej. Na północnym stoku do wysokości 
850 m, a na południowym do 1000 m n.p.m. wzrasta liczba zespołów roślinnych (Ryc. 1 i 4). Jest to 
związane z coraz większą powierzchnią kolejnych pasów wysokościowych w granicach Parku Narodo-
wego. Wyższe partie stoków zajmują coraz mniejsza powierzchnię i liczba zespołów, które tam wystę-
pują również maleje. Jednak przy granicy między reglami oraz przy górnej granicy lasu (tylko po stronie 
północnej) tendencja spadkowa zostaje zahamowana i zespołów nawet przybywa. Zwiększone boga-
ctwo fitocenotyczne w obu przejściowych strefach wysokościowych wynika z obecności zespołów 
występujących w sąsiadujących ze sobą piętrach roślinnych. Jest to również związane ze specyficznym 
rozmieszczeniem jaworzyny karpackiej – na obu stokach jest ona jedynym typem lasu występującym 
przede wszystkim w strefie przejścia między reglami. 

Przedstawione porównanie obu stoków Babiej Góry jest niepełne, ponieważ uwzględnia ono 
tylko połowę stoku południowego znajdującą się w granicach Polski. Informacje na temat roślinności 
po stronie słowackiej są w dalszym ciągu fragmentaryczne. Ważnym zadaniem na najbliższą przyszłość 
jest uzupełnienie brakującej wiedzy, tak aby w pełni móc przestawić prawidłowości w zróżnicowaniu 
i rozmieszczeniu zbiorowisk roślinnych w skali całego masywu, który może uchodzić za wzorcowy dla 
dużego obszaru Beskidów Zachodnich. 
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6. Problemy ochrony roślinności leśnej i zaroślowej  
w Babiogórskim Parku Narodowym

Rok 1997, w którym ponad dwukrotnie powiększono obszar Babiogórskiego Parku Narodowego, przy-
niósł od dawna oczekiwane włączenie w granice Parku wszystkich zbiorowisk leśnych obecnych w masy-
wie Babiej Góry. Do tamtego czasu cztery spośród siedemnastu naturalnych zbiorowisk leśnych i zaro-
ślowych zupełnie nie były objęte ochroną. Poza Parkiem znajdowały się: nadrzeczna olszyna górska, 
kwaśna buczyna górska, jaworzyna z miesiącznicą trwałą i dolnoreglowy świerkowy bór na torfie. 
Są to typy lasu zajmujące niewielką powierzchnię, jednak ze względu na specyficzny skład gatun-
kowy znacząco wzbogacają florę Parku. Znacznie większym mankamentem Parku Narodowego sprzed 
1997 roku była niewielka powierzchnia objętego ochroną dolnoreglowego lasu jodłowego – jednego 
z trzech najważniejszych zbiorowisk leśnych w reglu dolnym. 

Ochrona przyrody w masywie Babiej Góry w dalszym ciągu napotyka na problemy, choć dzięki 
powiększeniu obszaru Parku są one nieporównanie mniejsze niż przed 1997 rokiem. Jedną z zasadni-
czych niedoskonałości systemu ochrony babiogórskiej jest usytuowanie obszarów ochrony ścisłej. Doty-
czy to dwóch rejonów. Pierwszym jest tak zwana „Knieja Czatożańska” – największy i najlepiej zacho-
wany fragment dolnoreglowych lasów mieszanych nie tylko na terenie Babiej Góry, ale i w całych polskich 
Karpatach Zachodnich. Graniczy on bezpośrednio z lasami użytkowanymi gospodarczo, a granica prowa-
dzi wzdłuż Potoku Jałowieckiego. Przesunięcie tej granicy kilkaset metrów ku północy i powiększenie 
parku o kilkadziesiąt hektarów pozwoliłoby na utworzenie strefy buforowej między lasami gospodar-
czymi a obszarem ochrony ścisłej i skuteczniejszą ochronę Kniei Czatożańskiej. 

Drugim obszarem problemowym jest fragment południowego stoku, gdzie na długości kilku kilo-
metrów granica Parku przebiega bardzo wysoko i przecina świerczynę górnoreglową, oddzielając od 
znajdujących się niżej drzewostanów zagospodarowanych wąski pas boru przylegający do górnej granicy 
lasu i poddany ochronie ścisłej. Obniżenie granicy Parku w tym miejscu pozwoliłoby na odsunięcie lasów 
gospodarczych od lasów chronionych w rezerwacie ścisłym. Postulat objęcia ochroną dalszych partii dol-
noreglowych lasów na stoku południowym (w sumie kilkaset hektarów) jest też ważny dla zmniejszenia 
dysproporcji między wielkością obszaru poddanego ochronie na północnym i południowym stoku masywu. 

7. Streszczenie

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego

Badania fitosocjologiczne roślinności leśnej i zaroślowej w masywie Babiej Góry zostały zapoczątko-
wane przed ponad osiemdziesięciu laty. Do tej pory w Babiogórskim Parku Narodowym zidentyfiko-
wano i wyróżniono 18 zbiorowisk leśnych i 9 zaroślowych (Tab. 1), w tym 20 ziorowisk autogenicznych 
i 7 antropogenicznych. Masyw Babiej Góry odznacza się znaczącym udziałem lasów zbliżonych do pier-
wotnych. Występują one przede wszystkim na obszarze regla górnego, tak na południowych jak i na 
północnych stokach masywu oraz rzadziej, wyłącznie na zboczach północnych, w piętrze regla dolnego. 
Zajmują one powierzchnię kilkuset hektarów i od wielu dziesięcioleci są objęte ochroną ścisłą. 

W reglu dolnym wyróżniono 10 naturalnych zbiorowisk leśnych. Roślinność dolnoreglowa po 
północnej stronie masywu jest bardziej zróżnicowana niż po stronie południowej, co wyraża się więk-

Zbiorowiska leśne i zaroślowe Babiogórskiego Parku Narodowego
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szą liczbą zbiorowisk leśnych. Po stronie północnej w reglu dolnym obecnych jest 10 zespołów leśnych, 
spośród których największą powierzchnię zajmuje żyzna buczyna karpacka, a na drugim miejscu jest 
bór dolnoreglowy rozwijający się na obszarze ponad dwukrotnie mniejszym (Ryc. 1). Na południowym 
stoku jest tylko sześć dolnoreglowych zespołów leśnych, a panującym jest bór dolnoreglowy. Z połu-
dniową stroną Babiej Góry silnie jest też związany las jodłowy. Regiel górny po obu stronach masywu 
różni się nieznacznie. Panuje w nim bór świerkowy, któremu w dolnej części tego piętra towarzyszy 
jaworzyna górska. Różnice między południową a północną stroną masywu zaznaczają się ponownie 
w piętrze kosodrzewiny. Na stromych północnych stokach ponad górną granicą lasu rozwijają się dwa 
zespoły zaroślowe: z porzeczką skalną i z wierzbą śląską, których brakuje w górnej i słabo nachylonej 
części stoku południowego (Ryc. 2). 

Antropogeniczne przemiany zbiorowisk leśnych można obserwować niemal wyłącznie w lasach 
regla dolnego. Przemiany te zaznaczają się zazwyczaj masowym rozwojem kilku gatunków leśnych lub 
porębowych, takich jak Calamagrostis arundinacea, Poa nemoralis, Senecio fuchsii, Rubus idaeus, Rubus 
hirtus lub Sambucus racemosa. W reglu dolnym niemałe powierzchnie, przede wszystkim w niższych 
położeniach tego piętra roślinnego, zajmują także leśne zbiorowiska zastępcze. Są to przede wszyst-
kim lasy o drzewostanach silnie zwartych lub nadmiernie prześwietlonych, zwykle zdominowane przez 
świerk. Znacznie rzadziej spotyka się monokultury buka lub jodły. W niektórych miejscach w reglu 
dolnym rozwijają się antropogeniczne zbiorowiska zaroślowe z Sambucus racemosa i Salix caprea. 

Summary

Forest and brushwood communities of the Babia Góra National Park

Phytosociological investigation on forest and brushwood vegetation in Babia Góra massif has beed 
conducted for over 80 years. As many as 18 forest and 9 brushwood communities were identified. 
(Tab. 1). There are 20 natural and 7 anthropogenic communities. Babia Góra massif is distinguished by 
high percentage of natural forests. They occur especially in the higher forest belt dominated by spruce 
forest. Also some smaller areas of nearly primeval forests remained in the lower forest belt. Such for-
ests occupy about 600 ha and have been under strict protection for 65 years. 

In the lower forest belt 10 natural forest communities occur and it is much more diverse on the 
north slope than on the south slope. On the north slope all 10 forest communities developed and 
beech forest covers the largest area while only sic communities are present on the south slope and 
coniferous forest dominates (Fig. 1). Forest of the upper forest belt are similar on both slope – spruce 
forest is the dominant. More diverse vegetation on the north slope appear again in the subalpine belt 
dominated with Pinus mugo thickets (Fig. 2). 

Anthropogenic changes of forest communities can be observed nearly exclusively in the lower 
forest belt. These changes are marked by massive development of some grasses, forbs and shrubs: 
Calamagrostis arundinacea, Poa nemoralis, Senecio fuchsii, Rubus idaeus, Rubus hirtus or Sambucus race-
mosa. Considerable areas in the lower forest belt are occupied by substitutive communities with tree 
stands dominated by Norway spruce monocultures. Much rarer are monocultures of becch or silver fir. 
In few places in the lower forest belt anthropogenic brushwood communities with Sambucus racemosa 
i Salix caprea developed. 
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Roślinność polan reglowych Babiogórskiego 
Parku Narodowego

Plant communities of mountain glades of the Babia Góra 
National Park

Jan Zarzycki
Katedra Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
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Abstract: Glades scattered among forests of the Babia Góra massif, largely abandoned, are now in various stages 
of secondary succession. Once the most common Hieracio-Nardetum community has recently almost disappeared. 
Cessation of mowing allowed first the expansion of bilberry Vaccinium myrtillus, and then, colonization by Norway 
spruce seedlings. The Gladiolo-Agrostietum meadow community, occurring in areas which are still managed, shows 
currently a simplified species composition. Most of the glades are now covered by tall herb communities, domi-
nated by species like Hypericum maculatum and Rumex alpestris. 

Key words: meadow communities, mountain glades, Western Carpathians, Babia Góra National Park
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1. Geneza i użytkowanie polan masywu Babiej Góry

Zbiorowiska nieleśne w strefie lasu w reglu dolnym i górnym powstały dzięki gospodarczej działalności 
człowieka; dalsze ich istnienie także uzależnione jest od bezpośredniego czy pośredniego oddziały-
wania człowieka. Zbiorowiska roślinne jakie się tam wykształcają zależą z jednej strony od warunków 
siedliskowych a z drugiej od sposobu i intensywności gospodarki rolnej. 

Na obszarze Babiej Góry tego typu zbiorowiska odgrywają obecnie stosunkowo niewielką rolę. 
Wynika to zarówno z przyczyn fizjograficznych jak i historycznych. Powstanie polan związane było 
bowiem z osadnictwem, które od północnej strony dotarło do Babiej Góry w połowie XVII wieku. Na 
południowych stokach Babiej Góry użytkowanie pasterskie ma znacznie dłuższą historię. Już bowiem 
na początku XVII wieku istniały tam wykarczowane obszary przeznaczone do użytkowania kośnego 
i pastwiskowego (Jostowa 1974). Początkowo najwyżej położone polany użytkowano pastersko, 
w miarę wzrostu liczby ludności zamieniano je na pola orne i łąki kośne. Polany śródleśne służyły 
głównie jako łąki kośne. Rozwinięta ongiś gospodarka łąkowo-pasterska zaczęła w połowie XIX wieku 
ulegać gwałtownym przemianom. W początku XX wieku wypas utrzymał się tylko na polanie Śmie-
tanowej i Czarnej Hali (Szkolnik 1904). Dużo małych polan wykorzystywano tylko jako łąki kośne. 
Sulowa Cyrhel, Czarna Cyrhel i Stonów zajęte zostały przez pola uprawne (Szkolnik 1904). Po II wojnie 
światowej wznowiono wypas na niektórych polanach. Od końca lat 50. obserwuje się dalszy upa-
dek pasterstwa (zaniechanie wypasu na Czarnej Hali), a nawet użytkowania kośnego. Kostuch (1963) 
podaje, że w latach 60. gospodarka pasterska oraz kośna koncentrowała się na następujących pola-
nach: Czarnej Hali, Kralowej, Zubrzyckiej, Stańcowej, Gubernasówce, Syhlcu, Bachówce, Śmietanowej 
i Krupowej. Jeszcze w latach 70. pozyskiwano siano z niektórych partii Czarnej Hali. Pozostałe polany 
w obrębie BgPN były w tym okresie całkowicie wyłączone z gospodarki łąkowo-pasterskiej (Filipek i in. 
1972). W latach 80. następuje dalsze ograniczenie użytkowania łąk i pastwisk (Kostuch 1983). Obec-
nie koszone są jeszcze niewielkie powierzchnie w pobliżu gospodarstw (np. Norczak, Stechurówka, 
Gubernasówka). Także na tych polanach wypasa się pojedyncze sztuki owiec, bydła i kóz.

Zmieniający się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sposób użytkowania (koszenie, wypas, 
nawożenie) stwarzały warunki korzystne dla jednych gatunków, a mniej korzystne dla innych. W kon-
sekwencji jedne zbiorowiska wykształcały stosunkowo stabilny skład gatunkowy, a inne podlegały 
ciągłym zmianom. Szczególnie duże znaczenie miało zaprzestanie użytkowania i czas, przez jaki dana 
powierzchnia pozostawała nie użytkowana. Wszystkie te czynniki spowodowały, że zbiorowiska nie-
leśne Babiej Góry są florystycznie rozchwiane i znajdują się w różnych fazach przemian (Zarzycki 1999).



157

2. Klasyfikacja i charakterystyka zbiorowisk nieleśnych

Występujące w BgPN półnaturalne zbiorowiska nieleśne zaliczono do następujących jednostek fito-
socjologicznych:

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea fuscae (nigrae) R. Tx. 1937
 Rząd: Caricetalia nigrae Klika 1934
  Związek: Caricion nigrae Klika 1934
   Zespół: Carici-Agrostietum caninae R. Tx. 1937
 Rząd: Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949
  Związek: Caricion davallianae Klika 1934
   Zespół: Valeriano-Caricetum flavae Pawł. et al. 1960

Klasa: Nardo-Callunetea Prsg 1949
 Rząd: Nardetalia Prsg 1949
  Związek: Nardion Oberd. 1959
   Zespół: Hieracio vulgati-Nardetum Kornaś Balcerk. 1984

Klasa: Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937
 Rząd: Molinietalia caeruleae Koch 1926
  Związek: Calthion palustris Oberd. 1957
   Zespół: Cirsietum rivularis Nowiński 1927
   Zbiorowisko: Deschampsia caespitosa
 Rząd: Arrhenatheretalia Pawł. 1928
  Związek: Arrhenatherion elatioris Luqu. 1926
   Zbiorowisko: Agrostis capillaris

Klasa: Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948
 Rząd: Calamagrostietalia villosae Pawł. et al. 1928
  Związek: Calamagrostion villosae Pawł. et al. 1928
   Zbiorowisko: Hypericum maculatum-Rumex alpestris
   Zbiorowisko: Chaerophyllum hirsutum
  
Klasa: Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R.Tx. 1950
 Rząd: Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975
  Związek: Rumicion alpini Klika in Klika et Hadač 1944
   Zespół: Rumicetum alpini Beger 1922

Klasa: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
 Rząd: Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939
  Związek: Vaccinio-Piceenion Oberd. 1957
   Zbiorowisko: Vaccinium myrtillus
   Zbiorowisko: Gentiana asclepiadea

Roślinność polan reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego
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Zespoły torfowisk niskich (młaki) – Carici-Agrostietum caninae i Valeriano-Caricetum flavae 

W masywie babiogórskim typowo wykształconych zespołów torfowisk niskich spotyka się niewiele. 
Zbiorowiska te charakteryzują się dużym udziałem higrofilnych mszaków pokrywających większą 
część powierzchni. Warstwa zielna jest zazwyczaj zwarta i bujna. Dolną jej część budują przywrotniki, 
a główną masę tworzą różne gatunki turzyc.

Młaki mezotroficzne Carici-Agrostietum caninae przedstawiają sobą zbiorowiska niezbyt bujne, 
o niewielkiej liczbie barwnych kwiatów. Występują tu zwykle: mietlica psia Agrostis canina, turzyca 
siwa Carex canescens, turzyca gwiazdkowata Carex echinata, wierzbownica błotna Epilobium palu-
stre, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, fiołek błotny Viola palustris. Czynnikiem sied-
liskowym, który wywiera decydujący wpływ na kształtowanie się tego zespołu jest woda gruntowa 
uboga w sole mineralne i tlen. Występowanie młak eutroficznych Valeriano-Caricetum flavae zwią-
zane jest z wodami płynącymi, dostarczającymi składników pokarmowych i niezbędnego tlenu oraz 
obniżającymi kwasowość. Są one spotykane na badanym obszarze rzadko, głównie w niższych poło-
żeniach i poza granicami parku. Wykazują one zubożony skład gatunkowy. Z gatunków charaktery-
stycznych spotyka się: turzycę żółtą Carex flava, kruszczyka błotnego Epipactis palustris, wełniankę 
szerokolistną Eriophorum latifolium, tłustosza pospolitego Pinguicula vulgaris czy kozłka całolistnego 
Valeriana simplicifolia.

Większość płatów wykazuje zaburzenia i dużą mozaikowość. W płatach zespołu Carici-Agrostie-
tum caninae znaczny jest udział gatunków charakterystycznych dla zespołu Valeriano-Caricetum flavae. 
Równocześnie w większości płatów obu zbiorowisk występuje duża liczba mezofilnych gatunków łąko-
wych, w niektórych płatach stają się one gatunkami dominującymi. 

Łąka ostrożeniowa – Cirsietum rivularis

Zespół charakteryzuje się bardzo bujną i wysoką runią o zróżnicowanym składzie florystycznym, 
w którym dominuje ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare. Jest to zbiorowisko wielogatunkowe z dużym 
udziałem gatunków z klasy Molinio-Arrhenatheretea, takich jak: gwiazdnica trawiasta Stellaria grami-
nea, kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, groszek łąkowy Lathyrus pratensis. W wyższych położeniach 
(Czarna Hala) płaty te są zubożałe, z niewielką liczbą gatunków przywiązanych do łąk świeżych, nato-
miast z licznymi gatunkami typowymi dla młak i ziołorośli (szczaw górski Rumex alpestris, dziurawiec 
czteroboczny Hypericum maculatum, świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum. Zbiorowisko to nie 
zajmuje dużych powierzchni.

 
Zbiorowisko śmiałka darniowego – Deschampsia caespitosa 

Zbiorowisko śmiałka darniowego występuje w miejscach wilgotnych, najczęściej wzdłuż obniżeń 
terenowych i przy wysiękach wód. Miejscami tworzy też śmiałek zwarte łany ze sporadycznie tylko 
pojawiającymi się innymi gatunkami, jak ma to miejsce na wielu opuszczonych „halach” beskidzkich. 
Gatunkiem dominującym i stanowiącym o fizjonomii zbiorowiska jest śmiałek darniowy. Tworzy on 
charakterystyczną kępiastą ruń. Oprócz śmiałka występuje w tym zbiorowisku wiele gatunków z klasy 
Molinio-Arrhenatheretea, jak np. gwiazdnica trawiasta, krwawnik pospolity Achillea millefolium, niezapo-
minajka błotna Myosotis palustris. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza wzrasta w tym zbio-
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rowisku udział gatunków ziołoroślowych (szczaw górski, dziurawiec czteroboczny i leśnych (borówka 
czarna Vaccinium myrtillus, turzyca leśna Carex sylvatica. 

Łąki mietlicowe – zbiorowisko Agrostis capillaris

Zbiorowiska łąk świeżych występujące na badanym terenie przedstawiają sobą bardzo zróżnicowany 
obraz. Powszechnie dawniej występującym zbiorowiskiem beskidzkich łąk był zespół mieczyka i miet-
licy Gladiolo-Agrostietum. W latach 30. łąki mietlicowe występowały na wielu polanach, m.in. na: Hali 
Czarnej, Kaczmarczykowych Szczawinach, Sulowej Cyrhli, Stonowie, a nawet na położonej na wyso-
kości 1360 m nad poziomem morza polance Zapałowicza (Walas 1933). Obecnie na terenie BgPN 
nie występują już typowe płaty tego zespołu. Z gatunków charakterystycznych Gladiolo-Agrostietum 
na łąkach Babiej Góry występują jeszcze: chaber ostrołuskowy Centaurea oxylepis, mieczyk dachów-
kowaty Gladiolus imbricatus, gwiazdnica trawiasta, szafran spiski Crocus scepusiensis. Dominującym 
gatunkiem trawy jest mietlica pospolita Agrostis capillaris. Obok niej powszechnie występuje tomka 
wonna Anthoxanthum odoratum, kostrzewa czerwona Festuca rubra i kłosówka miękka Holcus mollis. 
Znaczny udział mają inne gatunki łąkowe charakterystyczne dla klasy Molinio-Arrhenatheretea, jak np. 
chaber łąkowy Centaurea jacea, kostrzewa łakowa, groszek łąkowa, wiechlina łąkowa Poa pratensis, 
tymotka łąkowa Phleum pratense, wyka ptasia Vicia cracca, krwawnik pospolity, dzwonek rozpierzchły 
Campanula patula, złocień właściwy Leucanthemum vulgare, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, 
barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, koniczyna biała Trifolium repens. Obecność szczawiu gór-
skiego i dziurawca czterobocznego nadaje wielu płatom charakter przejściowy do łąk ziołoroślowych. 
Charakterystyczny dla Babiej Góry jest mały udział roślin motylkowatych. W pobliżu gospodarstw 
spotyka się sporadycznie łąki uprawne, regularnie nawożone. Charakteryzują się one dużą biomasą, 
znacznym udziałem w runi wysiewanych traw i występowaniem gatunków nitrofinych, takich jak 
szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, perz właściwy Agropyron 
repens. Na siedliskach mniej żyznych, znaczne nieraz powierzchnie zajmują ubogie zbiorowiska z domi-
nującą kostrzewą czerwoną.

Bliźniczyska – Hieracio vulgati-Nardetum

Zespół ten występuje obecnie stosunkowo rzadko w strefie leśnej Babiej Góry. Oprócz dominującej 
bliźniczki psiej trawki Nardus stricta spotyka się w nim jeszcze inne gatunki charakterystyczne dla bliź-
niczysk, jak: jastrzębiec Lachenala Hieracium lachenalii, turzycę pigułkowatą Carex pilulifera, przetacz-
nika leśnego Veronica officinalis, kosmatkę wielokwiatową Luzula multiflora, a w wyższych położeniach 
pięciornika złotego Potentilla aurea. Na Czarnej Hali zbiorowisko to tworzy niewielkie płaty wśród 
borówczysk. Duży udział mają tu gatunki borowe: borówka czarna i śmiałek pogięty Deschampsia fle-
xuosa. Skrawki bliźniczysk utrzymują się także na miejscach udeptywanych, głównie na poboczach 
ścieżek i miejscach odpoczynku turystów, a także na południowych stokach Babiej Góry, na polanach 
Śmietanowa i Stechurówka, na których do tej pory w tradycyjny sposób wypasa się owce. Na polanie 
Norczak, na wypasanych ubogich stokach, spotyka się również niewielkie obszarowo bliźniczyska.

Roślinność polan reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego
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Łąki ziołoroślowe – zbiorowisko Hypericum maculatum-Rumex alpestris

Zbiorowisko to jest obecnie jednym z najczęstszych zbiorowisk łąkowych BgPN. Jego płaty występują 
na prawie wszystkich polanach. Gatunkami dominującymi są zwykle szczaw górski i dziurawiec czte-
roboczny. W niższych położeniach występuje w dużych ilościach kłosówka miękka (miejscami two-
rzy ona jednogatunkowe płaty), a także kostrzewa czerwona, mietlica pospolita i śmiałek darniowy. 
W niektórych płatach duży udział mają także gatunki z klasy Nardo-Callunetea (jastrzębiec Lachenala, 
bliźniczka psia trawka i pięciornik kurze ziele). W wyższych położeniach masywu Babiej Góry, w pła-
tach tego zbiorowiskach częściej występuje trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, a z gatunków 
ziołoroślowych ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum. Większy udział mają tu także gatunki leśne, 
jak: borówka czarna, śmiałek pogięty, kosmatka leśna Luzula sylvatica czy goryczka trojeściowa Gen-
tiana asclepiadea. 

Szczawiny – Rumicetum alpini

Zespół szczawiu alpejskiego jest monotonnie wykształcony. Gatunkiem dominującym i jedynym cha-
rakterystycznym dla zespołu jest szczaw alpejski Rumex alpinus. Pokrywa swoimi szerokimi liśćmi 
glebę uniemożliwiając wzrost innych roślin. Ponad zwarty „dach” okazałych liści szczawiu alpejskiego 
pojedynczo tylko wyrastają kwiatostany pokrzywy zwyczajnej lub szczawiu górskiego. Warstwę przy-
ziemną tworzą zazwyczaj śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, gwiazdnica gajowa 
Stellaria nemorum, szczaw górski i sporadycznie inne gatunki. Szczawiny  rozwijają się na miejscach sil-
nie zeutrofizowanych, takich jak: koszary owiec, otoczenie szałasów, oraz miejsca wysypywania śmieci 
i wypływu ścieków.

Borówczyska – zbiorowisko Vaccinium myrtillus

Zbiorowisko to jest pospolite na omawianym terenie. Obok dominującej borówki czarnej znaczny 
udział w jego płatach mają gatunki pochodzące z innych zbiorowisk, a zwłaszcza bliźniczyskowe: 
jastrzębiec Lachenala, bliźniczka psia trawka, kosmatka wielokwiatowa i pięciornik kurze ziele. W fazie 
borówczyska przechodzącego w las świerkowy skład gatunkowy ubożeje, a zwiększa się pokrycie 
borówki. W wyższych położeniach (Czarna Hala) duży jest udział śmiałka pogiętego. Pewną rolę odgry-
wają także gatunki ziołoroślowe (dziurawiec czteroboczny i szczaw górski). Powszechnie, choć zwykle 
w niewielkich ilościach, występują też kostrzewa czerwona i mietlica pospolita.

Zbiorowisko goryczki trojeściowej – Gentiana asclepiadea 

Na niektórych, nieco niżej położonych polanach (Sulowa, Norczak, Stonów), goryczka trojeściowa two-
rzy miejscami zwarte łany. Obok niej pewien udział mają tu także trawy: mietlica pospolita, kłosówka 
miękka, kostrzewa czerwona oraz rośliny ziołoroślowe: dziurawiec czteroboczny i szczaw górski. 
W płatach, które powstały po ustąpieniu zbiorowisk z klasy Molinio-Arrhenatheretea, często utrzymują 
się jeszcze inne gatunki łąkowe, a mianowicie: tymotka łąkowa, dzwonek rozpierzchły, a na siedliskach 
uboższych bliźniczka psia trawka
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3. Stan aktualny polan reglowych BgPN

Aktualny stan roślinności łąkowej Babiej Góry odbiega znacznie od występującego jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu (Celiński, Wojterski 1961, Filipek, Dąbrowska 1978). Wiele polan uległo już całkowi-
temu zarośnięciu lasem (np. Żarnówka), a na innych (np. Czarna Hala) obszar nieleśny uległ bardzo 
dużemu zmniejszeniu. Główną tego przyczyną jest radykalna zmiana użytkowania, lub całkowite jego 
zaniechanie. Przeważająca część powierzchni nieleśnych w BgPN ulega w różnym stopniu sukcesji 
wtórnej, przechodząc przez różnorodne stadia pośrednie. Takie zbiorowiska roślinne przeważnie nie 
są stabilne, lecz podlegają ciągłym zmianom wynikającym z konkurencji pomiędzy roślinami. W prze-
szłości głównymi zbiorowiskami babiogórskich łąk i pastwisk były łąki mietlicowe i bliźniczyska (Ralski 
1931, Kostuch 1963). Najszybciej degeneracji ulegały łąki mietlicowe, koszone lub wypasane, przy 
braku nawożenia ustępowały bliźniczyskom. Te z kolei po zaprzestaniu użytkowania przekształcają się 
w borówczyska. Na wielu powierzchniach, zwłaszcza na miejscach nieco żyźniejszych czy wilgotniej-
szych, sukcesja wtórna przebiega przez stadium łąk ziołoroślowych. Gatunki o charakterze ziołoroślo-
wym (zwłaszcza dziurawiec czteroboczny i szczaw górski) spotyka się w prawie wszystkich zbiorowi-
skach. Na wszystkich polanach obserwuje się szybko rozrastające się zarośla maliny właściwej Rubus 
idaeus. Najbardziej stabilnym zbiorowiskiem, zarówno pod względem areału jak i składu gatunkowego, 
są ziołorośla szczawiu alpejskiego. Pomimo ustania wypasu, ziołorośla szczawiu utrzymują się na tych 
samych miejscach od kilkudziesięciu lat, niekiedy nawet po zarośnięciu polan przez krzewy i drzewa 
(np. na Sulowej).

4. Ochrona czynna

Zachowanie roślinności łąkowej polan reglowych wymaga ich użytkowania. Na terenie BgPN aktualnie 
koszone są polany Rybna i Markowe Rówienki. Na polanach Lniarka i Gubernasówka, poza kosze-
niem, prowadzony jest także tradycyjny wypas owiec. Po wykupieniu polany Dejakowe Szczawiny 
w 2013 roku rozpoczęto odtworzenia zbiorowisk łąkowych na tej nieużytkowanej od lat polanie. Na 
powierzchni 1,1 ha usunięto drzewa i krzewy, co umożliwi wzrost występującym tu jeszcze gatun-
kom łąkowym. W ramach zabiegów ochrony czynnej prowadzi się koszenie mające na celu usunię-
cie gatunków leśnych (głównie borówki czarnej) i zrębowych (maliny właściwej). Dla przyspieszenia 
procesu kolonizacji polany przez gatunki łąkowe wprowadzane są nasiona odpowiednich gatunków. 
W tym celu wykorzystuje się siano zawierające nasiona roślin łąkowych pochodzące z wielogatun-
kowych zbiorowisk łąkowych z innych polan z terenu BgPN. Docelowo planowane jest odtworzenie, 
w zależności od warunków siedliskowych, łąk mietlicowych (zbiorowisko Agrostis capillaris oraz muraw 
bliźniczkowych Hieracio vulgati-Nardetum).

Roślinność polan reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego
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5. Streszczenie 

Roślinność polan reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego

Półnaturalne zbiorowiska nieleśne Babiej Góry są florystycznie rozchwiane i znajdują się w róż-
nych fazach przemian. Główną przyczyną tego stanu jest zaniechanie ich użytkowania. Na terenie 
Babiogórskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie dziwięciu zbiorowisk i zespołów 
roślinnych.

Zbiorowiska torfowisk niskich (młaki) – Carici-Agrostietum caninae oraz Valeriano-Caricetum fla-
vae. Zajmują stosunkowo niewielki obszar. W ich składzie florystycznym duży udział mają mezofilne 
gatunki łąkowe.

Łąka ostrożeniowa – Cirsietum rivularis. Gatunkiem dominującym jest tu ostrożeń łąkowy, w niż-
szych położeniach znaczny udział mają także inne gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea, a w wyż-
szych ziołoroślowe.

Zbiorowisko śmiałka darniowego – Deschampsia caespitosa występuje na nieużytkowanych, wil-
gotnych powierzchniach.

Łąki mietlicowe – zbiorowisko Agrostis capillaris. Spotykane jest na użytkowanych jeszcze 
powierzchniach. W składzie florystycznym występuje tylko kilka gatunków charakterystycznych dla 
typowego zespołu Gladiolo-Agrostietum.

Bliźniczyska – Hieracio vulgati-Nardetum. Występują obecnie już stosunkowo rzadko w postaci 
niewielkich płatów wśród borówczysk.

Łąki ziołoroślowe – zbiorowisko Hypericum maculatum - Rumex alpestris. Zbiorowisko to jest 
obecnie jednym z najczęstszych zbiorowisk łąkowych BgPN. Jego płaty występują na prawie wszyst-
kich polanach. Gatunkami dominującymi są zwykle szczaw górski i dziurawiec czteroboczny. 

Szczawiny – Rumicetum alpini. Są to prawie jednogatunkowe pozostałości dawnego pasterskiego 
wykorzystania polan babiogórskich.

Borówczyska – zbiorowisko Vaccinium myrtillus. Zbiorowisko to jest na omawianym terenie 
pospolite. Pojedyncze świerki świadczą o zaawansowanej sukcesji leśnej.

Zbiorowisko goryczki trojeściowej – Gentiana asclepiadea. Na niektórych niżej położonych pola-
nach goryczka trojeściowa tworzy miejscami zwarte łany.

Zbiorowiska roślinne łąk charakteryzują się zazwyczaj niewielkim zróżnicowaniem. Zwykle domi-
nuje jeden lub dwa gatunki. Charakterystyczne jest występowanie szczawiu górskiego i dziurawca 
czterobocznego niemal we wszystkich zbiorowiskach. W celu zachowania roślinności łąkowej na 
terenie Parku prowadzone jest koszenie i wypas owiec. Na polanie Dejakowe Szczawiny odbywa się 
odtwarzanie zbiorowisk łąkowych.

Summary 

Plant communities of mountain glades of the Babia Góra National Park are in various stages of secon-
dary succession and show floristic alterations. The main reason is the abandonment of farming practi-
ces. Meadow communities in the Babia Góra region are usually not very diverse, with few dominating  
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species. Forb species like Hypericum maculatum and Rumex alpestris are widespread in almost all com-
munities. Within the glades, nine plant associations and communities have been found.

Carici-Agrostietum caninae and Valeriano-Caricetum flavae association. They cover only small 
areas. Mesophitic meadow species have a considerable share in their composition. 

Cirsietum rivularis association. The dominant species is Cirsium rivulare. At lower altitudes the 
association is relatively rich in species, at higher altitudes, only Hypericum maculatum and Rumex alpe-
stris are often found. 

Deschampsia caespitosa community is typical of wet and abandoned pastures.
Agrostis capillaris community occurs on still managed meadows. Only few characteristic species 

of the Gladiolo-Agrostietum association were found in that community.
Hieracio vulgati-Nardetum association occurs rarely as small patches within the Vaccinium myrtil-

lus community.
Hypericum maculatum – Rumex alpestris community. Such community with forb-type species has 

recently occupied most of the glades in the Babia Góra area.
Rumicetum alpini association. This almost one-species community is the relict of the former use 

of glades as pastures.
Vaccinium myrtillus association is very common in the region. The association is later overgrown 

by spruce. 
Gentiana asclepiadea community is common on some glades at lower altitudes.
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Abstract: We present the characteristics of the high-mountain vegetation of Mt. Babia Góra, covering the area 
above the upper forest limit (subalpine and alpine belts). The chapter refers also to some plant associations with 
wider altitudinal ranges and azonal communities. However, shrub communities have not been included because 
they are discussed together with forests. The enclosed documentation has a form of abbreviated phytosociolog-
ical tables. Participation of individual species in specified associations is expressed as a degree of constancy and 
cover coefficient. This paper includes the complete systematic list of identified phytosociological units, which are 
discussed by physiognomical-habitat groups.

Key words: phytosociology, high-mountain vegetation, grasslands, tall-herb vegetation, tall-grass vegetation, snow 
beds, stony rubble, Mt Babia Góra, Western Carpathians
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1. Wprowadzenie

Roślinność wysokogórska stanowi bardzo istotny element przyrody Babiej Góry, który wyróżnia ten 
masyw spośród innych pasm beskidzkich i podkreśla jego geobotaniczne związki z najwyższymi pas-
mami Karpat Zachodnich. W polskiej części Karpat Zachodnich tylko flory Babiej Góry oraz Tatr cechują 
się obecnością gatunków o alpejskim typie zasięgu wysokościowego. Do roślinności wysokogórskiej 
zalicza się zbiorowiska roślinne z optimum występowania ponad górną granicą lasu. W przypadku 
Babiej Góry dotyczy to pięter: subalpejskiego (zwanego też piętrem kosodrzewiny) rozciągającego się 
na wysokości od 1390 do 1650 m n.p.m. oraz piętra alpejskiego (nazywanego również halnym) sięga-
jącego szczytu masywu, tj. 1725 m n.p.m. W niniejszym rozdziale przedstawiona została charaktery-
styka zespołów wysokogórskich, z wyłączeniem asocjacji krzewiastych. Uwzględniono także zbioro-
wiska azonalne występujące w piętrach subalpejskim i alpejskim oraz niektóre zbiorowiska z niższych 
pięter, jeśli było to potrzebne do porównań i pełniejszego przedstawienia poruszanych zagadnień.

Dane na temat roślinności wysokogórskiej Babiej Góry znajdujemy już we wczesnych polskich 
opracowaniach fitosocjologicznych (Szafer i in. 1927, Ralski 1931, Walas 1933). W następnych latach 
tematyka ta nie była jednak przedmiotem badań. Późniejsze publikacje poświęcone są przede wszyst-
kim roślinności leśnej i zaroślowej (Celiński, Wojterski 1978, Borysiak 1986, Łuszczyński, Łuszczyń-
ska 1990, Kasprowicz 1996a, b, c, Parusel 1987, 1991, 2000, Rzepka 1990, Holeksa 1998, Holeksa, 
Szwagrzyk 2002, Parusel i in. 2004), zbiorowiskom miejsc wydeptywanych (Holeksa, Holeksa 1981, 
1986-1987, Górski 2007) oraz półnaturalnym zbiorowiskom trawiastym na polanach reglowych (Fili-
pek, Dąbrowska 1978, Zarzycki 1995, 1999, 2004). Charakterystyka wysokogórskich zbiorowisk 
roślinnych masywu babiogórskiego, tak często eksponowanych w przewodnikach i opracowaniach 
popularno-naukowych, opierała się więc niemal wyłącznie na pracy Walasa (1933). Na prezentowane 
w niej ujęcia fitosocjologiczne bardzo znaczący wpływ miały z jednej strony wzorce wypracowane przy 
opisie roślinności Tatr (Szafer i in. 1923, 1927); z drugiej natomiast dążność do uwypuklenia lokalnej, 
babiogórskiej specyfiki. Istotne było też podejście metodyczne; w szczególności stosowana wówczas 
wielkość prób – stosunkowo duża powierzchnia zdjęć fitosocjologicznych, nie zawsze korespondująca 
z drobnomozaikowym zróżnicowaniem warunków siedliskowych, bardzo swoistym dla wysokogór-
skich obszarów Babiej Góry.
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Niniejsze opracowanie opiera się na danych literaturowych oraz na materiałach własnych zgro-
madzonych w ramach projektu planu ochrony ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego 
(Balcerkiewicz i in. 1998a, 1998b, 1999) i w trakcie późniejszych studiów terenowych. Uwzględnia 
również niepublikowane materiały Anny Bujakiewicz, a także dane z prac magisterskich wykonanych 
pod kierunkiem profesora Floriana Celińskiego (Botwina 1990, Holeksa 1977, Mrówka 1983, Trząska 
1983, Zatorski 1980) oraz z pracy doktorskiej Uziębło (1997).

Dokumentacja zamieszczona w niniejszym opracowaniu ma formę fitosocjologicznych tabel syn-
tetycznych. Udział poszczególnych gatunków w charakteryzowanych zespołach wyrażony jest stop-
niem stałości i współczynnikiem pokrycia (Pawłowski 1972).

2. Systematyczny wykaz zbiorowisk roślinnych 

W pracach fitosocjologicznych standardowo zamieszcza się wykaz systematyczny omawianych zespo-
łów. W przypadku zbiorowisk wysokogórskich trudno jest niekiedy jednoznacznie określić pozycję 
syntaksonomiczną podstawowych jednostek. Ich specyfika florystyczna polega w wielu przypadkach 
na współwystępowaniu gatunków z różnych klas systemu fitosocjologicznego. Uwarunkowana jest 
bowiem zwykle nie jedną decydującą dominantą siedliskową, lecz przez jednoczesne nakładanie się 
kilku różnych, równie silnie oddziałujących czynników, np. długiego zalegania śniegu i intensywnych 
procesów stokowych. Przedstawiony niżej wykaz systematyczny zespołów i jednostek o randze zbli-
żonej ma więc przede wszystkim charakter porządkowy. Informuje o formalnym ujęciu jednostek oraz 
pozwala odwoływać się do tych ujęć bez przytaczania każdorazowo w tekście nazwisk autorów i roku 
opisu syntaksonów. W dalszej części opracowania wymienione w wykazie jednostki nie będą jednak 
omawiane w porządku systematycznym, lecz w grupach fizjonomiczno-siedliskowych. 

Rhizocarpetea geographici Wirth 1980 
 Umbilicarietalia cylindricae Wirth 1972
  Rhizocarpion alpicolae Klem. 1955
   Rhizocarpetum alpicolae Frey 1923
  Umbilicarion cylindricae Hadač 1948
   Umbilicarietum deustae (Hil. 1925) Frey 1933
   Umbilicarietum cylindricae Frey 1922

Grimmio–Rhacomitrietea (Neumayr 1971) Hertel 1974
 Rhacomitrietalia heterostichi Philippi 1956
  Andreaeion rupestris Hadač et Klika 1944
   Rhacomitrio-Andreaeetum rupestris Frey 1922
   Gymnomitrietum concinnati Herzog 1943
  Rhacomitrion lanuginosi v. Krusenstjerna 1945
   Rhacomitrietum lanuginosi (Gams 1927) Preis 1937

Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943
 Montio-Cardaminetalia Pawł. 1928

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego
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  Cratoneurion commutati Koch 1928
   Cratoneuretum falcati Gams 1927 

Salicetea herbaceae Br.-Bl. et al. 1947
 Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
  Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
   Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1913
   Luzuletum alpino-pilosae Br.-Bl. 1926 
   Nardo-Gnaphalietum (Bartsch et Bartsch 1940) K. Müller 1948
   Zbiorowisko z Anthelia juratzkana

Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
   Pogonato-Oligotrichetum (Herzog 1943) Balcerk. 1984
   Drepanoclado-Salicetum kitaibelianae Balcerk. 1984
   Zbiorowisko Arabis alpina-Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii

Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
 Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
  Juncion trifidi Krajina 1933
   Junco trifidi-Festucetum airoidis Wal. 1933
   Zbiorowisko Festuca airoides-Poa laxa

Seslerietea variae Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978
 Seslerietalia variae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
  Seslerion tatrae Pawł. 1935
   Saxifrago-Festucetum versicoloris Wal. 1933

Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948
 Calamagrostietalia villosae Pawł. et al. 1928 
  Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925
   Adenostyletum alliariae Pawł., Sokoł. et Wall. 1928 
   Arunco-Doronicetum austriaci Kornaś (1955 n.n.) 1967
   Athyrietum distentifolii (Pawł., Sokoł. et Wall. 1928) Hadač 1956
   Petasitetum kablikiani Wal. 1933
   Petasitetum albi Zlatnik 1928
   Aconitetum firmi Pawł. et Stecki 1927
   Chaerophylletum hirsuti Cel. et Wojt. 1962 n.n.
  Rumicion alpini Klika et Hadač 1944
   Rumicetum alpini Beger 1922
  Calamagrostion Luqu. 1926
   Calamagrostietum villosae (Szaf. et al. 1923) Pawł., Sokoł. et Wall. 1928
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Vaccinio-Piceeta Br.-Bl. 1939
 Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967
  Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
   Hieracio alpini-Vaccinietum vitis-idaea Balcerk. et Pawlak 2004 
   Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
 Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939
  Piceion abietis Pawł. et al. 1928 
   Melampyro sylvatici-Vaccinietum myrtilli (Szaf. et al. 1923) Balcerk. 
   et Pawlak 2004 (=Vaccinietum myrtilli Szaf. et al. 1923)

Nardo-Callunetea Prsg 1949
 Nardetalia Prsg 1949
  Nardion Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1959
   Hieracio vulgati-Nardetum Kornaś 1955 n.n. em. Balcerk. 1984
   Hieracio alpini-Nardetum Szaf., Pawł. et Kulcz. 1923 em. Balcerk. 1984

Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1937) R. Tx. 1937
 Caricetalia nigrae (fuscae) Koch 1926 em. Nordh. 1937
  Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934
   Caricetum nigrae (subalpinum) Br.-Bl. 1915

Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 
 Molinietalia Koch 1926
  Deschampsion caespitosae Borza 1934
   Cerastio fontani-Deschampsietum caespitosae Balcerk. 1984
   (=Deschampsietum caespitosae tatricum Kraj. 1933)

Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg in R. Tx. 1950
   Zbiorowisko Rubus idaeus-Chamaenerion angustifolium
   Calamagrostietum epigeji Jurasz. 1928
   Zbiorowisko z Calamagrostis arundinacea
   Senecionetum fuchsii (Kaiser 1926) Pfeiffer 1936 em. Oberd. 1973

Zbiorowiska o nieustalonej bądź wątpliwej pozycji systematycznej
   Bucklandiello sudetici-Sempervivetum montani Balcerk. 1984 in Balcerk. et 
   Pawlak 2004 
   Sedo-Rhodioletum Balcerk. et Pawlak 2004
   Zbiorowisko Poa laxa-Cynodontium polycarpon 
   Zbiorowisko Poa laxa-Luzula alpino-pilosa 
   Zbiorowisko z Cardamine flexuosa

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego
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3. Wysokogórskie zbiorowiska murawowe i krzewinkowe

Fitosocjologiczne ujęcie wysokogórskich muraw na Babiej Górze z formalnego punktu widzenia jest 
jasne i nie było dotychczas kwestionowane. Opierając się na monografii Walasa (1933) wyróżnia się 
dwa (endemiczne?) zespoły: acydofilny Junco trifidi-Festucetum airoidis (pierwotnie nazwany Trifido-
-Supinetum) i kalcyfilny Saxifrago-Festucetum versicoloris (pierwotnie nazwany Versicoloretum babiogo-
rense). Pierwszy z nich zaliczany jest do klasy Juncetea trifidi, drugi do Seslerietea variae. W pewnym 
sensie murawowy charakter mają też fitocenozy opisane przez Walasa (l.c.) jako Deschampsio-Luzule-
tum (=Luzuletum alpino-pilosae). Autor ten podkreślając ich murawowy rys zaliczył wspomniany zespół 
do rzędu Caricetalia curvulae, a nie jak to się zwykle czyni do Salicetalia herbaceae.

Holotypowe tabele pokazują jednak, że skład florystyczny poszczególnych zespołów jest dość 
heterogeniczny. W tym samym zdjęciu notowano np. gatunki acydofilne i kalcyfilne, gatunki pionier-
skie i rośliny preferujące miejsca ustabilizowane. Wydaje się, że sytuacja ta wynika zarówno z przyczyn 
formalno-metodycznych (szerokiego ujęcia zespołów już w trakcie prac terenowych oraz wzorowa-
nia się na układach tatrzańskich), jak i z rzeczywistego zróżnicowania roślinności będącego odzwier-
ciedleniem budowy geologicznej (specyficznej struktury fliszu karpackiego) oraz dawnych i obecnych 
oddziaływań antropogenicznych. Ujęcie fitosocjologiczne muraw wysokogórskich na Babiej Górze 
wymaga rewizji opartej na specjalnie zaplanowanych badaniach terenowych. W niniejszej pracy prze-
prowadzona zostanie tylko wstępna dyskusja na ten temat i przedstawione zostaną propozycje nie-
których korekt.

Junco trifidi-Festucetum airoidis

Junco trifidi-Festucetum airoidis jest zespołem bardzo szeroko ujętym, obejmującym wszystkie murawy 
acydofilne ze znaczącym udziałem gatunków klasy Juncetea trifidi. Ujęcie takie z jednej strony dobrze 
podkreśla wysokogórski charakter roślinności Babiej Góry, z drugiej jednak budzi wątpliwości i wymaga 
wyjaśnienia kilku problemów, takich jak: stopień naturalności kombinacji florystycznej zespołu, odręb-
ność od Oreochloo distichae-Juncetum trifidi (=Trifido-Distichetum), niejednorodność ekologiczna wyra-
żająca się obecnością gatunków o bardzo różniących się preferencjach siedliskowych. 

Trudno wskazać argumenty przemawiające za odrębnością zespołu, a tym bardziej za jego 
endemizmem. Już sam autor przy opisie zespołu zamieszcza uwagę, że badane przez niego płaty „są 
prawdopodobnie zubożałym odpowiednikiem tatrzańskiego Trifido-Distichetum”. Na Babiej Górze 
brak jest jakichkolwiek gatunków charakterystycznych klasy Juncetea trifidi, które nie występowa-
łyby w tatrzańskich acydofilnych murawach wysokogórskich. Wśród gatunków charakterystycznych 
zespołu Junco-Festucetum wymienia się, nie występującą w Tatrach, rogownicę alpejską Cerastium alpi-
num (Matuszkiewicz 2007). Naszym zdaniem gatunku tego nie można łączyć z omawianym zespołem. 
Przypuszczalnie znalazł się on w zdjęciach fitosocjologicznych Walasa (1933) z powodu wyboru nie-
jednorodnych płatów – objęcia tym samym zdjęciem acydofilnych muraw i ugrupowań roślin z sąsia-
dujących z tymi murawami obrywów skalnych. 

Ujęcie Junco trifidi-Festucetum airoidis ma spójność bardziej formalną niż ekologiczno-funk-
cjonalną. Gatunki tytułowe zespołu rzadko występują w tym samym płacie; jeżeli już tam rosną, to 
w mozaice wywołanej jak się wydaje czynnikami antropogenicznymi. Murawy z sitem skuciną Juncus 
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Tabela 1.  Murawy wysokogórskie

Table 1.  High-mountain grasslands

Tabela skrócona / Shortened table

Numer kolejny  1 2 3 4 5 6  
Succesive number  
Nazwa zbiorowiska  S-F wyb. S-F hol. J-F hol. J-F wyb. Fes.-Poa Hier.-V  
Name of community   
Liczba zdjęć w tabeli  7 10 5 24 13 20  
Number of relevés in the table   
Liczba gatunków w tabeli  87 69 57 72 43 79  
Number of species in the table   
Średnia liczba gatunków  
w zdjęciu  24 32 30 16 11 20  

Mean number of species in 
relevé   

Średnie pokrycie warstwy c [%]  61 77 32 69  
Mean cover of herb layer c [%]   
Średnie pokrycie warstwy d [%]  19 18 10 33  
Mean cover of moss layer d [%]               
I. Seslerietea variae   

Selaginella selaginoides  I 7 II 15  

Viola biflora loc.  III 80 II 20  

Phyteuma orbiculare  II 143 III 120  

Dianthus speciosus  II 321 IV 85  

Festuca versicolor  IV 1643 V 5500  

Saxifraga paniculata  V 1429 V 1435 IV 380  

Ranunculus oreophilus  IV 147 V 555 IV 40  

Galium anisophyllon  IV 164 V 525 V 230 I 4  

Bartsia alpina  III 151 V 355 V 50 I 2  

II. Gatunki piargów i rumowisk 
skalnych   

Species of scree and rubble  

Pogonatum urnigerum  II 321 I 8  

Arabis alpina ssp. alpina  II 143  

Asplenium viride  I 1 I 5  

Valeriana tripteris  I 7 II 20  

Cardaminopsis arenosa ssp. 
borbasii  III 150 IV 35 III 30  

Rhodiola rosea  V 787 V 445 IV 720 I 8  

Campanula polymorpha  V 237 V 320 IV 130 III 221 II 12 IV 213  

Luzula alpino-pilosa  II 9 V 350 V 480 IV 292 IV 174 IV 234  

Racomitrium lanuginosum  I 7 II 975 II 1500 I 154 II 566  

Poa laxa  III 21 II 110 III 332 V 2096 I 3  
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Numer kolejny  1 2 3 4 5 6  
Succesive number  
Sempervivum montanum  II 253  

Oxyria digyna  II 110  

III. Juncetea trifidi   

Cetraria cucullata  I 10 II 9  

Juncus trifidus  II 2000 IV 2323  

Festuca airoides v. vivipara  III 21 I 55 V 3350 III 1862 V 804 II 36  

Pulsatilla alba  II 14 V 520 V 1750 IV 155 I 1 III 931  

Huperzia selago  III 16 IV 85 V 50 IV 83 III 96 IV 502  

Hieracium alpinum  I 1 I 10 IV 130 V 567 IV 32 V 813  

Cetraria nivalis  I 10 II 38 I 38 I 5  

Alectoria ochroleuca  II 29 II 51 II 35  

Thamnolia vermicularis  II 17 I 4 I 10  

Cladonia uncialis  II 11 I 1 I 6  

IV. Vaccinio-Piceetea   

Dicranum scoparium  IV 363  

Homogyne alpina  I 7 I 5 I 10 I 23 III 346  

Vaccinium vitis-idaea  II 79 V 775 III 120 IV 88 III 93 V 2690  

Vaccinium myrtillus  IV 40 III 30 II 9 I 4 V 1530  

Hylocomium splendens  IV 1660 IV 2450 I 218  

V. Nardo-Callunetea   

Potentilla aurea  I 5 II 20 III 35 I 42 II 37  

Hypochoeris uniflora  II 131  

Nardus stricta  II 31  

Diphasiastrum alpinum  I 30  

VI. Inne / Others   

Cerastium alpinum  I 7 IV 40 I 44  

Soldanella carpatica  III 87 V 215 IV 220 I 7 I 10  

Anemone narcissifolia  III 253 V 2025 V 1650 III 153 II 9 II 83  

Polygonum bistorta  III 81 III 75 V 390 III 56 I 5 III 22  

Polytrichastrum alpinum  I 71 IV 1535 V ?* II 10 I 135 III 433  

Cetraria islandica  IV 2105 V 2550 III 375 II 8 IV 1003  

Deschampsia flexuosa  I 7 II 200 V 1110 II 15 V 1825  

Polytrichum strictum  III 21 V ?* II 172 I 3  

Sphagnum capillifolium  I 55 II 360  

Hieracium cfr. atratum  I 138  
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Objaśnienia: 1 (S-F wyb.) - Saxifrago-Festucetum  dane różnych autorów zgromadzone po roku 1980;  2 (S-F hol.) 
- Saxifrago-Festucetum materiał holotypowy z pracy Walasa (1933);  3 (J-F hol.) - Junco-Festucetum  materiał holo-
typowy z pracy Walasa (1933);  4 (J-F wyb.) - Junco-Festucetum dane różnych autorów zgromadzone po roku 1980;  
5 (Fes.-Poa) - Zb. Festuca airoides-Poa laxa;  6 (Hier.-V) - Hieracio alpini-Vaccinietum
Dla każdego gatunku obliczono stopień stałości i współczynnik pokrycia; na szaro zaznaczono gatunki diagno-
styczne dla poszczególnych zbiorowisk roślinnych
* - Walas (1933) udział ilościowy gatunków z rodzaju Polytrichum oceniał łącznie

Explanations: 1 (S-F wyb.) - Saxifrago-Festucetum  data collected by different authors  after 1980;  2 (S-F hol.) - 
Saxifrago-Festucetum holotype material from publication by Walas (1933);  3 (J-F hol.) - Junco-Festucetum  holotype 
material from publication by Walas (1933);  4 (J-F wyb.) - Junco-Festucetum  data collected by different authors after 
1980;  5 (Fes.-Poa) - community Festuca airoides-Poa laxa;  6 (Hier.-V) - Hieracio alpini-Vaccinietum 
For each species, frequency and cover coefficient are given; with grey, diagnostic species of plant communities are 
marked
* -  Walas (1933)  estimated the overall quantitative share of species from the genus  Polytrichum

trifidus i kostrzewą niską Festuca airoides są w całej swej biochorze wydeptywane przez turystów. 
W płatach z obecnością situ, kostrzewa niska rozmieszczona jest zwykle liniowo. Skupia się na miej-
scach wcześniej wydeptywanych – na wyłączonych obecnie z ruchu turystycznego odgałęzieniach 
ścieżek, na punktach widokowych itp. Zajmuje też znacznie większy areał niż sit skucina. Trudno jest 
ocenić stopień naturalności kombinacji opisywanej jako Junco trifidi-Festucetum airoidis; brak bowiem 
wzorca, który nie byłby obciążony wpływami antropogenicznymi – w przeszłości wypasem zwierząt, 
a obecnie presją turystyczną. Niespójność składu florystycznego w materiale holotypowym przejawia 
się także bardzo znaczącym udziałem – w acydofilnej murawie – kalcyfilnych gatunków klasy Seslerie-
tea variae (Tab. 1, kolumna 3). 

Mimo różnych wątpliwości, ujęcie muraw babiogórskich z obecnością gatunków klasy Juncetea 
trifidi jako zespołu Junco trifidi-Festucetum airoidis utrwaliło się i jest w literaturze powszechnie sto-
sowane. Jest jednostką bardzo wygodną do syntetycznego – choć wydaje się mocno uproszczonego 
– opisu roślinności piętra alpejskiego Babiej Góry i podkreślania jej odrębności. Można z dużym praw-
dopodobieństwem założyć, że w późniejszych badaniach płaty do zdjęć fitosocjologicznych wybierano 
bardziej według modelu zaproponowanego przez Walasa (1933), niż na podstawie realnie istniejącego 
zróżnicowania roślinności. W związku z brakiem dostatecznego materiału do szczegółowej rewizji 
omawianego zespołu, w niniejszej pracy utrzymano jego dotychczasowe ujęcie. W tabeli 1 przedsta-
wiono oddzielnie materiały holotypowe oraz późniejsze dane (kolumna 3 i 4). Zamieszczono w niej 
także niektóre inne jednostki bliskie zespołowi Junco trifidi-Festucetum (kolumny 5 i 6). 

Niezależnie od syntaksonomicznego ujęcia muraw występujących w piętrze alpejskim Babiej 
Góry, ich wyraźnie wysokogórski charakter i związek z klasą Juncetea trifidi nie budzi wątpliwości. 
Świadczy o tym obecność w nich następujących gatunków roślin: Juncus trifidus, Festuca airoides, Hie-
racium alpinum, Agrostis rupestris, Huperzia selago fo. imbricatum, Pulsatilla alba oraz porostów: Alecto-
ria ochrloleuca, Cetraria nivalis (=Flavocetraria nivalis), C. cucullata (=Flavocetraria cuculata) i Thamnolia 
vermicularis. 

Kompleks zbiorowisk, który można by objąć nazwą Junco trifidi-Festucetum, zajmuje stosunkowo 
niewielki obszar; wykształca się wyłącznie w najwyższych partiach masywu, powyżej 1600 m n.p.m. 
Ulokowany jest niemal w całości na wododziałowych, graniowych wypłaszczeniach na wschód od 
Diablaka. 
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W obrębie Junco trifidi-Festucetum można wskazać kilka postaci. Fizjonomicznie najbardziej 
wyróżniają się płaty z dominacją Juncus trifidus. Obejmują one też wspomniany już antropogeniczny 
kompleks Juncus trifidus-Festuca airoides. W miejscach umiarkowanie wydeptywanych znaczną 
powierzchnię zajmują fitocenozy, w których współpanują Deschampsia flexuosa i Festuca airoides, 
a pojedynczo towarzyszą im: Hieracium alpinum, Huperzia selago, Pulsatilla alba i Poa laxa. Wyraźnie 
zauważalne są płaty z poduchami Polytrichum strictum związane z lokalnymi wododziałowymi zator-
fieniami. Wśród nich spotyka się też miejsca z licznym udziałem wyleżyskowego wątrobowca Anthelia 
juratzkana. 

Zbiorowisko Festuca airoides-Poa laxa

Zbiorowisko Festuca airoides-Poa laxa to niska, luźna murawa wykształcająca się w formie małych pła-
tów, najczęściej o powierzchni kilku m2. Średnie zwarcie roślin warstwy zielnej wynosi przeciętnie 30%. 
Tworzą ją w zasadzie dwie trawy: kostrzewa niska Festuca airoides i wiechlina wiotka Poa laxa. Poza 
nimi stałymi elementami są kosmatka brunatna Luzula alpino-pilosa i jastrzębiec alpejski Hieracium alpi-
num, notowane jednak tylko z niewielkim udziałem ilościowym (Tab. 1, kolumna 5). W niektórych fito-
cenozach zaznacza się też udział Racomitrium lanuginosum. Zbiorowisko jest w swym typie naturalne, 
ale rozprzestrzenia się także na siedliska ukształtowane bądź zmodyfikowane pod wpływem użytko-
wania turystycznego. Płaty uwarunkowane czynnikami naturalnymi rozproszone są wśród rumowisk 
skalnych gołoborzy na tarasowo ułożonych płytach piaskowcowych, tam gdzie utrzymują się jeszcze 
lub są namywane choćby śladowe ilości materiałów ilastych przeciwdziałających silnemu zakwaszeniu 
gleby. W młodszych rozwojowo płatach przeważa wiechlina wiotka, w starszych natomiast (gdzie pro-
ces glebotwórczy jest bardziej zaawansowany) kostrzewa niska. Można sądzić, że omawiane zbiorowi-
sko jest naturalnym, pierwotnym miejscem występowania na Babiej Górze wspomnianych dwu gatun-
ków traw i że z murawek tego typu rozprzestrzeniły się one na tereny mniej lub bardziej zerodowane 
w wyniku działalności człowieka, w tym do kompleksu Junco trifidi-Festucetum airoidis. Postać antro-
pogeniczna zbiorowiska Festuca airoides-Poa laxa występuje dość pospolicie przy szlaku graniowym 
– na drobnoziarnistej zwietrzelinie skalnej, powstającej na skutek wydeptywania. Wyróżnia się ona 
sporadycznym tylko udziałem gatunków klasy Juncetea trifidi oraz obecnością w niektórych płatach 
pionierskich mchów Oligotrichum hercynicum i Pogonatum urnigerum. Należy w tym miejscu podkreślić, 
że Festuca airoides najobficiej rośnie na szerokiej, nie użytkowanej obecnie ścieżce biegnącej obok 
nowo wytyczonego szlaku w rejonie Ostatniego Garbu. Z przytoczonych faktów wynika, iż lokalny 
zasięg i preferencje fitocenotyczne kostrzewy niskiej na Babiej Górze zostały wyraźnie rozszerzone 
przez działalność człowieka – dawniej przez wypas, a obecnie turystykę. 

Zbiorowisko Festuca airoides-Poa laxa zarówno w swej naturalnej, jak i antropogenicznej postaci 
występuje tylko w wysokich położeniach, przeważnie powyżej 1600 m n.p.m. 

Saxifrago-Festucetum versicoloris

Zespół skalnicy gronkowej i kostrzewy pstrej uważany jest za jednostkę endemiczną, ograniczoną 
swym występowaniem wyłącznie do Babiej Góry (Matuszkiewicz 1980). Znalazło to już swój wyraz 
w pierwotnej nazwie Versicoloretum babiogorense, jakiej użył Walas (1933) w oryginalnym opisie tej 
asocjacji. 
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Fitocenozy omawianego zespołu wykształcają się na ścianach uskoków skalnych w piętrze 
subalpejskim po północnej stronie masywu. Ulokowane są w większości w strefie wysokościowej 
od 1450 do 1600 m n.p.m. Ich siedliska tworzą się na odsłonięciach (przecięciach) warstw zawie-
rających węglan wapnia. Płaty interesującego nas zbiorowiska występują m.in. na skałkach wzdłuż 
Akademickiej Perci, na zboczach Sokolicy, urwiskach Kościółków oraz na obrzeżach Żlebów Piarży-
stego i Szerokiego.

Na tle innych muraw babiogórskich, zespół Saxifrago-Festucetum versicoloris wyróżnia się licznym 
udziałem wysokogórskich gatunków kalcyfilnych i w związku z tym jest zaliczany do klasy Seslerietea 
variae. W zdjęciach fitosocjologicznych znajdujemy jednak również grupę roślin acydofilnych, w tym 
gatunków charakterystycznych dla klas Juncetea trifidi i Vaccinio-Piceetea. Silnie zaznaczają też swą 
obecność gatunki piargów, rumowisk i szczelin skalnych (Tab. 1, kolumna 1 i 2). Mimo braku gatunków 
charakterystycznych s. str. kombinacja jest na tyle specyficzna, że zasługuje na ujęcie jako odrębny 
fitocenon. Płaty tak ujętego zespołu nie mają jednak jednorodnej struktury. Jest to w rzeczywistości 
swoisty, drobnomozaikowy, przestrzenny układ mikrofitocenoz różnych typów: kalcyfilnych (związa-
nych z warstwą łupków i wilgotnymi szczelinami) oraz acydofilnych (rozwijających się na piaskow-
cowych półeczkach, gdzie zachodzą procesy ługowania gleby). W większości przypadków mozaika 
ta cechuje się pasowym zróżnicowaniem, co odzwierciedla specyficzną, warstwową budowę i skład 
petrograficzny fliszu karpackiego. Na stokach świeżo odsłoniętych i silnie erodowanych (np. poniżej 
Czarnego Dzioba) spotyka się pionierskie postaci Saxifrago-Festucetum versicoloris z dominacją skalnicy 
gronkowej Saxifraga paniculata, obecnością gęsiówki alpejskiej Arabis alpina i małym udziałem roślin 
acydofilnych. Zahamowanie procesów erozyjnych powoduje natomiast zwiększenie roli gatunków oli-
gotroficznych i w konsekwencji recesję fitocenoz tego zespołu.

Zbiorowisko Poa laxa-Cynodontium polycarpon 

Jest to zbiorowisko małopowierzchniowe o strukturze charakterystycznej dla zespołów szczelin skal-
nych. Zbudowane jest z kępkowych i liniowych skupień roślin kwiatowych oraz spajających je dare-
nek mchów. W składzie florystycznym najistotniejszą rolę odgrywają: Poa laxa, Cerastium alpinum 
i Cynodontium polycarpon. Uzupełniają go m.in.: Campanula polymorpha, Soldanella carpatica, Galium 
anisophyllon, Viola biflora, Polytrichastrum alpinum, Lophozia ventricosa i Tritomartia quinqedentata. 
Na marginesie warto nadmienić, iż ostatnio szczególnie dużo uwagi – w aspekcie fitogeograficznym 
i fitocenotycznym – poświęca się rogownicy alpejskiej (Parusel 1993, 2008, 2014). Cerastium alpinum 
uważa się za gatunek krytycznie zagrożony w naszym kraju ze względu na występowanie tylko na jedy-
nym silnie izolowanym stanowisku, niską liczebność osobników w populacji i bardzo małą powierzch-
nię zajmowanego areału (Parusel 2014, Kaźmierczakowa i in. 2016).

Zbiorowisko Poa laxa-Cynodontium polycarpon występuje w piętrze alpejskim na ściankach nie-
wielkich obrywów skalnych w partiach przygraniowych głównego grzbietu Babiej Góry; na stromych 
klifach mrozowych teras krioplanacyjnych. Jego siedliska powstają w miejscu łamania się i wietrzenia 
płyt piaskowcowych. Płaty zbiorowiska Poa laxa-Cynodontium polycarpon zajmują eksponowane ku 
północy szczeliny oraz przylegające do nich wąskie półeczki skalne i podwieszki. Sytuacja siedliskowa 
interesującego nas zbiorowiska jest nieco podobna do tej, w jakiej kształtują się fitocenozy Saxifrago-
-Festucetum versicoloris. Przygraniowa lokalizacja powoduje jednak, iż panują tu odmienne warunki 
klimatyczne (tworzą się np. nawisy śnieżne) a podłoże jest mniej zasobne w węglan wapnia. 

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego
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Omawiane zbiorowisko, pomimo że zajmuje niewielką powierzchnię, jest bardzo ważnym, cha-
rakterystycznym elementem roślinności Babiej Góry. Wpisuje się wyraźnie w specyfikę geologiczną 
i morfologiczną tego masywu; jest dobrym geobotanicznym edyfikatorem najwyższej strefy obrywów. 
Skład florystyczny i warunki występowania zbiorowiska Poa laxa-Cynodontium polycarpon rzucają 
nowe światło na sytuację fitocenotyczną niektórych gatunków wysokogórskich. Dokonane dotych-
czas obserwacje wskazują, że jest ono pierwotnym, naturalnym miejscem występowania rogownicy 
alpejskiej i potwierdzają, że łączenie tego tak ważnego dla Babiej Góry gatunku z zespołami Junco-
-Festucetum czy Deschampsio-Luzuletum nie było słuszne. Opisywane zbiorowisko jest także głównym, 
pierwotnym miejscem występowania Poa laxa, gatunku rozprzestrzeniającego się wtórnie na siedliska 
zmienione w wyniku użytkowania turystycznego. 

Kombinacja gatunków określona tu nazwą Poa laxa-Cynodontium polycarpon zasługuje z pewnoś-
cią na nadanie jej rangi zespołu. Ostatecznie będzie można tego dokonać po zgromadzeniu większej 
dokumentacji fitosocjologicznej i porównaniu jej z podobnymi układami.

Hieracio alpini-Vaccinietum vitis-idaea 

Naturalna biochora typowych, acydofilnych muraw wysokogórskich była prawdopodobnie ograni-
czona na Babiej Górze do niewielkiego obszaru pokrywającego się w zasadzie z obecnym zasięgiem 
Juncus trifidus. Murawy tego typu rozszerzyły przypuszczalnie swój areał pod wpływem wypasu, kosz-
tem innych formacji. Obserwując efekty procesów regeneracyjnych zachodzących po ustaniu wypasu 
można sądzić, że w piętrze alpejskim interesującego nas masywu górskiego, obok muraw występowały 
też naturalne, niskie zbiorowiska krzewinkowe z dominacją borówki brusznicy Vaccinium vitis-idaea 
i domieszką gatunków klasy Juncetea trifidi. Tego typu ugrupowania spotyka się obecnie na wyniesie-
niach przygrzbietowych i południowych stokach przylegających do kopuły szczytowej. Ze względu 
na ich wyrazistą fizjonomię i oryginalną kombinację gatunkową ujęto je jako odrębny zespół Hieracio 
alpini-Vaccinietum. 

Zdjęcie holotypowe Hieracio alpini-Vaccinietum zamieszczone jest w pracy Balcerkiewicza i Paw-
lak (2004). Syntetyczny obraz składu florystycznego przedstawiono natomiast w dwóch zestawie-
niach: w tabeli 1 (kolumna 6) grupującej murawy wysokogórskie i w tabeli 2 (kolumna 3) grupującej 
zbiorowiska krzewinkowe i psiary. Prezentacja taka umożliwia porównanie interesującej nas asocjacji 
z najbliższymi jej zespołami. 

Hieracio alpini-Vaccinietum wyraźnie różni się od Melampyro-Vaccinietum (=Vaccinietum myrtilli), 
którego fitocenozy są zbudowane z wysokich krzewinek borówki czarnej, a gatunki wysokogórskie 
mają w nich tylko śladowy udział. W stosunku do Empetro-Vaccinietum cechuje się brakiem jego gatun-
ków charakterystycznych oraz torfowców i Polytrichum strictum. 

Zróżnicowanie omawianego zespołu koresponduje z wystawą stoków i stopniem dyspersji pod-
łoża skalnego. Wskazać można następujące postaci: z sasanką alpejską Pulsatilla alba na miejscach 
wcześnie zerodowanych, ale obecnie stabilnych; z rojnikiem górskim Sempervivum montanum na 
stokach o wystawie południowej, na płytkich kamienistych glebach; porostową z płucnicą islandzką 
Cetraria islandica na glebach głębszych i suchych; mszystą ze skalniczkiem wełnistym Racomitrium 
lanuginosum na obrzeżach rumowisk po północnej stronie masywu.
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Empetro-Vaccinietum

Borówczyska bażynowe są naturalnym zbiorowiskiem piętra subalpejskiego. Wykształcają się tam 
przeważnie w postaci ombrofilnych torfowisk „wiszących” na luźnym szkielecie starych rumowisk skal-
nych. Oprócz dużych kęp mszaków, zdominowanych przez Polytrichum strictum i Sphagnum capillifo-
lium, płatom tego zespołu charakterystyczny wygląd nadają krzewinki – przede wszystkim bażyna 
obupłciowa Empetrum hermaphroditum (Tab. 2, kolumna 1). Od tatrzańskich fitocenoz tego typu różnią 
się brakiem borówki halnej Vaccinium gaultherioides. Udział mszaków i porostów w płatach Empetro-
-Vaccinietum jest uderzająco duży. Celiński i Wojterski (1983) podają, że ich lista przekracza 30 takso-
nów. Klama (2004) pisze, iż omawiany zespół należy do najbogatszych w wątrobowce i że w jego pła-
tach na Babiej Górze stwierdzono 26 gatunków tej grupy mszaków, co stanowi ¼ całej hepatikoflory 
omawianego masywu. Znajdują się wśród nich gatunki reliktowe i bardzo rzadkie.

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego

Tabela 2.  Zbiorowiska krzewinkowe i psiary 

Table 2.  Communities of dwarf  shrubs and Nardus stricta turfs

Tabela skrócona / Shortened table

Numer kolejny  1 2 3 4 5 6 7  
Succesive number                 
Nazwa zbiorowiska  Emp.-V Mel.-V Hier.-V H.a-N H.a-Nz H.v-N Vacc. m.  
Name of community   
Liczba zdjęć w tabeli  11 11 20 12 10 16 8  
Number of relevés in the 
table   
Liczba gatunków w tabeli  45 43 79 48 33 74 48  
Number of species in the 
table   
Średnia liczba gatunków  w 
zdjęciu  11 16 20 13 9 22 16  
Mean number of species in 
relevé   
Średnie pokrycie warstwy 
c [%]  76 92 69 93 82 99 100  
Mean cover of herb layer 
c [%]   
Średnie pokrycie warstwy 
d [%]  47 12 33 9 4 5 21  
Mean cover of moss layer 
d [%]                 
I. Vaccinio-Piceetea   

Empetrum hermaphroditum  V 2114  

Homogyne alpina  IV 147 V 714 III 346 V 351 V 266 II 788  

Vaccinium vitis-idaea  V 805 V 714 V 2690 III 67 III 75 I 4 II 69  

Vaccinium myrtillus  V 328 V 7614 V 1530 V 293 V 321 V 628 V 8125  

Dicranum scoparium  III 105 V 368 IV 363 I 8 I 219  

Pleurozium schreberi  II 214 III 150 II 35 II 50 III 50 IV 244  
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Numer kolejny  1 2 3 4 5 6 7  
Succesive number                 
Picea abies  I 5 II 7 I 1 I 4 I 4 IV 31  

Hylocomium splendens  II 55 I 5 I 218 I 31  

Pinus mugo  I 5 I 5 I 1 II 50  

Juniperus communis ssp. 
alpina  IV 77 I 6 III 60 II 15  

Melampyrum sylvaticum  II 59  

II. Oxycocco-Sphagnetea   

Sphagnum capillifolium  III 936  

Sphagnum rubellum  II 209 I 159  

Polytrichum strictum  II 1341 I 50 I 3 II 154  

III. Juncetea trifidi   

Hieracium alpinum  I 5 II 18 V 813 V 46  

Huperzia selago  I 5 I 5 IV 502 II 13  

Pulsatilla alba  I 5 III 931 II 154  

Cetraria nivalis  I 5 I 5 I 4  

Alectoria ochroleuca  I 5 II 35  

Cladonia uncialis  I 6 I 4  

Festuca airoides v. vivipara  II 36  

Thamnolia vermicularis  I 10  

IV. Gatunki piargów i rumo-
wisk skalnych   

Species of scree and rubble   

Campanula polymorpha  I 5 III 23 IV 213 II 9  

Luzula alpino-pilosa  I 5 IV 234 I 4  

Sempervivum montanum  II 55 II 253 I 8  

Racomitrium lanuginosum  II 566  

V. Nardo-Callunetea   

Diphasiastrum alpinum  I 30  

Hypochoeris uniflora  II 131 II 17  

Potentilla aurea  I 5 II 37 II 9 I 10 II 41  

Nardus stricta  V 123 II 31 V 6875 V 4525 V 5531 IV 2375  

Hieracium lachenalii  IV 32 I 3 V 425 IV 363  

Hypericum maculatum fo.  I 5 V 603 IV 206  

Potentilla erecta  V 884 V 100  

Veronica officinalis  IV 484 I 6  

Carex pilulifera  I 8 I 5 IV 222 I 6  

Luzula multiflora  I 5 V 303 I 6  

Carex ovalis  I 38  
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Objaśnienia: 1 (Emp.-V) - Empetro-Vaccinietum; 2 (Mel.-V) - Melampyro-Vaccinietum; 3 (Hier.-V) - Hieracio alpini-
-Vaccinietum;  4 (H.a-N) - Hieracio alpini-Nardetum;  5 (H.a-Nz) - Hieracio alpini-Nardetum postaci zubożałe; 6 (H.v-N) 
- Hieracio vulgati-Nardetum;  7 (Vacc. m.) - Zb. z Vaccinium myrtillus postaci reglowe 
Dla każdego gatunku obliczono stopień stałosci i współczynnik pokrycia; na szaro zaznaczono gatunki diagno-
styczne dla poszczególnych zbiorowisk roslinnych

Explanations: 1 (Emp.-V) - Empetro-Vaccinietum;  2 (Mel.-V) - Melampyro-Vaccinietum; 3 (Hier.-V) - Hieracio alpini-
-Vaccinietum; 4 (H.a-N) - Hieracio alpini-Nardetum; 5 (H.a-Nz) - Hieracio alpini-Nardetum impoverished forms;  
6 (H.v-N) - Hieracio vulgati-Nardetum;  7 (Vacc. m.) - community with Vaccinium myrtillus forest variants
For each species, frequency and cover coefficient are given; with grey, diagnostic species of plant communities are 
marked

Numer kolejny  1 2 3 4 5 6 7  
Succesive number                 
VI. Inne / Others   

Polytrichastrum alpinum  III 433 I 4  

Polygonum bistorta  III 23 III 22 I 8 I 6  

Calamagrostis villosa  I 5 IV 873 I 3 I 8  

Cetraria islandica  II 100 IV 1003 III 96  

Deschampsia flexuosa  IV 310 V 2318 V 1825 IV 1193 V 3075 I 63  

Sorbus aucuparia  II 11 III 61 I 1 IV 21  

Rumex alpestris  II 169 I 5 III 488 III 81  

Festuca rubra  I 5 V 1772 V 1756  

Agrostis capillaris  V 978 V 275  

Plantago lanceolata  II 13  

Trifolium repens  I 6  

Prunella vulgaris  I 3  

Juniperus communis ssp. 
communis              I 63  

Empetro-Vaccinietum jest zespołem dość pospolitym w piętrze subalpejskim Babiej Góry. Naj-
większą powierzchnię jego fitocenozy zajmują na północnych stokach Małej Babiej. Stosunkowo czę-
ste są również w rejonie Zimnej i Kamiennej Dolinki oraz na stokach ponad Żlebem Piarżystym i Poszu-
kiwaczy Skarbów. Ponadto rozproszone są niemal w całej przygrzbietowej części masywu. 

Ujęcie Empetro-Vaccinietum oraz podobnych do niego kombinacji gatunków wymaga szczegó-
łowych krytycznych studiów i to nie tylko na Babiej Górze, lecz w całym zasięgu tej asocjacji. Empe-
trum hermaphroditum wchodzi bowiem do układów fitocenotycznych o bardzo różnych wymaganiach 
siedliskowych i strategiach funkcjonowania. Wydaje się, że odrębną jednostkę stanowią niezatorfione 
borówczyska bażynowe, od której odróżniają się postaci torfowiskowe bliskie klasie Oxyccoco-Sphag-
netea, a jeszcze inną tworzą kępy płonnikowo-torfowcowe bez Empetrum hermaphroditum. Te ostatnie 
poprzedzają prawdopodobnie Empetro-Vaccinietum w procesie sukcesji, lecz mogą także trwać bardzo 
długo w mało zmienionej postaci.
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Melampyro sylvatici-Vaccinietum myrtilli 

Płaty zdominowane przez borówkę czarną odgrywają w szacie roślinnej Babiej Góry znaczącą rolę. 
Ich areał zwiększył się tam ostatnio, ponieważ zajmują miejsce będących w regresji muraw bliźniczko-
wych. Zjawisko to występuje zwłaszcza na południowych stokach masywu. 

Skupienia borówki czarnej traktowane są przeważnie jako zbiorowisko kadłubowe i ujmowane w nie-
określony bliżej syntakson Vaccinietum myrtilli. Postaci subalpejskie borówczysk czernicowych zdają się 
mieć jednak swoistą kombinację gatunków i dlatego powinny być oddzielone od tej wieloznacznej nazwy. 
W związku z powyższym zaproponowano (Balcerkiewicz, Pawlak 2004) dla nich nazwę Melampyro sylva-
tici-Vaccinietum myrtilli i podano wzorzec (typ nomenklatoryczny) pochodzący z badań tatrzańskich. 

Za gatunki charakterystyczne zespołu w obrębie formacji krzewinkowej uznać można pszeniec 
leśny Melampyrum sylvaticum i pszeniec zwyczajny M. pratense, a za wyróżniające gatunki związku 
Calamagrostion villosae. Borówczyska omawianego typu wykazują cechy zbiorowisk półnaturalnych, 
choć nie wykluczone, że jest to zespół naturalny o auksochorycznych właściwościach.

Skład florystyczny Melampyro-Vaccinietum na Babiej Górze ilustruje kolumna 2 w tabeli 2. Dla 
porównania w kolumnie 7 tej samej tabeli zamieszczono dane dokumentujące „Vaccinieta” z niższych, 
reglowych położeń.

Hieracio alpini-Nardetum

Hieracio alpini-Nardetum jest zespołem półnaturalnym. Jego fitocenozy wykształcają się pod wpływem 
użytkowania pasterskiego na miejscach zajętych wcześniej przez zarośla kosodrzewiny, traworośla, 
a także naturalne acydofilne murawy alpejskie. Od innych muraw bliźniczkowych różnią się udziałem 
gatunków z klasy Juncetea trifidi. 

W związku z zaniechaniem wypasu, murawy z bliźniczką psią trawką Nardus stricta są obecnie na 
Babiej Górze w wyraźnej regresji. Dotyczy to zarówno zespołu reglowego Hieracio vulgati-Nardetum, jak 
i jego wysokogórskiego odpowiednika Hieracio alpini-Nardetum. Fitocenozy drugiego z wymienionych 
zespołów tworzyły niegdyś w piętrach subalpejskim i alpejskim stosunkowo duże płaty, głównie na 
stokach południowych masywu. Aktualnie, podstawowym czynnikiem warunkującym istnienie muraw 
bliźniczkowych jest umiarkowane wydeptywanie. Tak więc ich płaty utrzymują się przede wszystkim 
przy ścieżkach. Murawy omawianego typu zatracają tam jednak swoją wyrazistość, co w pewnym 
stopniu zaciera też różnice pomiędzy dwoma wysokościowo ujętymi zespołami. W płatach, które nie 
są wydeptywane, miejsce Nardus stricta zajmuje najczęściej Deschampsia flexuosa i Vaccinium myrtillus. 

Różnice florystyczne pomiędzy Hieracio vulgati-Nardetum i Hieracio alpini-Nardetum przedsta-
wione zostały przez Balcerkiewicza (1984: tab. 41). Przy porównaniach zamieszczonych w cytowanej 
pracy wykorzystano m.in. materiały Ralskiego (1931) pochodzące z Babiej Góry. Zróżnicowanie muraw 
bliźniczkowych na Babiej Górze ilustruje tabela 2 (kolumny 4-6). 

4. Roślinność wyleżysk śnieżnych

Wyleżyska śnieżne są jedną z cech gór wysokich, toteż obecność charakterystycznych dla nich roślin 
– gatunków klasy Salicetea herbaceae – jest w literaturze babiogórskiej mocno eksponowana. Z miejsc, 
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w których długo zalega pokrywa śnieżna, podawane są wierzba zielna Salix herbacea i szarota niska 
Gnaphalium supinum oraz wątrobowce: Anthelia juratzkana, Lophozia sudetica, Marsupella brevissima, M. 
sprucei i Nardia scalaris (=Alicularia scalaris) (Celiński, Wojterski 1983, Klama 2004). Typowe zbiorowi-
ska wyleżyskowe są tu jednak tylko fragmentarycznie wykształcone i zajmują niewielkie powierzchnie. 

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego

Tabela 3.  Zbiorowiska wyleżyskowe i wyleżyskowo-piargowe

Table 3.  Snow-beds and scree communities

Tabela skrócona / Shortened table

Numer kolejny   1 2  3  4  5  6  
Succesive number               
Nazwa zbiorowiska Anth. N-Gn. Sal. her. Luz.n. Luz. a Poa-Luz.  
Name of community  
Liczba zdjęć w tabeli 3 10 4 11 17 12  
Number of relevés in the 
table  
Liczba gatunków w tabeli 30 58 44 50 27 17  
Number of species in the 
table  
Średnia liczba gatunków w 
zdjęciu 19 14 22 15 7 4  
Mean number of species in 
relevé  
Średnie pokrycie warstwy 
c [%] 28 30 52 83 72 37  
Mean cover of herb layer 
c [%]  
Średnie pokrycie warstwy 
d [%] 70 36 20 8 12 2  
Mean cover of moss layer 
d [%]               
I. Salicetea herbaceae  

Anthelia juratzkana 3 2417 I 10  

Marsupella brevissima 1 17 I 175  

Lophozia sudetica I 625  

Kiaeria starkei I 100  

Gnaphalium supinum V 906 1 13  

Salix herbacea 4 3063  

Nardia scalaris 1 167 I 175 2 25 I 5  

Luzula alpino-pilosa 3 350 IV 296 3 38 V 5386 V 6529 V 421  

Pohlia drummondii I 5  



182

Rośliny Babiej Góry

Numer kolejny   1 2  3  4  5  6  
Succesive number               
II. Gatunki preferujące sied-
liska nieustabilizowane  

Species showing a prefe-
rence for unstable habitat  

Poa laxa 3 1333 II 226 4 500 II 55 II 176 V 3167  

Oligotrichum hercynicum 1 17 III 245 2 138 I 45 II 176 II 2  

Pogonatum urnigerum I 1 2 138 II 24  

III. Juncetea trifidi  

Hieracium alpinum 3 500 IV 80 3 150 IV 355 I 4 I 4  

Huperzia selago 3 200 II 61 4 40 IV 32 I 1  

Festuca airoides 1 17 II 60 3 575 II 95 I 32  

Cetraria nivalis 2 33 I 5 3 38 II 14  

Cladonia uncialis 2 33 I 5 III 23  

Thamnolia vermicularis 3 50 I 10 I 5  

Alectoria ochroleuca 3 1183  

IV. Inne / Others  

Lophozia ventricosa I 50  

Nardus stricta I 200  

Diphasiastrum alpinum II 400 1 13  

Jungermannia gracillima I 5 I 13  

Nardia geoscyphus II 20 3 150  

Anemone narcissifolia 1 17 I 5 3 150 II 136  

Polytrichastrum alpinum 3 767 III 570 4 1125 I 9 I 4  

Vaccinium vitis-idaea 2 33 IV 76 3 575 III 27  

Vaccinium myrtillus IV 72 1 13 II 10 III 27  

Potentilla aurea 1 17 II 65 2 138 III 105 I 3  

Deschampsia flexuosa 3 50 III 75 3 575 V 1868 V 365 II 6  

Campanula polymorpha 1 17 II 60 4 163 V 277 I 6  

Solidago alpestris 2 33 2 25 V 41 II 34  

Mutellina purpurea II 56 1 13 IV 118 I 3  

Polygonum bistorta 1 438 IV 1323 II 254  

Objaśnienia: 1 (Anth.) - Zb. z Anthelia juratzkana;  2 (N-Gn.) - Nardo-Gnaphalietum;  3 (Sal. her.) - Salicetum her-
baceae;  4 (Luz.n.) - Luzuletum alpino-pilosae, płaty o naturalnie uwarunkowanej lokalizacji;  5 (Luz. a) - Luzuletum 
alpino-pilosae, płaty o antropogenicznie uwarunkowanej lokalizacji;  6 (Poa-Luz.) - Zb. Poa laxa-Luzula alpino-pilosa
Dla każdego gatunku obliczono stopień stałosci i współczynnik pokrycia; na szaro zaznaczono gatunki diagno-
styczne dla poszczególnych zbiorowisk roslinnych

Explanations: 1 (Anth.) - community  with  Anthelia juratzkana;  2 (N-Gn.) - Nardo-Gnaphalietum;  3 (Sal. her.) - Sali-
cetum herbaceae;  4 (Luz.n.) - Luzuletum alpino-pilosae, patches of naturally conditioned location;  5 (Luz. a) - Luzu-
letum alpino-pilosae, patches of anthropogenically conditioned location;  6 (Poa-Luz.) - community Poa laxa-Luzula 
alpino-pilosa For each species, frequency and cover coefficient are given; with grey diagnostic species of plant 
communities are marked
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Spośród zbiorowisk omawianej grupy należy wymienić przede wszystkim Salicetum herbaceae. 
Największy jego płat ulokowany jest przy górnej, zachodniej krawędzi Szerokiego Żlebu. Wierzba 
zielna występuje tam dość obficie, ale towarzyszą jej nie tyle gatunki wyleżyskowe co piargowe i mura-
wowe, przechodzące z innych sąsiednich zbiorowisk (Tab. 3, kolumna 3). 

Wydaje się, że za odrębne zbiorowisko wyleżyskowe uznać można również ugrupowania roślinne 
z dominacją Anthelia juratzkana (Tab. 3, kolumna 1). Spotyka się je wśród muraw wysokogórskich na 
graniowych wypłaszczeniach na wschód od Diablaka. Płaty tego typu traktowane są przez niektórych 
autorów jako wyleżyskowa postać zespołu Junco-Festucetum. 

Do zespołów wyleżyskowych, jednak antropogenicznie generowanych, należy też Nardo-Gnap-
halietum (Tab. 3, kolumna 2; zob. też Górski 2004, 2007). Jego płaty wykształcają się w piętrach sub-
alpejskim i alpejskim na poboczach ścieżek turystycznych lub na dawnych pieszych szlakach wyłączo-
nych obecnie z ruchu. Istotnymi czynnikami sprzyjającymi ich powstawaniu i trwaniu jest umiarkowane 
udeptywanie gleby oraz jej okresowa erozja, a także udeptywanie śniegu opóźniające jego topnienie. 
Tworzą się w ten sposób warunki podobne do spotykanych w naturalnych wyleżyskach śnieżnych. 
Zbiorowisko ma charakter niskiej murawki ze znacznym udziałem mszaków. Obok dominującej szaroty 
niskiej należy zwrócić uwagę na Diphasiastrum alpinum, Lophozia sudetica, Nardia geoscyphus (=Alicula-
ria geoscypha) i Kiaeria starkei. Dobrze wykształcone fitocenozy omawianego zespołu spotkać można 
np. na „dzikich” ścieżkach w okolicach Izdebczysk (Górski 2004: tab. 1, zdj. 14). Warto w tym miejscu 
zauważyć, iż umiarkowane wydeptywanie przyczynia się do znacznego zwiększenia liczebności oraz 
lokalnego zasięgu niektórych gatunków wyleżyskowych, zwłaszcza Gnaphalium supinum. 

Do klasy Salicetea herbaceae, grupującej zbiorowiska wyleżyskowe, zaliczany jest również zespół 
Luzuletum alpino-pilosae. Występowanie jego fitocenoz uwarunkowane jest jednak nie tylko długim 
zaleganiem pokrywy śnieżnej, lecz w równym stopniu także odpowiednią dyspersją i małą stabilnością 
podłoża. Tak więc zespół ten można w zasadzie traktować jako wyleżyskowo-piargowy. Wyjaśnie-
nia wymaga ujęcie fitosocjologiczne tej jednostki na Babiej Górze. Walas (1933) wyodrębnił ją jako 
oddzielny zespół Deschampsio-Luzuletum i tak asocjacja ta była przez wiele lat cytowana. Jej odrębność 
podkreślać miał duży udział śmiałka pogiętego Deschampsia flexuosa oraz wysokogórskich gatunków 
z klasy Juncetea trifidi, a także obecność rogownicy alpejskiej Cerastium alpinum (Celiński, Wojterski 
1961, 1963, 1983). Wydaje się, że brak jest podstaw do utrzymywania Deschampsio-Luzuletum w ran-
dze oddzielnego zespołu (porównaj Matuszkiewicz 2007), mimo, że wykazuje on pewne różnice flo-
rystyczne w stosunku do tatrzańskiego Luzuletum alpino-pilosae. Wynikają one z kilku przyczyn. Zna-
cząco zaważyło tu podejście metodyczne. Niektóre zdjęcia fitosocjologiczne wykonywane były przez 
Walasa (1933) na bardzo dużej powierzchni (2000 m2). Choćby więc z tego względu dokumentowały 
one raczej kompleksy zbiorowisk niż jednostki na poziomie zespołu. Wskazuje na to obecność we 
wspomnianych zdjęciach gatunków różnych grup fitosocjologicznych i o różnych preferencjach siedli-
skowych. Z drugiej strony roślinność na Babiej Górze rzeczywiście charakteryzuje się w wielu przypad-
kach drobnomozaikową strukturą wynikającą ze specyficznej budowy fliszu karpackiego. Należy też 
dodać, że na Babiej Górze w ogóle brak niektórych gatunków ściśle związanych z płatami Luzuletum 
w Tatrach, np. Ranunculus pseudomontanus i Doronicum clusii. Z kolei rogownica alpejska Cerastium 
alpinum nie rośnie w płatach omawianego zespołu, lecz na otaczających je półkach skalnych.

Fitocenozy Luzuletum alpino-pilosae (Tab. 3, kolumny 4 i 5) są na Babiej Górze dość rozpowszech-
nione. Występują w górnych partiach piętra subalpejskiego i w piętrze alpejskim, gdzie zajmują pół-
nocne stoki oraz przygraniowe, wododziałowe płytkie zagłębienia. Na interesującym nas terenie 
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można wskazać kilka postaci omawianego zespołu. Ubogie florystycznie, ale silnie zwarte płaty z abso-
lutną dominacją kosmatki brunatnej oraz domieszką Homogyne alpina, Deschampsia flexuosa i Mutellina 
purpurea lokują się przeważnie we wspomnianych przygraniowych zagłębieniach. Na tarasach rumo-
wisk stokowych wykształca się postać ziołoroślowa z Polygonum bistorta. W niektórych jej płatach 
zaznacza się wyraźnie udział gatunków kalcyfilnych, np.: Anemone narcissifolia, Rhodiola rosea, Galium 
anisophyllon i Aconitum firmum. 

Luzuletum alpino-pilosae wykazuje na Babiej Górze auksochoryczne właściwości. Oprócz fito-
cenoz, których lokalizacja uwarunkowana jest czynnikami naturalnymi, płaty omawianego zespołu 
wykształcają się także na antropogenicznie generowanych piargach tworzących się wzdłuż szlaków 
turystycznych (Tab. 3, kolumna 5; zob. też Górski 2007 – tab. 5). Są one uboższe florystycznie, lecz 
zawierają wszystkie istotne elementy zespołu; można nawet powiedzieć, że są bardziej wyraziste. 
Należy tu bowiem zaznaczyć, iż na Babiej Górze brak współcześnie takich procesów stokowych, 
w wyniku których powstawałyby typowe stożki piargowe, stanowiące podstawowe miejsce występo-
wania Luzuletum alpino-pilosae w innych obszarach wysokogórskich. 

Interesujące, pasowe skupienia Luzula alpino-pilosa spotkać można wzdłuż ścieżki na odcinku 
między Przełęczą Brona i Kościółkami. Kosmatka brunatna tworzy tam okrajek pomiędzy zaroślami 
kosodrzewiny a ścieżką na jej południowym (eksponowanym ku północy) zacienionym poboczu. Panu-
jące w tym miejscu warunki siedliskowe wybitnie odpowiadają wymaganiom tej wyleżyskowo-piargo-
wej rośliny, następuje bowiem kumulacja śniegu i jego długie zaleganie, ciągła destabilizacja podłoża 
oraz brak bezpośredniej insolacji przy wystarczającym dostępie światła. 

Wyraźnie antropogeniczne pochodzenie ma ubogie florystycznie, ale bardzo charakterystyczne 
zbiorowisko Poa laxa-Luzula alpino-pilosa (Tab. 3, kolumna 6). Występuje pospolicie na miejscach 
wydeptywanych, m.in. na szeroko rozdeptanych traktach turystycznych, lecz tylko w wysokich położe-
niach (powyżej 1600 m n.p.m.). Jego fitocenozy obserwować można zarówno w obszarach stokowych 
(np. pod Siodłem Bończy), jak i graniowych (np. na Pośrednim Grzbiecie). Tworzy się na żwirkach pia-
skowcowych z domieszką części ilastych powstałych w wyniku rozkruszenia cienko warstwowanych 
skał. Zbiorowisko to jest dobrym wskaźnikiem powierzchniowych procesów erozyjnych.

5. Roślinność odsłonięć erozyjnych, piargów i rumowisk  
skalnych 

Jak już wspomniano wcześniej, niemożliwe jest ścisłe rozdzielenie tzw. zbiorowisk wyleżyskowych 
i piargowych. Stąd też niektóre typy fitocenoz, uwarunkowane jednocześnie labilnością podłoża jak 
i długim zaleganiem śniegu, zostały już omówione w poprzednim podrozdziale wraz z roślinnością 
wyleżyskową. Tu zostaną przedstawione zbiorowiska piargów i gołoborzy, dla rozwoju których dłu-
gość zalegania pokrywy śnieżnej nie ma zasadniczego znaczenia.

Najbardziej rozpowszechnionym, pionierskim zespołem roślinnym jest na Babiej Górze Pogo-
nato-Oligotrichetum (Tab. 4, kolumna 1). Są to niskie, mszyste murawki. Zasiedlają żwirowo-ziemiste 
podłoże na świeżych obrywach i osuwiskach oraz na odsłonięciach erozyjnych wzdłuż ścieżek. Płaty 
o charakterze naturalnym występują w dolnych partiach Szerokiego Żlebu, na osuwisku w pobliżu 
Żlebu Poszukiwaczy Skarbów oraz na osuwisku zwanym Cylową Zerwą, przecinającym Górny Płaj na 
zachód od Markowych Szczawin. Płaty generowane antropogenicznie są pospolite na wszystkich szla-
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Tabela 4.  Zbiorowiska piargów i rumowisk 

Table 4.  Scree and rubble communities

Tabela skrócona / Shortened table

Numer kolejny   1  2  3  4
Succesive number          
Nazwa zbiorowiska Pog.-O Arab-C Card. fl. Sedo-Rh.
Name of community 
Liczba zdjęć w tabeli 23 5 6 8
Number of relevés in the table
Liczba gatunków w tabeli 59 36 35 73
Number of species in the table
Średnia liczba gatunków w zdjęciu 8 14 14 20
Mean number of species in relevé
Średnie pokrycie warstwy c [%] 26 22 33 58
Mean cover of herb layer c [%]
Średnie pokrycie warstwy d [%] 32 4 4 10
Mean cover of moss layer d [%]          
I. Gatunki preferujące siedliska nieustabili-
zowane

Species showing a preference for unstable 
habitat

Luzula alpino-pilosa III 75

Poa laxa II 967

Oligotrichum hercynicum V 2396

Pogonatum urnigerum III 503 II 12 II 10

Pohlia  wahlenbergii II 95 III 120 III 93

Poa annua II 1326 II 20 IV 177 I 6

Arabis alpina ssp. alpina V 1150 I 125

Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii V 820

Tussilago farfara IV 808

Epilobium montanum V 28

Cardamine pratensis III 18

Cardamine flexuosa V 2208 I 6

Cardamine amara ssp. amara I 8 II 9

Chamaenerion angustifolium V 185 II 281

Rhodiola rosea II 12 IV 1069

Sedum fabaria V 2500

Sanionia uncinata III 506

Valeriana tripteris II 188

II. Betulo-Adenostyletea

Leucanthemum waldsteinii juv. IV 13

Petasites albus juv. III 18

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego
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Numer kolejny   1  2  3  4
Succesive number          
Salix silesiaca I 3 III 5 II 14

Hypericum maculatum I 1 I 2 III 144

Rumex alpestris II 31 I 10 II 17 I 63

Epilobium alpestre II 10 II 8

Geranium sylvaticum II 4 V 319

Thalictrum aquilegiifolium II 19

Phyteuma spicatum II 13

Ribes petraeum II 13

Rosa pendulina II 13

Polygonatum verticillatum I 6

III. Querco-Fagetea

Stellaria nemorum I 1 III 18 I 219

Ranunculus lanuginosus I 2 I 1

Milium effusum II 10 IV 325

Dryopteris filix-mas IV 200

Daphne mezereum II 14

Lilium martagon I 6

Paris quadrifolia I 1

IV. Inne / Others

Mutellina purpurea I 2 II 70

Deschampsia flexuosa II 52 III 81

Campanula polymorpha I 1 III 112 I 6

Polygonum bistorta I 2 II 4 II 9

Rubus idaeus I 5 I 10 III 12 V 663

Melandrium rubrum      III 5 II 8

Objaśnienia: 1 (Pog.-O) - Pogonato-Oligotrichetum;  2 (Arab-C) - Zb. Arabis alpina-Cardaminopsis arenosa ssp. borba-
sii;  3 (Card. fl.) - Zb. z Cardamine flexuosa;  4 (Sedo-Rh.) - Sedo-Rhodioletum  
Dla każdego gatunku obliczono stopień stałości i współczynnik pokrycia; na szaro zaznaczono gatunki diagno-
styczne dla poszczególnych zbiorowisk roślinnych

Explanations: 1 (Pog.-O) - Pogonato-Oligotrichetum;  2 (Arab-C) - community Arabis alpina-Cardaminopsis arenosa 
ssp. borbasii;  3 (Card. fl.) - community with Cardamine flexuosa;  4 (Sedo-Rh.) - Sedo-Rhodioletum 
For each species, frequency and cover coefficient are given; with grey, diagnostic species of plant communities are 
marked
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kach turystycznych od regla górnego po szczyt. W składzie florystycznym, poza dwoma tytułowymi 
gatunkami zespołu, na uwagę zasługują Ditrichum heteromallum, Pohlia drummondii i P. wahlenbergii. 
Postaci reglowe wyróżnia Dicranella heteromalla i Atrichum undulatum. Z roślin naczyniowych w wyż-
szych położeniach występuje Poa laxa, a w niższych Poa annua (zob. też Górski 2007, 2008). Fitoce-
nozy Pogonato-Oligotrichetum są dobrym wskaźnikiem aktualnych procesów erozyjnych.

Ze świeżymi odsłonięciami podłoża w piętrze subalpejskim związane jest zbiorowisko Arabis 
alpina-Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii (Tab. 4, kolumna 2). Zostało ono udokumentowane na silnie 
eksponowanych i erodowanych stokach Piarżystego Żlebu poniżej Czarnego Dzioba. Procesy erozyjne 
są tam dodatkowo potęgowane ruchem turystycznym. W miejscach tych występuje drobny rumosz 
skalny z dużą domieszką części ziemistych. Wydaje się, że zbiorowiska tego typu mogą tworzyć się 
także na naturalnych obrywach i osuwiskach. Pod względem składu florystycznego i warunków sied-
liskowych omawiane zbiorowisko jest najbliższe zespołom piargowym z klasy Thlaspietea rotundifolii.

Na świeżych, wilgotnych odsłonięciach erozyjnych i osuwiskowych w piętrach reglowych kształ-
tują się fitocenozy z dominacją rzeżuchy leśnej Cardamine flexuosa (Tab. 4, kolumna 3). Obok rzeżuchy 
leśnej spotyka się w nich również inne gatunki pionierskie (wiechlinę roczną Poa annua, podbiał pospolity 
Tussilago farfara, wierzbownicę górską Epilobium montanum, mech borześlad białawy Pohlia wahlenbergii), 
a także młodociane okazy gatunków ziołoroślowych. Zbiorowisko ma charakter krótkotrwały, ale pełni 
ważną rolę w stabilizowaniu drobnoziarnistego materiału skalnego. Fragmentarycznie wykształcone 
płaty omawianego zbiorowiska towarzyszą też ścieżkom turystycznym. Występują na przykład dość licz-
nie pomiędzy stopniami „schodów” na szlaku z Markowych Szczawin na Przełęcz Brona. 

Z podnoszoną już wcześniej specyfiką budowy geologicznej i geomorfologii Babiej Góry – wyra-
żającą się m.in. obecnością obrywów skalnych na północnych stokach masywu – korespondują dobrze 
fitocenozy zespołu Sedo-Rhodioletum (zobacz zdjęcie holotypowe – Balcerkiewicz, Pawlak 2004). Bio-
rąc pod uwagę fizjonomię płatów, omawiane zbiorowisko można nazwać ziołoroślami rumowisko-
wymi. Wykształcają się one na gruzie zwalisk skalnych pod stromymi ścianami obrywów. Ważną cechą 
tych siedlisk jest to, że pod warstwą grubego piaskowcowego rumoszu znajdują się części ziemiste 
zawierające węglan wapnia. Substancje te pochodzą z ławic łupków i margli odciętych wraz z blokami 
piaskowca lub są wypłukiwane bezpośrednio z odsłoniętych ścian skalnych. Warunki wilgotnościowe 
są zróżnicowane; ze względu na strukturę podłoża mogą występować okresowe niedobory wody. 

Za gatunki charakterystyczne zespołu Sedo-Rhodioletum uznano rozchodnik karpacki Sedum 
fabaria i różeniec górski Rhodiola rosea (Tab. 4, kolumna 4). Należy zauważyć, że są to sukulenty dobrze 
przystosowane do warunków panujących na rumowisku skalnym. Obok nich, w składzie florystycznym 
swój udział zaznaczają wyraźnie rośliny ziołoroślowe z klasy Betulo-Adenostyletea oraz gatunki lasowe 
z klasy Querco-Fagetea. Proporcje udziału poszczególnych grup zależą od zaawansowania rozwoju zbio-
rowiska oraz od uwilgotnienia podłoża. Można wyróżnić trzy postaci wysokościowe Sedo-Rhodioletum. 
Fitocenozy tego zespołu występują głównie w piętrze subalpejskim, w strefie wychodni skalnych roz-
ciągającej się na wysokości od 1450 m n.p.m. do 1550 m n.p.m. i tam są najpełniej wykształcone. 
W wysokich położeniach, przy obrywach podgraniowych, spotyka się postać z Luzula alpino-pilosa ale 
bez Sedum fabaria. Na niżej położonych górnoreglowych rumowiskach i osuwiskach przypotokowych 
wykształca się postać z Sedum fabaria i Cardamine flexuosa. 

Fitocenozy zespołu Sedo-Rhodioletum są istotnym dopełnieniem całego kompleksu zbiorowisk 
roślinnych związanych z obrywami skalnymi. Sąsiadują one zazwyczaj z płatami Saxifrago-Festucetum 
lub Oxalido-Ribetum petraeae. 

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego
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Pewne podobieństwo siedliskowe do Sedo-Rhodioletum wykazuje zespół Bucklandiello sudetici-
-Sempervivetum montani. Jest on także związany z piaskowcowymi kamieniskami, jednak znacznie 
starszymi i nie zawierającymi węglanu wapnia. Jego fitocenozy wykształcają się na obrzeżach wyso-
kogórskich gołoborzy po południowej stronie masywu, tj. w miejscach suchych i silnie nasłonecznio-
nych. Warunki te mają swoje odbicie w składzie florystycznym, gdzie główną rolę odgrywają kserofity, 
w tym sukulent rojnik górski Sempervivum montanum oraz mech skalnik sudecki Bucklandiella sudetica 
(=Racomitrium sudeticum). Mimo że jest to zbiorowisko stosunkowo długotrwałe, z czasem w jego pła-
tach osiedlają się krzewinki oraz gatunki murawowe, przez co kombinacja gatunków jest coraz bliższa 
Hieracio-Vaccinietum. 

Fitocenozy omawianego zespołu spotykane na Babiej Górze nie różnią się zasadniczo od tych, 
jakie udokumentowane zostały z Tatr i Bieszczad (Balcerkiewicz 1984, Górski 2007).

Charakteryzując roślinność piargów i rumowisk na Babiej Górze należy też wspomnieć o zbio-
rowisku z wierzbą wykrojoną Salix retusa (=Salix kitaibeliana), które zostało udokumentowane przez 
Trząskę (1983) dwoma zdjęciami fitosocjologicznymi. Na Babiej Górze występuje ono na niewielkiej 
powierzchni w Szerokim Żlebie. Zbiorowisko to składem florystycznym nawiązuje do zespołu Drepa-
noclado-Salicetum kitaibeliane opisanego z Tatr (Balcerkiewicz 1984).

Szczególne miejsce w krajobrazie roślinnym Babiej Góry zajmują epilityczne zbiorowiska poro-
stów i mszaków. Ich bezpośrednim podłożem są kwaśne skały piaskowcowe. Najlepiej wykształcają się 
na starych, rozległych rumowiskach skalnych w piętrach subalpejskim i alpejskim. Spotyka się je oczy-
wiście także na ścianach skalnych, tych jednak na Babiej Górze jest niewiele. Roślinność epilityczna 
Babiej Góry nie została dotychczas szczegółowo zbadana i udokumentowana. Na podstawie ogólnych 
obserwacji oraz danych florystycznych można jednak wskazać kilka zespołów tego typu. Do najpospo-
litszych i łatwo zauważalnych należą wielogatunkowe ugrupowania porostów wyróżniane w literaturze 
jako: Rhizocarpetum alpicolae, Umbilicarietum deustae i Umbilicarietum cylindricae. Spośród pionierskich 
zbiorowisk epilitycznych z dominacją mchów najczęściej spotyka się Rhacomitrio-Andreaeetum rupe-
stris oraz Rhacomitrietum lanuginosi, a z dominacją wątrobowców Gymnomitrietum concinnati.

6. Zbiorowiska źródliskowe

Północne stoki Babiej Góry obfitują w liczne źródła i wysięki wodne. Wypływają one z warstw 
łupkowych przedzielających bloki piaskowca magurskiego i wynoszą stamtąd pewne ilości substancji 
ilastych i węglanu wapnia. Na umiarkowanie nachylonych kamienistych stokach, gdzie wolno sączą się 
wody źródliskowe, wykształcają się fitocenozy z dominacją mchów i wątrobowców, nazywane mszar-
nikami. Pod względem fitosocjologicznym są one na Babiej Górze bardzo słabo poznane. Ich znajo-
mość opiera się na jednym zdjęciu wykonanym przez Walasa (1933) oraz na opisie przedstawionym 
przez Celińskiego i Wojterskiego (1983). Bazując na tych materiałach uzupełnionych obserwacjami 
własnymi, mszarniki wykształcające się w źródliskach po północnej stronie Babiej Góry zaliczono 
do zespołu Cratoneuretum falcati, znanego też pod nazwą Arabido-Cratoneuretum falcati. Brak w nich 
wprawdzie dwóch ważnych diagnostycznie gatunków Heliosperma quadridentatum i Arabis soyeri ssp. 
subcoriacea, ale struktura i skład florystyczny płatów są typowe dla tej asocjacji. W warstwie mszystej, 
pokrywającej około 90% powierzchni, panuje źródliskowiec zmienny Palustriella commutata var. falcata 
(=Cratoneuron commutatum var. falcatum). Towarzyszą mu: Brachythecium rivulare, Bryum schleicheri, 
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Rhizomnium punctatum, Conocephalum conicum, Scapania undulata, Plagiochila asplenioides, a w niektó-
rych płatach także Diobelonella palustris, Dichodontium pellucidum i Jungermannia obovata. Warstwa 
zielna, choć wyraźnie wykształcona, jest dość słabo zwarta. Składają się na nią: Arabis alpina, Epilobium 
alsinifolium, Cardamine amara ssp. opizii, Caltha laeta, Viola biflora; trafiają się też: Poa remota, Crepis 
paludosa, Chaerophyllum hirsutm i Chrysosplenium alternifolium.

Fitocenozy Cratoneuretum falcati zajmują niewielkie powierzchnie. Znajduje się je najczęściej 
w obrębie regla górnego, gdzie występują zwykle w sąsiedztwie Aconitetum firmi. Bardzo dobrze 
wykształcony płat tej asocjacji można obserwować bezpośrednio przy szlaku Akademicka Perć, u źró-
deł Szumiącej Wody. Rozszerzył on tam ostatnio swój areał na wilgotne kamienisko, powstałe po 
wykrotach świerkowych. 

Do szeroko rozumianej grupy zbiorowisk źródliskowych należy także zaliczyć niektóre typy zio-
łorośli występujących na Babiej Górze. Są to ziołorośla z tojadem mocnym Aconitetum firmi, silnie 
związane z obszarami źródliskowymi, oraz ziołorośla ze świerząbkiem orzęsionym Chaerophylletum 
hirsuti, preferujące siedliska źródliskowo-młakowe. Obydwa te zespoły omówione są bliżej w rozdziale 
poświęconym ziołoroślom.

7. Ziołorośla 

Ziołorośla to niewątpliwie najbardziej kwiecista i wielobarwna formacja roślinna Babiej Góry. Zbio-
rowiska ziołoroślowe znajdują w tym masywie szczególnie dogodne warunki do rozwoju i w związku 
z tym występują tam dość pospolicie. Wykazują one azonalny charakter rozmieszczenia wysokościo-
wego, sięgając od pogórza po strefę kosodrzewiny. Ich bogactwo i różnorodność są jednak największe 
w piętrze subalpejskim oraz w wyższych partiach regla górnego. Fitocenozy zespołów ziołoroślowych 
wykształcają się w miejscach, na które przynajmniej chwilowo nie może wkroczyć las lub zarośla koso-
drzewiny, np.: na stromych skarpach dolinek przypotokowych, u podnóży uskoków skalnych, na słabo 
ustabilizowanych osuwiskach, w miejscach silnie uwilgotnionych. Zasiedlają też luki powstające okre-
sowo w drzewostanach w wyniku procesów fluktuacyjnych lub degeneracyjnych oraz obrzeża polanek 
w strefie górnej granicy lasu. 

O fitosocjologicznym zróżnicowaniu ziołorośli (Tab. 5) decydują przede wszystkim: uwilgotnienie 
podłoża, zawartość części ziemistych i węglanu wapnia w glebie oraz stopień ocienienia. Na Babiej 
Górze wyróżnić można co najmniej 10 typów zbiorowisk ziołoroślowych. Są wśród nich: przewodnie 
dla tej formacji mezofilne ziołorośla z miłosną górską Adenostyletum alliariae, ziołorośla lepiężnikowe 
Petesitetum kablikiani i Petesitetum albi, ziołorośla paprociowe Athyrietum distentifolii bliskie niektó-
rym postaciom runa borów górnoreglowych, ziołorośla źródliskowe Aconitetum firmi i Chaerophylletum 
hirsuti, ziołorośla kiprzycowo-malinowe (zbiorowisko Rubus-Chamaenerion) nawiązujące do zespołów 
porębowych oraz tzw. szczawiny Rumicetum alpini, łączone zwykle z grupą zbiorowisk antropoge-
nicznych. Ziołorośla niemal wszystkich typów obserwować można na poboczach dróg turystycznych, 
w szczególności wzdłuż subalpejskiego odcinka Akademickiej Perci, przy szlaku z Markowych Szcza-
win na przełęcz Brona oraz na obrywach i w dolinkach schodzących do Górnego Płaju.

Ziołorośla górskie to kombinacje gatunków składające się ze spontaneofitów i uwarunkowane 
przede wszystkim czynnikami naturalnymi. Rola człowieka w formowaniu swoistości florystycznej 
poszczególnych asocjacji ziołoroślowych wydaje się niewielka i ogranicza się do modyfikacji zauwa-
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żanych dopiero na poziomach niższych od zespołu. Tak więc generalnie można je uznać za zbiorowi-
ska naturalne. Gospodarka leśna i infrastruktura turystyczna przyczyniły się natomiast znacząco do 
zmiany areału (przeważnie jego zwiększenia) i sposobu rozmieszczenia fitocenoz zespołów tego typu 
na Babiej Górze. Podkreślając naturalny charakter ziołorośli babiogórskich należy jednak wspomnieć, 
że w jednym z płatów Adenostyletum alliariae, na wysokości 1400 m n.p.m., autorzy niniejszego opra-
cowania w roku 1999 stwierdzili występowanie smotrawy okazałej Telekia speciosa. Ten obcy na Babiej 
Górze, wschodniokarpacki gatunek fizjonomicznie i siedliskowo dobrze wpasowuje się w ziołorośla 
górskie. Wydaje się jednak, że w wyższych położeniach nie zagraża on rodzimym gatunkom ziołoroślo-
wym, bowiem ze względów fenologicznych ma tam ograniczone możliwości reprodukcji generatywnej.

Obok samodzielnie funkcjonujących płatów, ziołorośla tworzą też dość często układy synuzjalne 
w zbiorowiskach leśnych bądź zaroślowych. Szczególnie widoczne jest to w laskach jarzębinowych 
i jaworzynie karpackiej. 

Ziołorośla z miłosną górską Adenostyletum alliariae

Fitocenozy Adenostyletum alliariae (Tab. 5, kolumna 6) są na Babiej Górze bardzo dobrze wykształ-
cone i stosunkowo często spotykane, szczególnie w reglu górnym i piętrze kosodrzewiny. Składają 
się z wysokich (sięgających 1,5 m), obficie kwitnących bylin i uważane są za ozdobę tego masywu 
górskiego. Imponują zwłaszcza na początku lipca kiedy kwitną rośliny charakterystyczne zespołu. 
Wzrok przyciągają wówczas różowe kwiaty miłosny górskiej Adenostyles alliariae, fioletowoniebieskie 
modrzyka górskiego Cicerbita alpina, żółte omiegu górskiego Doronicum austriacum, białe jaskra pla-
tanolistnego Ranunculus platanifolius i złocienia okrągłolistnego Leucanthemum waldsteinii. Obok pła-
tów ze stosunkowo równomiernym udziałem wymienionych gatunków spotyka się postaci facjalne, 
najczęściej z dominacją Doronicum austriacum. W składzie florystycznym babiogórskich ziołorośli 
z miłosną górską zanotowano aż 25 gatunków z klasy Betulo-Adenostyletea, w tym 9 ze związku Ade-
nostylion. 

Adenostyletum alliariae jest zespołem naturalnym auksochorycznym o antropogenicznie posze-
rzonym areale lokalnym. Jego fitocenozy – poza właściwymi im siedliskami naturalnymi – zajmują 
także obrzeża polan oraz przecinki w lasach i kosodrzewinie wykonane dla poprowadzenia dróg i ście-
żek turystycznych. Płaty omawianego zbiorowiska można też łatwo generować przez podsianie lub 
posadzenie odpowiednich gatunków, a później hamowanie sukcesji. Tak ukształtowane wielogatun-
kowe ziołorośla utrzymywały się kiedyś, przez wiele lat w ogrodzie przed budynkiem Dyrekcji Parku, 
budząc zachwyt wśród zwiedzających. 

Ziołorośla z parzydłem leśnym Arunco-Doronicetum austriaci

Należy wspomnieć o podobnym do Adenostyletum alliariae zespole Arunco-Doronicetum austriaci, opi-
sanym przez Kornasia z Gorców. Fitocenozy odpowiadające wzorcowi tej asocjacji spotyka się również 
na Babiej Górze. Trzema zdjęciami fitosocjologicznymi udokumentował je stąd Kasprowicz (1996c). 
Z jego danych oraz obserwacji własnych wynika, że od Adenostyletum różnią się przede wszystkim 
obecnością parzydła leśnego Aruncus sylvestris oraz większym udziałem rutewki orlikolistnej Thalic-
trum aquilegiifolium, a także gatunków lasowych (Actaea spicata, Daphne mezereum, Pulmonaria obscura) 
i roślin związanych z niestabilnym podłożem (Cardamine flexuosa, Valeriana tripteris, Geranium robertia-
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num). Na Babiej Górze omawiany zespół tworzy niewielkie płaty na stromych, erodowanych skarpach 
w piętrze regla dolnego. Wykształcają się one na bardzo żyznych glebach, najczęściej w sąsiedztwie 
lub nawet w obrębie jaworzyny karpackiej Sorbo-Aceretum. 

Ziołorośla z lepiężnikiem wyłysiałym Petesitetum kablikiani

Petesitetum kablikiani to, obok Adenostyletum alliariae, najbogatsze florystycznie ziołorośla występu-
jące na Babiej Górze (Tab. 5, kolumna 7). W płatach tego zespołu spotyka się niemal wszystkie gór-
skie gatunki ziołoroślowe, lecz wyraźnym i charakterystycznym dominantem decydującym o fizjono-
mii zbiorowiska jest lepiężnik wyłysiały. Drugim gatunkiem charakterystycznym zespołu jest według 
Matuszkiewicza (2007) pasożytująca na lepiężniku zaraza żółta Orobanche flava. Gatunek ten wystę-
puje jednak tylko w niższych położeniach i zdaniem Uziębło (2011) można go uznać jedynie za takson 
wyróżniający dolnoreglową formę wysokościową zespołu Petesitetum kablikiani. Optimum fitoceno-
tyczne w omawianej asocjacji znajdują również pierwiosnek wyniosły Primula elatior i wierzbownica 
okółkowa Epilobium alpestre, wyróżniając lokalnie Petesitetum kablikiani spośród innych typów ziołoro-
śli. Należy też zwrócić uwagę na udział takich gatunków, jak: Chrysosplenium alternifolium, Viola biflora, 
Geranium sylvaticum, Rhodiola rosea, Ranunculus lanuginosus.

Fitocenozy Petesitetum kablikiani przywiązane są do wilgotnych gleb szkieletowych, lecz stosun-
kowo bogatych w części ziemiste. Odczyn gleby jest zazwyczaj obojętny lub słabo kwaśny. Podłoże 
zawiera pewne ilości węglanu wapnia. Siedliska tego typu spotyka się u podnóży obrywów i osuwisk 
skalnych, w miejscach gdzie naniesione zostały iły wymyte spomiędzy bloków piaskowcowych fliszu 
karpackiego. 

Bardzo znamienne jest rozmieszczenie płatów Petesitetum kablikiani na północnych zboczach 
Babiej Góry (Uziębło 1997). Skupiają się one głównie w dwóch znacznie oddalonych od siebie obsza-
rach wysokościowych: dolnoreglowym i subalpejskim. W niższych położeniach występują na żwiro-
wiskach, wzdłuż dolin potoków; natomiast w wyższych zasiedlają stromo nachylone zbocza oraz wil-
gotne i ocienione żleby. Uziębło (1997) podaje, że nie odnotowano obecności naturalnych fitocenoz 
Petasitetum kablikiani w przedziale wysokościowym 900 – 1400 m n.p.m. Rozmieszczenie takie wyraź-
nie rozdziela populacje Petasites kablikianus i to nie tylko przestrzennie, ale przede wszystkim izoluje 
je fenologicznie.

Ziołorośla z lepiężnikiem białym Petesitetum albi

Fitocenozy Petesitetum albi występują w obydwu piętrach reglowych, rozpowszechnione są jednak 
przede wszystkim w reglu dolnym. Wykształcają się na zboczach dolin potoków, na obrzeżach zabag-
nionych polanek oraz w lukach drzewostanowych. Zajmują miejsca umiarkowanie świetliste oraz wil-
gotne, niemal zawsze w kontakcie ze zbiorowiskami leśnymi: żyzną buczyną karpacką Dentario glandu-
losae-Fagetum, jaworzyną karpacką Sorbo-Aceretum lub bagienną olszyną górską Caltho-Alnetum. 

Poza gatunkiem przewodnim, omawiany zespół wyróżnia – w stosunku do innych ziołorośli – 
liczna grupa gatunków klasy Querco-Fagetea (19 gatunków, w tym Dentaria glandulosa, Impatiens noli-
-tangere), obecność niektórych roślin źródliskowych, a także Athyrium filix-femina i Cardamine flexuosa 
(Tab. 5, kolumna 1). 

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego
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Ziołorośla źródliskowe z tojadem mocnym Aconitetum firmi

Zespół Aconitetum firmi można uznać za bardzo dobry wskaźnik obszarów źródliskowych na Babiej 
Górze. Jego płaty występują najliczniej w reglu górnym, choć nierzadko spotyka się je także w pię-
trze kosodrzewiny. Zajmują kamieniste miejsca z wolno sączącą się wodą w górnych odcinkach 
potoków, zwykle w pobliżu mszarników źródliskowych typu Cratoneuretum falcati. Znajduje to odbi-
cie w składzie florystycznym omawianego zespołu i przejawia się współwystępowaniem gatunków 
z klas Betulo-Adenostyletea i Montio-Cardaminetea, a także niektórych higrofilnych gatunków leś-
nych. W tej specyficznej kombinacji, obok tojadu mocnego Aconitum firmum, istotną rolę odgrywają 
takie gatunki jak: Stellaria nemorum, Chrysosplenium alternifolium, Myosotis nemorosa, Poa remota, 
Viola biflora, Cardamine amara, Arabis alpina, Rhizomnium punctatum, Pellia endiviifolia. Zbiorowisko 
ma wyraźnie trzywarstwową budowę. Znamienny jest duży udział mszaków. Pokrycie roślin warstwy 
mszystej wynosi średnio aż 44% i jest zdecydowanie najwyższe w grupie zbiorowisk ziołoroślowych 
(Tab. 5, kolumna 3).

Ziołorośla bagienne ze świerząbkiem orzęsionym Chaerophylletum hirsuti

Występowanie typowych ziołorośli ze świerząbkiem orzęsionym Chaerophyllum hirsutum ograniczone 
jest w zasadzie do regla dolnego, choć sam gatunek ma znacznie szerszy zasięg wysokościowy. Ich 
płaty wykształcają się na utworach mułowo-torfowych. Zajmują zabagnione dolinki i lokalne zagłębie-
nia u podnóża uskoków przecinających warstwy wodonośne.

Gatunki z klasy Betulo-Adenostyletea występują w omawianym zbiorowisku ze stosunkowo niską 
stałością (Tab. 5, kolumna 4). O powiązaniach przestrzennych i dynamicznych ze zbiorowiskami źród-
lisk i młak świadczy znaczący udział Aconitum firmum, Caltha palustris, Myosotis nemorosa, Crepis palu-
dosa, Cardamine pratensis oraz Deschampsia caespitosa. Z drugiej strony Chaerophylletum hirsuti stanowi 
kombinację gatunków bardzo zbliżoną do runa bagiennej olszyny górskiej Caltho-Alnetum. W ziołoro-
ślach ze świerząbkiem sporadycznie notowano np. Glyceria nemoralis, Poa remota, Carex remota, Carex 
sylvatica. Obydwa zespoły wykształcają się w podobnych warunkach glebowych. Chaerophylletum hir-
suti sięga jednak do wyższej strefy regla dolnego, niedostępnej już dla olszy szarej.

Zbiorowiska z dominacją świerząbka orzęsionego wymagają dalszych szczegółowych badań. 
Gatunek ten występuje masowo także na kamienistych obrzeżach potoków przepływających przez 
bory, gdzie tworzy charakterystyczne okrajki. Tego typu ziołorośla okrajkowe na Babiej Górze wystę-
pują rzadziej, natomiast często spotykane są w Tatrach. 

Ziołorośla paprociowe Athyrietum distentifolii

Występująca w bardzo dużym zwarciu, absolutnie dominująca wietlica alpejska Athyrium distentifolium 
nadaje ziołoroślom paprociowym fizjonomię facjalną. W lecie odznaczają się one barwą świeżej zieleni, 
a po pierwszych przymrozkach ujawniają się jako widoczne już z daleka brunatne plamy. Mimo dość 
prostej budowy skład zbiorowiska nie jest skrajnie ubogi. Za gatunki lokalnie wyróżniające Athyrietum 
distentifolium wśród ziołorośli uznać można: paproć nerecznicę szerokolistną Dryopteris dilatata oraz 
szczawik zajęczy Oxalis acetosella i podbiałek alpejski Homogyne alpina (Tab. 5, kolumna 5). Zauważa 
się wyraźne powiązania florystyczne omawianego zespołu z podzespołem boru górnoreglowego Pla-
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giothecio-Piceetum athyrietosum. Płaty ziołorośli paprociowych spotyka się najczęściej w lukach wia-
trołomowych oraz na stromych stokach w piętrze regla górnego i kosodrzewiny. 

Ziołorośla ze szczawiem alpejskim Rumicetum alpini

Ziołorośla z dominacją Rumex alpinus nazywane szczawinami znane są przede wszystkim z polan 
babiogórskich, na których prowadzono intensywny wypas. Były tak częstą i rzucającą się w oczy for-
macją roślinną, że nazywano od nich całe obszary własnościowe np.: Markowe Szczawiny, Dejakowe 
Szczawiny, Kaczmarczykowe Szczawiny, Sulowe Szczawiny, Żarnowskie Szczawiny. Jest to zbiorowi-
sko bardzo trwałe, które jeśli raz opanuje teren, to potrafi utrzymywać się na nim przez dziesiątki 
lat bez antropogenicznego wspomagania. Stąd jeszcze dziś na polanach obserwuje się fitocenozy 
tego zespołu, nawet na znacznej powierzchni. Zajmują one przeważnie lokalne zagłębienia zbierające 
w przeszłości bogate w azot spływy. Można przypuszczać, że użyźnianie podłoża, które kiedyś powo-
dowała gospodarka szałaśnicza, jest obecnie zapewniane przez szybki rozkład biomasy, odkładanej 
każdego roku w bardzo dużej ilości. Konkurencję ze strony innych gatunków ogranicza skutecznie 
okap tworzony przez liście szczawiu oraz charakterystyczny dla tego gatunku silny system organów 
podziemnych.

Wydaje się, że ziołorośla ze szczawiem alpejskim są generalnie (jako typ zbiorowiska) zespołem 
o naturalnej syngenezie, a szczawiny antropogenicznie wygenerowane na polanach tylko jedną z jego 
postaci. W prezentowanych materiałach (Tab. 5, kolumna 2) uwzględniono wyłącznie zdjęcia fitoso-
cjologiczne wykonane powyżej 1350 m n.p.m. Niżej położone płaty scharakteryzowane zostały przez 
Zarzyckiego (1999, 2004). 

Rumicetum alpini jest zbiorowiskiem gleb żyznych, ale ubogim florystycznie. W jednym zdjęciu 
notowano przeciętnie tylko 10 gatunków, co jest liczbą najniższą w grupie zespołów ziołoroślowych. 
Struktura zbiorowiska jest prosta, dwuwarstwowa. Silnie zwartą warstwę wyższą buduje niepodzielnie 
szczaw alpejski Rumex alpinus, w niższej – bardzo luźnej – na uwagę zasługują: szczaw górski Rumex 
alpestris, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum i śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium. 
Płaty z wyższych położeń odznaczają się brakiem lub tylko znikomym udziałem pokrzywy Urtica dioica, 
licznie występującej w szczawinach z niższych położeń.

Pozycja systematyczna zespołu Rumicetum alpini jest dyskusyjna (Medwecka-Kornaś i in. 1972). 
W najnowszym wykazie zbiorowisk roślinnych Polski (Matuszkiewicz 2007), zespół ten włączony 
został do klasy Artemisietea, obejmującej głównie synantropijne zbiorowiska ruderalne. Zaliczenie takie 
nie znajduje jednak potwierdzenia w składzie florystycznym zbiorowiska. Z klasą Artemisietea łączy je 
w zasadzie tylko pokrzywa, przy czym obecna jest ona niemal wyłącznie w fitocenozach wykształco-
nych w obrębie regla dolnego. Duży udział górskich gatunków ziołoroślowych każe widzieć omawiany 
zespół w obrębie klasy Betulo-Adenostyletea.

Zbiorowisko Rubus idaeus-Chamaenerion angustifolium

Ziołorośla tego typu występują na Babiej Górze w kilku sytuacjach: jako jedno z ogniw sukcesji wtór-
nej na polanach (Zarzycki 1999, 2004), w prześwietleniach leśnych oraz na różnego typu osuwiskach. 
Mimo, że nie zajmują dużych powierzchni, są łatwo zauważalne w krajobrazie, zwłaszcza w czasie 
kwitnienia i owocowania wierzbówki kiprzycy. Skład florystyczny omawianej jednostki przedstawiony 
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w kolumnie 10 tabeli 5 odnosi się do płatów ukształtowanych pod wpływem czynników naturalnych. 
Warto podkreślić, że w zbiorowisku współpanują gatunki różniące się sposobami rozprzestrzeniania 
diaspor – anemochoryczna wierzbówka i zoochoryczna malina. O pionierskim charakterze zbiorowi-
ska świadczy, obok wierzbówki, także domieszka takich gatunków jak: Pogonatum urnigerum, Tussilago 
farfara czy Cardamine flexuosa, a o powiązaniach ze zbiorowiskami klasy Betulo-Adenostyletea znaczący 
udział Rumex alpestris, Athyrium distentifolium, Veratrum lobelianum i Calamagrostis villosa.

Geneza ziołorośli budowanych przez wymienione w tytule gatunki kojarzona jest przeważnie 
z gospodarką leśną; stąd nazywa się je często zbiorowiskami porębowymi (klasa Epilobietea angusti-
folii). Miejsce i warunki ich wykształcania się na obszarze Babiej Góry wskazują, że są to kombinacje 
gatunków powstałe pod wpływem czynników niezależnych od człowieka, a więc zbiorowiska natu-
ralne o auksochorycznym charakterze. Omawiane tu ziołorośla kiprzycowo-malinowe są przez nie-
których badaczy ujmowane jako dwa odrębne zbiorowiska według dominacji jednego lub drugiego 
z wymienionych gatunków (Kasprowicz 1996c). 

Wśród zbiorowisk ziołoroślowo-porębowych klasy Epilobietea angustifolii występujących na 
Babiej Górze należy wymienić jeszcze Senecionetum fuchsii. Fitocenozy tej, jak się wydaje, seminatu-
ralnej asocjacji związane są z siedliskami lasu jodłowego Galio-Abietetum. Płaty z panującym starcem 
Fuchsa spotyka się na niewielkich powierzchniach w miejscach, gdzie nastąpił rozpad drzewostanu 
(Kasprowicz 1996c).

8. Traworośla

Traworośla na Babiej Górze są znacznie słabiej zróżnicowane niż ziołorośla. Związane są one głównie 
z piętrem subalpejskim. Lokują się na siedliskach niezbyt zasobnych i nie w pełni jeszcze ustabili-
zowanych. Przewodnią jednostką tej formacji jest zespół trzcinnika owłosionego Calamagrostietum 
villosae. Jego fitocenozy spotyka się przede wszystkim na północnych stokach masywu, gdzie tworzą 
dość rozległe plamy oraz okrajki w kompleksie zarośli kosodrzewiny i wierzby śląskiej. Z grupy gatun-
ków charakterystycznych dla zespołu, obok trzcinnika owłosionego, w badanych płatach stwierdzono: 
kostrzewę barwną Festuca picta, goryczkę kropkowaną Gentiana punctata i nawłoć alpejską Solidago 
alpestris (Tab. 5, kolumna 8). Walas (1933), a później Celiński i Wojterski (1963, 1983) jako gatunki cha-
rakterystyczne podają również: Crepis conyzifolia, Gnaphalium norvegicum, Rhinanthus alpinus i Hypo-
choeris uniflora. Od innych zbiorowisk klasy Betulo-Adenostyletea, Calamagrostietum villosae odróżnia 
się wyższą stałością i większym udziałem ilościowym gatunków acydofilnych takich jak: Homogyne 
alpina, Vaccinium myrtillus, Mutellina purpurea, Deschampsia flexuosa, Luzula luzuloides.

Niektóre płaty z dominacją trzcinnika owłosionego Szwed (1993) identyfikuje jako zespół Cre-
pido-Calamagrostietum; rozpoznania tego jednak bliżej nie rozwija i nie dokumentuje. Trudno więc roz-
strzygnąć, czy zasadne jest rozdzielanie babiogórskich traworośli z trzcinnikiem owłosionym na dwa 
oddzielne zespoły. Wydaje się to mało uzasadnione, tym bardziej że Crepido-Calamagrostietum poda-
wane było dotychczas tylko z Sudetów (Matuszkiewicz 2007).

Do formacji traworoślowej piętra subalpejskiego należą także niektóre postaci zbiorowiska 
z dominacją śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa. Przedstawione w kolumnie 9 tabeli 5 dane 
dotyczą płatów położonych powyżej 1350 m n.p.m. Można sądzić, że przynajmniej niektóre z nich 
mają naturalną genezę. Bujnie rozwiniętemu śmiałkowi darniowemu, obok gatunków charakterystycz-
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nych klasy Molinio-Arrhenatheretea, towarzyszą dość licznie rośliny z klasy Betulo-Adenostyletea, nada-
jąc zbiorowisku wysokogórski charakter. Traworośla tego typu spotyka się zarówno na północnych, 
jak i południowych stokach Babiej Góry, ale dość rzadko. Występują w rozpadlinach (rejon Izdeb-
czysk), w lokalnych zagłębieniach (Zimna Dolinka) oraz na wysiękowych terasach (Głodna Woda i oko-
lice starego schroniska). Znacznie bardziej rozpowszechnione są inne, łąkowe postaci zbiorowiska 
z Deschampsia caespitosa, wykształcające się głównie na dolnoreglowych polanach (Zarzycki 1999, 
2004).

Omawiając zbiorowiska zbudowane z wysokich, szerokolistnych traw należy jeszcze wspomnieć 
o traworoślach z dominacją trzcinika leśnego Calamagrostis arundinacea. W piętrze subalpejskim zaj-
mują one nieznaczne powierzchnie (Walas 1933), są natomiast szeroko rozpowszechnione na porę-
bach, szczególnie w reglu dolnym (Kasprowicz 1996c). Postaci dolnoreglowe przynależą wyraźnie 
do klasy Epilobietea angustifolii. Po południowej stronie masywu, w nisko położonych (poniżej 900 m 
n.p.m.) uprawach leśnych spotyka się ugrupowania roślin zdominowane przez inny gatunek trzcinnika 
– trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. Są one identyfikowane z zespołem Calamagrostietum epi-
geji Juraszek 1928 (Kasprowicz 1996c). 

9. Uwagi końcowe

Obecność na Babiej Górze zbiorowisk roślinnych z klas: Juncetea trifidi, Seslerietea variae i Salicetea her-
baceae świadczy jednoznacznie o wysokogórskim charakterze tego masywu. Pokazuje też powiązania 
geobotaniczne Babiej Góry z Tatrami i jej odrębność od innych pasm beskidzkich. 

Nieleśna roślinność Babiej Góry jest bardzo silnie zróżnicowana. Piętro alpejskie wyróżnia przede 
wszystkim szeroko ujęty zespół Junco trifidi-Festucetum airoidis, a także Hieracio alpini-Vaccinietum vitis-
-ideae i niektóre postaci Luzuletum alpino-pilosae. Zdecydowanie największa liczba zespołów przypada 
na piętro subalpejskie. Obok panujących tu zarośli kosodrzewiny swoje optimum znajdują traworośla; 
liczne i bardzo dobrze wykształcone są też zbiorowiska ziołoroślowe. Roślinności tego piętra szcze-
gólny rys nadaje Saxifrago-Festucetum versicoloris. Należy jednak zaznaczyć, że ujęcie tej asocjacji, jak 
i Junco trifidi-Festucetum airoidis, nie jest precyzyjne. Trudno też zgodzić się z nadaniem im statusu 
zespołów endemicznych.

Zbiorowiska roślinne wysokogórskich pięter na Babiej Górze mają w większości charakter auto-
geniczny. W wielu płatach nastąpiły jednak zmiany degeneracyjne wywołane wypasem lub presją tury-
styczną. Spośród zbiorowisk piętra alpejskiego dotyczy to szczególnie Junco trifidi-Festucetum airoidis. 
Auksochoryczne właściwości ujawniają fitocenozy Luzuletum alpino-pilosae, rozszerzając swój areał na 
antropogenicznie generowane przyścieżkowe piargi. Z erozją podłoża na szlakach turystycznych zwią-
zane jest też zbiorowisko Poa laxa-Luzula alpino-pilosa oraz niektóre postaci Pogonato-Oligotrichetum; 
umiarkowane wydeptywanie sprzyja natomiast rozwojowi płatów Nardo-Gnaphalietum. Przykładem 
zbiorowiska półnaturalnego uwarunkowanego wypasem jest Hieracio alpini-Nardetum i jak się wydaje 
także Melampyro-Vaccinietum. W piętrach wysokogórskich Babiej Góry brak jest w zasadzie zbiorowisk 
synantropijnych sensu stricto. Nie wykluczone jednak, że niektóre ugrupowania z Poa annua, Taraxa-
cum div. sp. i Bryum argenteum mogą mieć taki status. 

Różnorodność fitocenotyczna obszaru ponad górną granicą lasu wynika przede wszystkim ze 
składu i struktury fliszu karpackiego. Warstwowe, przemienne ułożenie płyt twardego, krzemiano-
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wego piaskowca i miękkich łupków ilastych zawierających węglan wapnia, sprzyja procesom erozyj-
nym, powstawaniu wypłaszczeń, obrywów, osuwisk oraz rumowisk. Konsekwencją tego jest swoista 
dla Babiej Góry mozaika różnego typu siedlisk, widoczna zarówno w makro- jak i mikroskali. Sytuacja 
taka znajduje oczywiście odbicie w przestrzennym zróżnicowaniu szaty roślinnej.

Specyfika roślinności wysokogórskiej Babiej Góry tkwi w oryginalnej, „niejednorodnej” struktu-
rze wewnętrznej fitocenoz, której przejawem jest drobnopowierzchniowa mozaika ugrupowań roślin 
o różnych preferencjach siedliskowych, a przede wszystkim w bardzo charakterystycznych krajobrazo-
wych układach zbiorowisk roślinnych. Najwyraźniej zaznaczają się fitokompleksy krajobrazowe zwią-
zane z obrywami, osuwiskami i rumowiskami peryglacjalnymi. Unikatowy dla omawianego masywu 
jest sekwencyjny układ zbiorowisk towarzyszący wychodniom i obrywom skalnym w piętrze subalpej-
skim. Składają się na niego fitocenozy następujących zespołów: Pinetum mugo carpaticum, Saxifrago-
-Festucetum versicoloris, Sedo-Rhodioletum, Petasitetum kablikiani, Oxalido-Ribetum petraeae, zbiorowi-
ska Rubus idaeus-Chamaenerion angustifolium, Athyrio-Sorbetum. 

Jak już wspomniano we wstępie, stan zbadania roślinności pięter wysokogórskich na Babiej 
Górze jest niewystarczający. Stąd też niektóre przyjęte w niniejszej pracy ujęcia należy traktować 
jako tymczasowe. Rewizji i nowego podejścia badawczego wymagają przede wszystkim uważane za 
endemiczne dla tego masywu zespoły Junco trifidi-Festucetum airoidis i Saxifrago-Festucetum versico-
loris. Z uwagi na specyficzny dla Babiej Góry mozaikowy charakter wielu zbiorowisk, celowe wydaje 
się użycie do ich charakterystyki metod stosowanych w symfitosocjologii. Dla właściwego, pełnego 
odczytania zróżnicowania roślinności interesującego nas masywu górskiego konieczne jest wykonanie 
nowych badań podstawowych, dokumentujących zarówno przestrzenne, jak i funkcjonalne związki 
fitocenotyczne. Szczegółowego rozpoznania wymagają przekształcenia szaty roślinnej wywołane 
dawną i obecną działalnością człowieka, zwłaszcza gospodarką pasterską i turystyką. 

10. Streszczenie

Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego

Opracowanie zawiera charakterystykę roślinności wysokogórskiej Babiej Góry. Obejmuje ono obszar 
ponad górną granicą lasu. Uwzględniono również niektóre zespoły o szerszym zasięgu wysokościo-
wym oraz zbiorowiska azonalne. Pominięto natomiast zbiorowiska zaroślowe, które omawiane są 
razem z lasami. Załączona dokumentacja ma formę fitosocjologicznych skróconych tabel syntetycz-
nych. Udział poszczególnych gatunków w określonych zespołach wyrażony jest stopniem stałości 
i współczynnikiem pokrycia. W pracy zamieszczono pełny wykaz systematyczny stwierdzonych jedno-
stek i omówiono je w grupach fizjonomiczno-siedliskowych. Ogółem wyróżniono i scharakteryzowano 
ponad 40 zespołów lub zbiorowisk o zbliżonej randze. 

Roślinność wysokogórska stanowi bardzo istotny element przyrody Babiej Góry. Wyróżnia ten 
masyw spośród innych pasm beskidzkich i podkreśla jego geobotaniczne powiązania z najwyższymi 
obszarami Karpat. Ponad górną granicą lasu na Babiej Górze wyodrębniane są dwa piętra wysokogór-
skie: subalpejskie rozciągające się od 1390 do 1650 m n.p.m. i piętro alpejskie sięgające szczytu tego 
masywu, tj. 1725 m n.p.m. Przewodnim zbiorowiskiem roślinnym dla piętra alpejskiego jest przede 
wszystkim szeroko ujęty zespół Junco trifidi-Festucetum airoidis; wyróżnia je także Hieracio alpini-
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-Vaccinietum vitis-ideae i niektóre postaci Luzuletum alpino-pilosae. Zdecydowanie największa liczba 
zespołów przypada na piętro subalpejskie. Obok panujących tam zarośli kosodrzewiny swoje optimum 
znajdują traworośla (Calamagrostietum villosae); liczne i bardzo dobrze wykształcone są też zbiorowiska 
ziołoroślowe (m.in.: Adenostyletum alliariae, Petasitetum kablikiani, Athyrietum distentifolii, Aconitetum 
firmi). Roślinności tego piętra szczególny rys nadaje Saxifrago-Festucetum versicoloris. 

Specyfika roślinności wysokogórskiej Babiej Góry związana jest głównie ze złożoną budową fliszu 
karpackiego. Przejawia się ona oryginalną, drobnomozaikową, „niejednorodną” strukturą wewnętrzną 
fitocenoz niektórych zespołów oraz występowaniem bardzo charakterystycznych przestrzennych 
kompleksów zbiorowisk roślinnych. Najwyraźniej zaznaczają się fitokompleksy krajobrazowe związane 
z obrywami, osuwiskami i peryglacjalnymi rumowiskami. Unikatowy dla omawianego masywu jest 
układ zbiorowisk towarzyszący wychodniom i obrywom skalnym w piętrze subalpejskim. Składają się 
na niego: Pinetum mugo carpaticum, Saxifrago-Festucetum versicoloris, Sedo-Rhodioletum, Petasitetum 
kablikiani, Oxalido-Ribetum petraeae, zbiorowisko Rubus idaeus-Chamaenerion angustifolium, Athyrio-
-Sorbetum.

Stan zbadania roślinności pięter wysokogórskich na Babiej Górze jest niewystarczający. Stąd 
też niektóre przyjęte w pracy ujęcia traktować należy jako tymczasowe. Rewizji i nowego podejścia 
badawczego wymagają przede wszystkim uważane za endemiczne dla tego masywu zespoły Junco 
trifidi-Festucetum airoidis i Saxifrago-Festucetum versicoloris. Istnieje też potrzeba szczegółowego roz-
poznania antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej, wywołanych dawną gospodarką pasterską 
i aktualną presją turystyczną. 

Summary

Plant communities of the Babiogórski National Park: High-mountain  
vegetation

This chapter contains characteristics of the high-mountain vegetation of Mt Babia Góra. It includes 
the area above the upper forest limit. There are also described some associations with wider altitu-
dinal ranges and azonal communities. However, shrub communities have been ignored, as discussed 
together with forests. The enclosed documentation has a form of abbreviated phytosociological tables. 
Participation of individual species in specified associations is expressed as a degree of constancy and 
cover coefficient. The paper presents the complete systematic list of the identified phytosociological 
units, which are discussed by physiognomical-habitat groups. Altogether, more than forty associations 
or communities of a similar rank have been distinguished and described.

The high mountain vegetation is an essential element of Mt Babia Góra’s nature. It distinguishes 
this massif among the other Beskidy mountain ranges and emphasizes its geobotanical ties with the 
highest areas of the Carpathian Mountains. There are distinguished two high-mountain vegetation 
belts above the upper forest limit on Mt Babia Góra: the subalpine belt, which ranges from 1390 m to 
1650 m above sea level, and the alpine belt reaching the peak, which is 1725 m above sea level. The 
leading plant community of the alpine belt is the widely understood association of Junco trifidi-Festu-
cetum airoidis, but Hieracio alpini-Vaccinietum vitis-ideae and some forms of Luzuletum alpino-pilosae are 
also characteristic associations. The highest number of plant associations is found in the subalpine 
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belt. Next to the dominating dwarf mountain-pine thickets, tall-grass vegetation (Calamagrostietum 
villosae) finds there its optimum; numerous and very well developed are also tall-herb communities 
(Adenostyletum alliariae, Petasitetum kablikiani, Athyrietum distentifolii, Aconitetum firmi). But it is Saxi-
frago-Festucetum versicoloris that is a specific trait of the vegetation in this belt.

The specific character of the high-mountain vegetation of Mt Babia Góra is connected primarily 
with the complex structure of Carpathian flysch. It is expressed in the original, patchy (“heteroge-
neous”) inner structure of phytocoenoses of some associations and the occurrence of very characte-
ristic spatial complexes of plant communities. The most conspicuous landscape phytocomplexes are 
those connected with rockfalls, landslides and periglacial rubble. Unique to this massif is the spatial 
pattern of communities accompanying outcrops and rockfalls in the subalpine belt. It is formed by 
Pinetum mugo carpaticum, Saxifrago-Festucetum versicoloris, Sedo-Rhodioletum, Petasitetum kablikiani, 
Oxalido-Ribetum, Rubus idaeus-Chamaenerion angustifolium community, and Athyrio-Sorbetum.

The state of knowledge about the high-mountain vegetation of Mt Babia Góra is unsatisfactory. 
Therefore, some concepts presented in this paper should be treated as provisional. Urgently needed is 
revision and a new research approach to associations of Junco trifidi-Festucetum airoidis and Saxifrago-
-Festucetum versicoloris, considered as endemic to the massif. There is also a need for the detailed ana-
lysis of anthropogenic changes in vegetation caused by former pasturage activity and present tourist 
pressure. 
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Abstract: Forests of the Babia Góra National Park cover the area of approximately 2900 ha, while the other 300 
ha is covered by thickets of dwarf pine Pinus mugo. About 80% of the forest area belongs to the montane zone of 
mixed-species stands, and 20% is located in subalpine spruce forest zone. Main tree species are: Norway spruce 
Picea abies (66% of forest stands by the number of trees, almost 80% by volume), European beech Fagus sylvatica, 
and silver fir Abies alba. In total, there are 16 native tree species growing in the Park. The average tree density 
in forest stands of Babia Góra National Park is 625 trees/ha, and the average volume amounts to 362 m3/ha. In 
upper elevations species composition of forest stands is similar throughout the entire Babia Góra massif; canopy 
layer is dominated by Norway spruce with a small admixture of rowan Sorbus aucuparia. In the montane zone there 
are large differences between slopes of various aspects. In north slopes, tree stands are mixed, with relatively 
big share of European beech and substantial admixture of silver fir. In south slopes, secondary stands composed 
almost entirely of Norway spruce prevail. While in the subalpine forest zone most of tree stands are natural or 
close to natural, in the montane zone only few old-growth forest tracts – comprising about 300 ha – remained. 
Most of the low elevation forests are secondary stands; in 1997 the Park area was enlarged substantially, and most 
forest stands included into the Park at that time used to be managed until mid-nineties. The amount of dead wood 
– coarse woody debris and snags – varies a lot throughout the Park. In old-growth forests the amount of dead 
wood amounts even to 300 m3/ha, and in secondary stands it can be as low as 10 m3/ha. Natural regeneration of 
trees in subalpine spruce forest is confined mostly to decaying wood in larger canopy gaps. In the lower elevation 
forests, natural regeneration of trees occurs mostly on soil and is strongly dominated by beech, especially among 
saplings. The share of Norway spruce in the young generation of forest is generally much lower than among the 
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canopy trees. The share of silver fir among seedlings and saplings in secondary forest stands is substantial, but in 
old-growth stands this species is almost absent among saplings.

Key words: European beech, forest zones, natural regeneration, Norway spruce, silver fir, tree stand composition, 
western Carpathians, CWD, tree stand structure, tree stand dynamics.
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1. Wstęp

Lasy Babiej Góry należą do najlepiej poznanych w Polsce, a liczba poświęconych im publikacji syste-
matycznie wzrasta. Nie dzieje się tak przez przypadek; na Babiej Górze można znaleźć jedne z najlepiej 
zachowanych w środkowej Europie fragmentów lasów naturalnych, a niemal modelowy układ pięter 
roślinnych oraz asymetria północnych i południowych zboczy czynią z Babiej Góry wręcz idealny obiekt 
badawczy i dydaktyczny. Coraz więcej publikacji napisanych w oparciu o dane zebrane w lasach Babiej 
Góry wchodzi do międzynarodowego obiegu literatury naukowej. Lasy Babiogórskiego Parku Narodo-
wego powoli zaczynają uzyskiwać status ważnego obiektu badawczego, będącego układem odniesienia 
dla badań prowadzonych w obszarach silniej przekształconych przez gospodarkę ludzką. Do tej pory 
taki status – w wymiarze międzynarodowym – miały tylko lasy Białowieskiego Parku Narodowego.

W miarę pojawiania się nowych prac coraz wyraźniej widać, że wiedza na temat lasów jest wciąż 
niekompletna. Im więcej gromadzi się nowych faktów, tym więcej pojawia się znaków zapytania. Popu-
larne niegdyś proste schematy i tłumaczenia oparte na założeniu, że las nie poddany bezpośredniej 
ingerencji człowieka pozostaje w stanie niezmienionym, okazują się fałszywe. Lasy – w tym również 
lasy naturalne – podlegają ciągłym przemianom. Pula gatunków pozostaje mniej więcej stała, ale już 
relacje ilościowe między gatunkami podlegają wyraźnym zmianom. Jeszcze bardziej radykalnie zmienia 
się struktura lasu. Na to nakłada się ogromna zmienność czasowa procesów składających się na funk-
cjonowanie ekosystemu leśnego. Zmianom podlega tempo pojawiania się, wzrostu i zamierania drzew, 
wielkość produkcji nasion i owoców, a nawet łączna powierzchnia liści na drzewach. 

Gdyby nie opisy pozostawione przez dawnych badaczy, nie wiedzielibyśmy, jak bardzo lasy Babiej 
Góry się zmieniły. Przez długi czas opisy te były mało precyzyjne pod względem ilościowym; dokładne 
badania prowadzono tylko na niewielkich, subiektywnie wybranych powierzchniach badawczych, 
które miały reprezentować większą całość. Od roku 1997 uległo to zmianie; w związku z pracami nad 
projektem planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego założono sieć regularnie rozmieszczo-
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nych stałych powierzchni monitoringowych, oddalonych od siebie o 250 m. Każda z nich ma kształt 
koła o wielkości 5 arów. Drzewostan i martwe drzewa zostały na nich zmierzone w latach 1997-98, 
oraz ponownie w latach 2009-2010. Planowane jest wykonywanie tych prac co 10 lat. Znaczna część 
danych przytoczonych w poniższym tekście jest wynikiem tych właśnie pomiarów, zestawionych 
z wynikami szczegółowych badań prowadzonych na innych powierzchniach założonych dla różnych 
celów badawczych. 

2. Skład gatunkowy lasów Babiej Góry

Lasy zajmują w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego powierzchnię około 2 868 ha. W sumie 
zbiorowiska leśne obejmują 85% obszaru Parku. Oznacza to, że Babiogórski Park Narodowy jest par-
kiem typowo leśnym. 

W lasach Babiogórskiego Parku Narodowego rośnie w sposób naturalny co najmniej 16 gatun-
ków drzew. Najliczniejszym z nich jest świerk pospolity Picea abies (50,8% liczby drzew), drugi buk 
zwyczajny Fagus sylvatica (35,3%), a trzecia jodła pospolita Abies alba (7,2%). Kolejne miejsca w tym 
rankingu zajmują: jawor Acer pseudoplatanus (2,0%), olsza szara Alnus incana (1,3%) i jarząb pospo-
lity Sorbus aucuparia (1,3%). Następne gatunki są reprezentowane przez mniej niż 1% drzew, a są 
to kolejno: olsza czarna Alnus glutinosa, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, iwa Salix caprea, modrzew 
europejski Larix decidua, brzoza brodawkowata Betula pendula, osika Populus tremula, sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris, trześnia Prunus avium, klon pospolity Acer platanoides i wiąz górski (brzost) Ulmus gla-
bra. Pewne wątpliwości budzi kwestia naturalności stanowisk modrzewia; na pewno większość jego 
okazów pochodzi z sadzenia, a odnowienia naturalne tego gatunku są skrajnie rzadkie. Na terenie 
Parku na stanowiskach antropogenicznych rośnie również lipa drobnolistna Tilia cordata, ale nie da 
się wykluczyć także naturalnego jej występowania w lasach niższych położeń. Kilka gatunków zostało 
ewidentnie wprowadzonych przez człowieka; oprócz drzew obcego pochodzenia, takich jak wejmutka 
Pinus strobus, należy do tej grupy także rodzima w skali Polski limba Pinus cembra, której wszystkie 
stanowiska na terenie Parku pochodzą z sadzenia na początku XX wieku (Zientarski 1989).

Średnia zasobność drzewostanów Babiogórskiego Parku Narodowego wynosi obecnie 362 m3/
ha, a średnia liczba drzew – 625 sztuk/ha. Pod względem miąższości drzew gatunkiem panującym 
w lasach Babiej Góry jest świerk pospolity; jego udział wynosi 66%. Drugie miejsce należy do buka 
zwyczajnego (23,5%), a trzecie do jodły pospolitej (8%).

Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego są pod względem składu gatunkowego i struktury 
wyraźnie niejednolite. Na ich zróżnicowanie wpływają w sposób istotny co najmniej trzy grupy czyn-
ników: wzniesienie nad poziom morza, ekspozycja zboczy, oraz historia zagospodarowania i ochrony 
przyrody. Po pierwsze, lasy rozciągają się od wysokości nieco poniżej 700 m n.p.m. w miejscu, gdzie 
granica Parku przecina potok Rybny, aż po ponad 1400 m n.p.m. w niektórych miejscach na południo-
wym zboczu Babiej Góry. W granicach Słowacji las sięga nawet do 1500 m n.p.m. Na wysokości 1100-
1150 m n.p.m. przebiega granica między reglem dolnym – w którym występują głównie drzewostany 
mieszane złożone z buka, świerka i jodły – a reglem górnym, w którym panuje świerk. Spośród 2 860 
hektarów lasu w Babiogórskim Parku Narodowym około 580 ha, czyli nieco ponad 20%, przypada na 
regiel górny, a około 2 280 ha, czyli prawie 80%, na regiel dolny. Po drugie, ze względu na budowę 
masywu w Parku przeważają stoki o ekspozycji północnej i południowej; lasy porastające stoki pół-
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nocne różnią się pod wieloma względami od lasów porastających stoki południowe. Po trzecie wresz-
cie, istnieje zasadnicza różnica między drzewostanami, w których nie prowadzono gospodarki leśnej, 
a drzewostanami wtórnymi, powstałymi po wyrębach, które miały miejsce na terenie obecnego Parku 
w ciągu ostatnich stuleci.

Wymienione powyżej czynniki nie są od siebie niezależne, co utrudnia ocenę ich wpływu na stan 
lasów Babiej Góry. Lepiej zachowane drzewostany o charakterze zbliżonym do naturalnego wystę-
pują głównie w reglu górnym i w górnej części regla dolnego, czyli na obszarach, które w znacznej 
mierze podlegają ochronie w granicach Parku Narodowego już od połowy lat 50. ubiegłego wieku. 
Trzeba przypomnieć, że lasy regla górnego i najcenniejsze fragmenty regla dolnego już wcześniej były 
chronione na południowych zboczach w lasach ochronnych utworzonych w 1928 roku w ramach tzw. 
Komposesoriatu Orawskiego, a po północnej stronie masywu w „Rezerwacie” utworzonym w 1933 
roku przez Polską Akademię Umiejętności (Szafer 1963). Z kolei lasy dolnej części regla dolnego znaj-
dują się prawie wyłącznie w części przyłączonej do Parku dopiero w 1997 roku. Na południowym 
stoku w granicach Parku znajduje się prawie cały regiel górny, ale tylko znikoma część regla dolnego; 
z kolei na zboczach północnych nie ma takiej dysproporcji. 

Ze względu na silne zróżnicowanie lasów Parku w gradiencie wysokości lepiej rozpatrywać skład 
gatunkowy drzewostanu w podziale na piętra klimatyczno-roślinne: regiel dolny i regiel górny.

Skład gatunkowy drzewostanów w reglu dolnym

Lasy regla dolnego charakteryzują się znaczną różnorodnością składu gatunkowego, budowy i struk-
tury. Średnie zagęszczenie drzew w reglu dolnym wynosi 693 sztuki/ha, a średnia zasobność – 367 m3/
ha, jest zatem nieco wyższa niż średnia dla całego Parku. Zróżnicowanie lasów uwidacznia się szcze-
gólnie wyraźnie przy porównywaniu obszarów ochrony ścisłej i ochrony czynnej. Obszary ochrony ści-
słej, zajmują w piętrze regla dolnego stosunkowo niewielkie powierzchnie. Są to wyłącznie zachowane 
w stanie bliskim naturalnego mieszane starodrzewy. Natomiast drzewostany objęte ochroną czynną są 
z reguły młodsze; znaczna ich część jeszcze przed kilkunastu laty była drzewostanami gospodarczymi. 
Na obszarach objętych ochroną ścisłą średnia zasobność wynosi prawie 471 m3/ha, a liczba drzew 
– 527 sztuk/ha. Z kolei w obszarze ochrony czynnej zasobność jest wyraźnie mniejsza – 356 m3/ha, 
a liczba drzew jest znacznie większa – 712 sztuka/ha.

Różnice między formami ochrony są widoczne również w składzie gatunkowym drzewosta-
nów. Wprawdzie zarówno w obszarach objętych ochroną ścisłą, jak i czynną głównym gatunkiem 
pod względem miąższości jest świerk, ale w obszarach ściśle chronionych jego przewaga nad bukiem 
jest niewielka, znaczny jest natomiast udział jodły (Ryc. 1). W obszarach ochrony czynnej przewaga 
świerka nad bukiem – mierzona miąższością drzew – jest wyraźna, a udział jodły jest niewielki (Ryc. 
1). Jeżeli określamy skład gatunkowy na podstawie liczby drzew, przewaga świerka w reglu dolnym 
jest nieco mniejsza, a w obszarach ochrony ścisłej gatunkiem zdecydowanie najliczniejszym jest buk 
(Ryc. 1). Natomiast udział jodły mierzony liczbą drzew w dolnoreglowych starodrzewach wynosi 
zaledwie 5%, wskazując na to, że gatunek ten jest reprezentowany głównie przez okazałe, stare 
drzewa (Ryc. 1).

W obszarach ochrony ścisłej jedynym gatunkiem domieszkowym, który wystąpił na stałych 
powierzchniach monitoringowych jest jawor; jego udział w ogólnej liczbie drzew wynosi około 1,5%. 
Natomiast w obszarach objętych ochroną czynną gatunków domieszkowych jest aż 10. Najliczniej-
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szy z nich jest jawor (2,5% liczby drzew), ale znaczący udział ma też olsza szara (prawie 2% liczby 
drzew). Inne gatunki – jesion, olsza czarna, osika, trześnia, klon pospolity, iwa – występują znacznie 
rzadziej. Obecność pojedynczych sosen pospolitych oraz modrzewi europejskich w drzewostanach 
dolnego regla jest pozostałością prowadzonej tam jeszcze do niedawna gospodarki leśnej. Takie róż-
nice w bogactwie gatunkowym drzew maja dwie przyczyny. Po pierwsze, w reglu dolnym ochroną 
ścisłą objęto znacznie mniej lasów niż ochroną czynną. Po drugie, ochrona ścisła jest ograniczona do 
górnej części regla dolnego, z natury uboższej w gatunki. 

Jedną z charakterystycznych cech masywu Babiej Góry jest zróżnicowanie składu gatunkowego 
drzewostanów dolnoreglowych między południowym i północnym stokiem. Wszystkie buczyny lub 
drzewostany mieszane z udziałem buka są ograniczone do północnych stoków masywu. Na stokach 
południowych gatunkiem dominującym jest świerk. Drzewostany regla dolnego na południowym stoku 
Babiej Góry (w części przyłączonej do Parku w roku 1997) charakteryzowały się do niedawna najwyższą 
zasobnością – wynosząca średnio 596 m3/ha. Były to niemal lite drzewostany świerkowe, miejscami 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 1. Skład gatunkowy drzewostanów na obszarach ochrony ścisłej i czynnej regla dolnego na podstawie 

miąższości i liczby drzew. Dane pochodzą z inwentaryzacji na stałych powierzchniach monitoringowych  

w roku 2009.

Fig. 1. Species composition of forest stands in strictly and actively protected areas of lower montane belt 

according to volume and number of trees. The data were collected in monitoring network in 2009.
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z domieszką jodły, ale praktycznie pozbawione buka. W wyniku huraganowych wiatrów w ostatnich 
kilkunastu latach wiele z tych drzewostanów zostało wyłamanych lub silnie przerzedzonych. 

Skład gatunkowy drzewostanów w reglu górnym

Drzewostany w reglu górnym są znacznie bardziej jednorodne pod względem składu gatunkowego 
niż w reglu dolnym. Zjawiskiem powszechnym i całkowicie naturalnym jest w nich dominacja świerka, 
a jedynym znaczącym gatunkiem domieszkowym, obecnie tylko na stokach północnych, jest jarzę-
bina Sorbus aucuparia. Również tylko na stokach północnych w skład drzewostanów górnoreglowych 
wchodzą jeszcze jodła, buk i jawor.

W 2009 r. zagęszczenie drzew w borze górnoreglowym poddanym ochronie ścisłej wynosiło  
318 sztuk/ha, czyli stanowiło tylko 60% zagęszczenia drzew, które zostało stwierdzone w reglu dol-
nym na obszarze ochrony ścisłej. Również zasobność w borze górnoreglowym, 342 m3/ha, była dużo 
niższa niż w lasach dolnoreglowych. W lasach regla górnego ponad 90% powierzchni zajmują drzewo-
stany o charakterze naturalnym, a wśród nich przeważają takie, które osiągnęły wiek stu kilkudziesię-
ciu lat. Bardzo mało jest w górnym reglu drzewostanów młodszych niż stuletnie – zajmują zaledwie 4% 
powierzchni (Szwagrzyk i in. 1999).

Jarzębina, występująca w reglu górnym obok świerka, jest krótkowieczna, szybko rosnąca 
i światłożądna. Skupienia drzew tego gatunku są rozproszone wśród rozległych obszarów porośnię-
tych jednorodnym drzewostanem świerkowym i związane są z miejscami niekorzystnymi dla rozwoju 
świerka, któremu trudno utrzymać się na bardzo stromych i skalistych stokach w sąsiedztwie górnej 
granicy lasu oraz w głębi regla górnego. Obecność skupisk jarzębin jest też wynikiem ich powstawania 

Ryc. 2. Rozkład grubości drzew wszystkich gatunków w obszarach objętych ochroną ścisłą w reglu dolnym. 

Dane pochodzą z inwentaryzacji na stałych powierzchniach monitoringowych w latach 1998 i 2009.

Fig. 2. Diameter distribution of trees (all species together) in strictly protected areas of lower montane 

belt. The data were collected in monitoring network in the years 1998 and 2009.
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w lukach drzewostanu świerkowego. W niektórych większych lukach powstają nawet laski jarzębi-
nowe (Borysiak 1985). Generalnie, udział jarzębiny w drzewostanach górnoreglowych jest niewielki 
i na obszarze objętym ochroną ścisłą jej zagęszczenie wynosiło w 2009 r. 31 drzew/ha. Jej liczebność 
zwiększa się wyraźnie w strefie górnej granicy lasu – na północnym stoku jej przeciętne zagęszczenie 
w tej strefie przekraczało w ostatnich latach 200 osobników na hektarze (Szwagrzyk i in. 1999).

3. Struktura drzewostanów w lasach Babiej Góry

Struktura drzewostanów w reglu dolnym

Fragmenty naturalnych starodrzewów zajmują w reglu dolnym powierzchnię niemal 300 ha, tworząc 
kilka kompleksów na północnych stokach Babiej Góry. Największy z tych kompleksów to „Knieja 
Czatożańska” w okolicach Czarnej Hali w zachodniej części Parku, obejmująca około 100 ha natural-
nych lasów dolnoreglowych, w tym część na gruntach prywatnych. Najwięcej badań przeprowadzono 
jednak w drugim kompleksie dolnoreglowych starodrzewów – „Pod Sokolicą”, gdzie od kilkunastu lat 
funkcjonują 4 stałe powierzchnie badawcze (Jaworski, Karczmarski 1990, Szwagrzyk i in. 1995, Jawor-
ski, Paluch 2001, Jaworski 2016), dostarczające wielu szczegółowych informacji na temat budowy, 
struktury i dynamiki lasów regla dolnego. Oba wspomniane fragmenty lasów dolnoreglowych znalazły 
się w „Rezerwacie” utworzonym w 1933 roku, czyli są już chronione od ponad 80 lat. 

W naturalnych starodrzewach dolnoreglowych podlegających ochronie ścisłej najliczniejsze są 
drzewa najcieńsze, ale liczebność kolejnych klas grubości nie maleje w sposób regularny. Ogromny 
spadek liczebności pojawia się dopiero wśród drzew powyżej 20 cm grubości (Ryc. 2). W natural-
nych babiogórskich starodrzewach najpotężniejsze drzewa osiągają ponad 1 m grubości. Są to głównie 
jodły, w mniejszym stopniu buki, a rzadko świerki. Najgrubsza pomierzona w latach 90. jodła miała 
pierśnicę równą 135 cm; jest to dużo, ale trzeba pamiętać, że tak zwana „Gruba Jodła”, rosnąca obok 
Czarnej Cyrhli jeszcze na początku XX wieku, miała pierśnicę szacowaną na prawie 2 metry (Pawłow-
ski 1964). Drzew o takich rozmiarach nie ma już obecnie w lasach Babiej Góry. Może to w znacznej 
mierze wynikać z faktu, że obecnie większość naturalnych starodrzewów znajduje się w górnej czę-
ści regla dolnego, gdzie tempo wzrostu drzew jest wyraźnie wolniejsze (Szwagrzyk, Szewczyk 2001, 
Pasternak 2009), a maksymalne rozmiary nie dorównują tym, jakie drzewa mogą osiągać w pasie wyso-
kości poniżej 900 m n.p.m.

Chociaż rozkład grubości drzew w naturalnych starodrzewach dolnoreglowych Babiej Góry 
sporządzony w oparciu o dane z sieci monitoringowej przypomina nieco krzywą jednoramienną, to 
rozkłady grubości na mniejszych obszarach są niekiedy zupełnie inne. Na przykład na powierzchni 
badawczej „Żarnówka” struktura grubości ma charakter zbliżony do rozkładu normalnego, co szczegól-
nie dobrze uwidacznia się w przypadku buka (Szwagrzyk i in. 1995). Podobne, zbliżone do normalnego 
rozkłady grubości drzew wystąpiły także na innych stałych powierzchniach badawczych (Jaworski, 
Karczmarski 1990, Duch 1998). O zbliżonym do krzywej jednoramiennej rozkładzie grubości drzew 
w dolnoreglowych starodrzewach decydują te powierzchnie, na których średnica pnia znacznej części 
podrostów przekroczyła niedawno 7 cm i zasiliły one liczebnie najniższą klasę grubości; w miejscach, 
gdzie proces ten jeszcze nie nastąpił, krzywe rozkładu grubości drzew nadal mają charakter krzywej 
dwuramiennej, niekiedy zbliżonej do rozkładu normalnego.

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego
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Ryc. 3. Rozkład grubości drzew na 

obszarach objętych ochroną czynną 

w reglu dolnym. Dane pocho-

dzą z inwentaryzacji na stałych 

powierzchniach monitoringowych 

w latach 1998 i 2009.

Fig. 3. Diameter distribution of 

trees in actively protected areas of 

lower montane belt. The data were 

collected in monitoring network in 

the years 1998 and 2009.
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Rozkład grubości drzew dla lasów regla dolnego w strefie ochrony czynnej wygląda inaczej niż 
w starodrzewach objętych ochrona ścisłą. Ma on postać krzywej jednowierzchołkowej, z maksimum 
przypadającym na drzewa od 11 do 20 cm pierśnicy (Ryc. 3). Jest to artefakt spowodowany tym, że 
drzew cieńsze niż 7 cm nie podlegały pomiarowi. Przez to pierwsza klasa grubości obejmuje ponad trzy 
razy mniejszy zakres grubości niż klasy pozostałe. Można zatem przyjąć, że najwyższe jest zagęszcze-
nie drzew najcieńszych i że rzeczywisty rozkład grubości drzew w lasach dolnego regla na Babiej Górze 
przy klasach grubości o jednakowej szerokości byłby reprezentowany przez krzywą jednoramienną. 
Nie świadczy to o wielogeneracyjności tych drzewostanów, lecz wynika z faktu, że zagęszczenia drzew 
w młodych drzewostanach jest większe niż w starszych. Zakres grubości drzew w strefie ochrony 
czynnej jest znacznie mniejszy niż w lasach podlegających ochronie ścisłej. O ile w naturalnych staro-
drzewach najpotężniejsze drzewa osiągają ponad 1 m grubości, to w drzewostanach wtórnych nie ma 
praktycznie drzew o średnicy pnia większej niż 60 cm.

Z występujących w reglu dolnym gatunków rozkład najbardziej zbliżony do typowej krzywej jed-
noramiennej ma buk (Ryc. 3). Bardzo podobny do buka rozkład w obszarze ochrony czynnej ma jodła 
(Ryc. 3), a także mniej liczne: jawor i jesion. Gatunkiem, którego rozkład najwyraźniej odbiega od krzy-
wej jednoramiennej jest świerk; w obszarze ochrony czynnej maksimum liczby świerków przypada na 
drzewa średniej grubości – od 21 do 30 cm (Ryc. 3). 

Struktura wysokości drzew w drzewostanach dolnoreglowych jest znacznie słabiej poznana niż 
struktura grubości. Maksymalne wysokości drzew pomierzone w reglu dolnym Babiej Góry wyniosły 
42,5 m w przypadku jodły, 42 m w przypadku świerka i 37 m w przypadku buka (Jaworski, Karczmarski 
1990, Duch 1998); wszystkie wymienione powyżej drzewa rosły na powierzchni badawczej „Orawski 
Chodnik” zlokalizowanej na wysokości 940 m n.p.m. Na położonej nieco wyżej powierzchni badaw-
czej „Żarnówka” najwyższe jodły osiągnęły wysokość 37 m, a najwyższe świerki 36 m (Szwagrzyk i in. 
1995). Górują one jednak na bukami, których najwyższe egzemplarze osiągają tam wysokość 35 m 
(Szwagrzyk i in. 1995). Nieznaczna przewaga wysokościowa gatunków iglastych nad bukiem, widoczna 
na wszystkich stałych powierzchniach badawczych w reglu dolnym Babiej Góry, wydaje się być istotna 
dla utrzymywania złożonej struktury gatunkowej w naturalnych drzewostanach regla dolnego. Buk jest 
bowiem bardzo silnym konkurentem i w zwartych drzewostanach o budowie jednopiętrowej często 
eliminuje domieszkę świerka lub jodły.

W drzewostanach o charakterze zbliżonym do naturalnego wykształca się często budowa wielo-
piętrowa. Na stałej powierzchni badawczej „Żarnówka” widać to wyraźnie w przypadku jodły i świerka. 
Natomiast w przypadku buka rozkład wysokości jest wyraźnie jednowierzchołkowy, z wyraźnym mak-
simum około 30 metrów (Ryc. 4). Także na pozostałych powierzchniach badawczych w reglu dolnym 
Babiej Góry rozkład wysokości drzew na ogół odbiega znacznie od rozkładu normalnego (Jaworski, 
Karczmarski 1990, Jaworski, Paluch 2001).

W drzewostanach wtórnych na obszarze ochrony czynnej zróżnicowanie wysokości jest na ogół 
niewielkie ze względu na silne zwarcie okapu leśnego; drzewa zdecydowanie niższe od drzew domi-
nujących mają na dłuższą metę niewielkie szanse przeżycia. Rozkład wysokości ma na ogół postać 
zbliżoną do rozkładu normalnego.

O strukturze wiekowej drzewostanów regla dolnego w Babiogórskim Parku Narodowym niewiele 
wiadomo. W naturalnych starodrzewach dolnoreglowych analizy struktury wiekowej zostały prze-
prowadzone jedynie w sposób wyrywkowy (Szwagrzyk, Szewczyk 2001, Pasierbek 2007, Pasternak 
2009). Wiemy, że najstarsze drzewa przekraczają wiek 300 lat. Wiek pierśnicowy (wiek na wysokości 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego
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1,30 m od ziemi, z reguły mniejszy o parę dziesiątków lat od wieku rzeczywistego) u jednej z nawier-
conych jodeł wyniósł 308 lat (Ruciński 1992). Z kolei wiek pierśnicowy u jednego z buków wyniósł aż 
319 lat (Pasternak 2009). Wśród drzew tworzących obecnie warstwę koron najwięcej było osobników 
w wieku od 200 do 250 lat. Ze względu na małą liczebność analizowanej próby (w sumie kilkadziesiąt 
drzew) trudno stwierdzić, czy jest to rzeczywiście maksymalny wiek drzew w reglu dolnym Babiej 
Góry, czy też występują tu drzewa jeszcze starsze. Tak czy inaczej, nawiercone w dolnoreglowych 
starodrzewach Babiogórskiego Parku Narodowego buki są obecnie najstarszymi udokumentowanymi 
egzemplarzami tego gatunku w Polsce. Także stwierdzone na Babiej Górze stare jodły i świerki należą 
do najstarszych rosnących u nas okazów tych gatunków. Struktura wiekowa w drzewostanach wtór-
nych jest znacznie uproszczona. Średni wiek tych drzewostanów podany w operatach urządzeniowych  
nie odbiega zapewne znacząco od wieku rzeczywistego, a zróżnicowanie wiekowe jest w większości 
przypadków bardzo ograniczone.

Ryc. 4.Rozkład wysokości drzew na powierzchni badawczej „Żarnówka” w latach 1992 i 2004.

Fig. 4. Height distribution of trees in the permanent plot „Żarnówka”in 1992 and 2004.
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Struktura drzewostanów w reglu górnym

Jedną z najważniejszych cech borów górnoreglowych – poza ubóstwem gatunkowym – jest ich słabo 
urozmaicona struktura. Jest to widoczne przede wszystkim w niewielkim zróżnicowaniu grubości 
i wysokości świerków budujących drzewostany. Dotychczasowe badania dowodzą, że wysoki stopień 
jednorodności babiogórskie świerczyny osiągają nie tylko na małych powierzchniach o wielkości poni-
żej 1 ha (Korpeľ 1989, Jaworski, Karczmarski 1989, 1995, Kasprowicz 1996, Zielonka 2003), ale także 
na sporych obszarach obejmujących od kilku do kilkudziesięciu hektarów (Zientarski 1976, Dziewolski 
1987, Holeksa 1998, Holeksa i in. 2006b), a nawet w skali całego regla górnego. 

W latach 2002-2004 struktura drzewostanów świerkowych udokumentowana została na dużej 
części regla górnego na południowym i północnym stoku Babiej Góry. Pomiary objęły obszar 144 ha 
na stoku południowym i 194 ha na stoku północnym. Wyniki wtedy uzyskane wyraźnie pokazały, że 
w drzewostanach na południowym stoku większe było zarówno zagęszczenie drzew (367 drzew/ha 
wobec 274 drzew/ha na stoku północnym) i jak i pierśnicowe pole przekroju czyli łączna powierzch-
nia przekrojów poprzecznych pni drzew na wysokości 1,3 m (43,0 m2/ha wobec 38,9 m2/ha na stoku 
północnym). Drzewa na stoku południowym były natomiast przeciętnie nieco cieńsze (35,9 cm wobec 
39,2 cm na stoku północnym) i niższe (20,8 m wobec 21,4 m na stoku północnym). Na stoku pół-
nocnym więcej było w borze górnoreglowym jarzębiny – 35 drzew/ha wobec 4 drzew/ha na stoku 
południowym. Najgrubsza zmierzona jarzębina miało 29 cm w pierśnicy, a najwyższa osiągnęła 20,5 m 
wysokości. Najwięcej było drzew o grubości od 9 do 15 cm i wysokości około 10 m. 

Na początku XXI wieku w babiogórskich drzewostanach górnoreglowych na północnym stoku 
panowały świerki o grubości od 30 do 50 cm, natomiast na stoku południowym przeważały świerki 
o grubości 20-30 cm. Niewiele było w nich, zwłaszcza na stoku północnym, drzew o pierśnicy mniej-
szej niż 20 cm, a liczba grubszych niż 70 cm była znikoma, choć więcej takich okazałych świerków 
rosło na stoku północnym. Najgrubszy zmierzony wtedy świerk miał 98 cm w pierśnicy, a wysokość 
najwyższego wynosiła 40 m. (Ryc. 5A).

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 5. Grubościowa (A) i wysokościowa (B) struktura górnoreglowych drzewostanów świerkowych na 

północnym (N) i południowym (S) stoku Babiej Góry (według Holeksy i in. 2008b). 

Fig. 5. Diameter (A) and height (B) structure of subalpine spruce stands in the north (N) and south (S) 

slopes of Babia Góra (according to Holeksa et al. 2008b). 



216

Rośliny Babiej Góry

Wysokość drzew na stoku północnym jest wyrównana, a wierzchołki większości świerków 
wznoszą się na wysokość 20-24 m (Ryc. 5B). Tylko nieliczne egzemplarze są wyższe niż 30 m, a tych 
o wysokości kilku i kilkunastu metrów jest również niewiele. Z kolei na stoku południowym wyso-
kość drzew jest nieco bardziej zróżnicowana, co wyraża się brakiem jednej klasy wyraźnie dominującej 
liczebnie nad pozostałymi (Ryc. 5B). Warto zauważyć, że na obszarze o wielkości ponad 100 hekta-
rów struktura drzewostanów górnoreglowych jest całkowicie odmienna od struktury drzewostanów 
dolnoreglowych, w których na równie rozległym obszarze najliczniejsze są drzewa najcieńsze, stosun-
kowo liczne są drzewa o grubości ponad 80 cm, a rozkład pierśnic ma kształt krzywej jednoramiennej. 

Brak w reglu górnym bardzo grubych świerków wydaje się zrozumiały i można go wiązać z suro-
wymi warunkami klimatycznymi, które ograniczają przyrost pni. Trzeba jednak zwrócić jeszcze uwagę 
na wiek drzew, wśród których z rzadka napotkać można okazy starsze niż 220 lat, chociaż najstarsze 
świerki w reglu górnym Babiej Góry osiągają około 360 lat (Bednarz i in. 2002). 

Zastanawiająca jest niewielka liczba najcieńszych drzew w reglu górnym. Nieco światła na ten 
zaskakujący wynik rzuca struktura wiekowa drzewostanu uzyskana w latach 90. ubiegłego wieku na 
obszarze 150 ha północnego stoku Babiej Góry (Holeksa i in. 2006b, Szewczyk i in. 2011). Ujawnia 
ona, że na tak dużym obszarze zdecydowanie przeważały świerki w wieku od 80 do 220 lat, przy czym 
okazy w wieku 120-160 lat stanowiły aż 36% wszystkich świerków (Ryc. 6). Takich, które nie osiągnęły 
jeszcze 80 lat było zaledwie 3%, co oznacza że w babiogórskich świerczynach górnoreglowych od 
wielu dziesięcioleci nieobecne bądź bardzo rzadkie były zdarzenia, które inicjują i pozwalają na rozwój 
świerkowego odnowienia.

Górnoreglowy bór świerkowy narażony jest na powstawanie śniegołomów i wiatrołomów. 
W zimie i na wiosnę wieje tu silny wiatr halny, którego prędkość nierzadko przekracza 100 km/godz., 
zaś obfite opady oraz częsta kondensacja pary wodnej przy ujemnej temperaturze powodują silne 
obciążenie koron śniegiem i lodem. W takich warunkach decydujące znaczenie ma smukłość świerków. 
Okazuje się, że smukłość ta, wyrażona za pomocą stosunku wysokości do grubości pnia na wysokości 

Ryc. 6. Struktura wiekowa górnoreglowego drzewostanu świerkowego na północnym stoku Babiej Góry w 

latach 90. XX wieku (według Holeksy i in. 2006b). 

Fig. 6. Age structure of subalpine spruce stands in the north slope in the 1990s (according to Holeksa et 

al. 2006b). 
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1,3 m (tak zwany współczynnik smukłości) w babiogórskich świerczynach rzadko przekracza wartość 
70 i zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. Pnie górnoreglowych świerków 
są zatem niskie i grube, dzięki czemu rzadko ulegają złamaniu. Dopiero huragan o prędkości znacznie 
przekraczającej 100 km/godz. może poczynić większe wyłomy w drzewostanach (Bzowski, Dziewolski 
1973). Bardzo wyraźne jest przy tym zmniejszanie się smukłości pni wraz z ich starzeniem się. Jest 
to wyrazem wcześniejszego ograniczania wzrostu drzew na wysokość niż na grubość. Współczynnik 
smukłości świerków o grubości 20 cm wynosi średnio 70, co oznacza, że świerki o tej grubości mierzą 
około 14 m wysokości. Świerki o grubości 70 cm osiągają przeciętną wysokość 28 m i odpowiedni do 
tego współczynnik smukłości równy 40. Zróżnicowanie smukłości świerkowych pni przyczynia się do 
formowania jednopiętrowych drzewostanów nawet przy znacznym zróżnicowaniu grubości i wieku 
poszczególnych drzew. Oznacza to też, że wierzchołki najgrubszych i najstarszych drzew w borze gór-
noreglowym nieznacznie wyrastają ponad korony cieńszych i młodszych sąsiadów. 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 7. Zmiany górnoreglowych drzewostanów świerkowych w gradiencie wysokości na północnych 

(ciemne kwadraty) i południowych (jasne kwadraty) stokach Babiej Góry. A – zagęszczenie drzew, B – pole 

przekroju pierśnicowego, C – miąższość drzewostanu, D – średnia pierśnica drzew, E – maksymalna pier-

śnica drzew, F – średnia wysokość drzew, G – maksymalna wysokość drzew; równanie regresji podane jest 

tylko dla istotnych zależności, p < 0,05 (według Holeksy i in. 2008b).

Fig. 7. Altitudinal changes of subalpine spruce stands in the north (dark squares) and south (light squares) 

slopes of Babia Góra. A – stand density, B – basal area, C – stand volume, D – average tree diameter,  

E – maximum tree diameter, F – average tree height, G – maximum tree height; regression equations are 

given only for significant relationships, p < 0.05 (according to Holeksa et al. 2008b). 
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Zasięg wysokościowy lasów regla górnego obejmuje 240 m na stoku północnym i 260 m na 
stoku południowym, przy czym na stoku południowym dolna i górna granica tego piętra przebiega 
o ponad 50 m wyżej niż na stoku północnym (Bednarz i in. 2009). Jest to zakres wysokości wystarcza-
jąco szeroki, aby można było w nim zaobserwować zmiany struktury drzewostanów świerkowych. Na 
zmiany warunków w gradiencie wysokości słabo reaguje zagęszczenie drzewostanu, natomiast pier-
śnicowe pole przekroju i miąższość zmniejszają się wyraźnie o prawie 10 m2 i 150 m3 na każde 100 m 
wysokości n.p.m. (Ryc. 7 A-C). 

Grubość drzew, zarówno przeciętna, jak i maksymalna, słabo zmieniają się wraz z wysokością, 
natomiast cechą wyraźnie związaną z wyniesieniem n.p.m. jest wysokość drzew – zarówno ta prze-
ciętna jak i maksymalna. Na stoku północnym średnia i maksymalna wysokość świerków zmniejsza 
się o 4,6 m i 6,0 m na każde 100 m n.p.m. Jeszcze szybciej drzewa maleją w gradiencie wysoko-
ści na stoku południowym – ich średnia i maksymalna wysokość zmniejsza się odpowiednio o 8,1 m  
i 8,6 m na 100 m n.p.m. O ile w dolnych partiach regla górnego różnica wysokości drzew między sto-
kiem południowym a północnym była znaczna, to przy górnej granicy lasu drzewa po obu stronach 
Babiej Góry osiągały podobną wysokość (Ryc. 7 D-G). 

Na tej samej wysokości nad poziomem morza, świerki są wyższe, a drzewostany świerkowe 
są bardziej gęste i osiągają większą miąższość po południowej niż po północnej stronie masywu. Na 
południowym stoku wymienione cechy osiągały te same wartości co na stoku północnym od 100 m 
(w przypadku średniej wysokości drzew) do 150 m (pierśnicowe pole przekroju) wyżej. Interesujące jest, 
że na południowym stoku wartości wymienionych cech drzewostanów świerkowych zmniejszają się 
szybciej wraz z wyniesieniem n.p.m. niż na stoku północnym. W rezultacie drzewostany po obu stro-
nach masywu są podobne przy górnej granicy lasu mimo różnic obserwowanych na mniejszych wyso-
kościach. Oznacza to, że nieco inny układ czynników decyduje o rozwoju drzew na północnym i połu-
dniowym stoku przy dolnej granicy występowania boru górnoreglowego. Na stoku południowym w tej 
strefie jest prawdopodobnie cieplej, mniejsza jest pokrywa śnieżna i dłużej trwa sezon wegetacyjny. 

Struktura drzewostanów w strefie górnej granicy lasu

Górna granica lasu w masywie Babiej Góry przebiega między 1250 a 1460 m n.p.m. Na stoku połu-
dniowym jest usytuowana średnio o około 40 metrów wyżej niż na stoku północnym (Zientarski 1989). 
Struktura drzewostanu w strefie górnej granicy lasu jest inna niż w głębi boru górnoreglowego. Naj-
więcej jest tu drzew cienkich, wśród których wyraźnie przeważają jarzębiny. Jednak populacja świerka 
przy górnej granicy lasu, podobnie jak w głębi boru, ma strukturę grubościową z maksimum liczebności 
przypadającym na średnie klasy – najwięcej jest świerków o grubości około 30 cm (Ryc. 8). 

Spore różnice w strukturze boru górnoreglowego przy jego górnej granicy zaobserwowano mię-
dzy północnym a południowym stokiem. Po północnej stronie masywu strefa rozrzedzania się boru 
jest zazwyczaj bardzo wąska, a granica lasu przebiega skrajem niemal zwartego drzewostanu, który 
w wielu miejscach sąsiaduje z zaroślami jarzębiny. Po stronie południowej rozrzedzanie się i zmniej-
szanie wysokości świerczyny zachodzi na znacznej przestrzeni i do rzadkości należą zarośla jarzębiny 
(Wojterski i in. 1982). Przyczyn tych różnic można szukać w znacznie większym nachyleniu stoku pół-
nocnego – na tym samym dystansie silniejsza jest tu zmiana warunków klimatycznych. Poza tym silny, 
południowo-zachodni wiatr wiejący na Babiej Górze zwłaszcza wiosną i jesienią, sprzyja na południo-
wym stoku rozsiewaniu nasion świerka ponad górną granicę lasu. Ten sam wiatr na stoku północnym 
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atakuje „od czoła” zwarty drzewostan i ogranicza rozprzestrzenianie się świerków ku górze (Wojterski 
i in. 1982). 

Cechą drzewostanów świerkowych przy górnej granicy lasu, na którą zazwyczaj zwraca się 
uwagę, jest skupianie się drzew w grupach. Wiele miejsca poświęcono tym ugrupowaniom świerka, 
nazwanym przez Myczkowskiego (1964) biogrupami. Bardzo często uważa się wręcz, że ich powstanie 
w surowych warunkach klimatycznych jest wyrazem korzystnego oddziaływania na siebie drzew ros-
nących blisko siebie (Awzan i in. 1987). Poza samym opisem takich ugrupowań drzew i raczej intuicyj-
nym tłumaczeniem ich tworzenia się o samym zjawisku wiemy raczej niewiele. Nie wiadomo na przy-
kład, jaka część drzew występuje w biogrupach, a jaka część rośnie samotnie wśród zarośli, ziołorośli 
i muraw. Tworzenie się wspomnianych grup w strefie górnej granicy lasu wcale nie musi być efektem 
bardziej korzystnych warunków w ich wnętrzu, czego jak do tej pory nie udowodniono, lecz może 
być związane z wegetatywnym rozrastaniem się świerka (Vorčak 2005) oraz znacznym przestrzennym 
ograniczeniem miejsc dostępnych dla drzew. 

Na północnym stoku, w strefie górnej granicy lasu w wielu miejscach rozwijają się niskie zarośla, 
w których panuje jarzębina w odmianie nagiej Sorbus aucuparia var. glabrata, a w warstwie krzewów 
towarzyszą jej świerk, kosodrzewina Pinus mugo i wierzba śląska Salix silesiaca (Borysiak 1985). W tych 
wysokogórskich skupieniach jarzębiny na północnym stoku Babiej Góry, przeciętne zagęszczenie jej 
pni w przeliczeniu na 1 hektar wynosiło ponad 2000 sztuk, z czego tylko nieco ponad połowę (53%) 
stanowiły żywe pnie. Pierśnica żywych jarzębinowych pni wahała się od 1 do 21 cm (średnio 8,2 cm). 
Wysokość jarzębin przy górnej granicy lasu dochodzi nawet do 12 m, lecz jej przeciętna wartość nie 
przekracza 6 m (J. Parusel, dane niepublikowane). 

Pnie jarzębin rosnących przy górnej granicy lasu są mocno pochylone w dół stoku. Jest to efekt 
oddziaływania pokrywy śnieżnej, której grubość może w tej strefie dochodzić nawet do kilku metrów. 
W trakcie osiadania śniegu następuje jednocześnie jego osuwanie się w dół stoków. Przy nachyleniu 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 8. Struktura grubościowa górnoreglowych drzewostanów w strefie górnej granicy lasu na północnym 

stoku Babiej Góry. Dane pochodzą z inwentaryzacji na stałych powierzchniach monitoringowych w roku 2009.

Fig. 8. Diameter structure of stands at the forest limit on the north slope of Babia Góra. The data were 

collected in monitoring network in 2009.
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20-40º kilkudziesięciocentymetrowa pokrywa śnieżna może się przesunąć nawet o pół metra naciska-
jąc na tkwiące w niej pnie drzew i krzewów (Myczkowski 1955). Sztywne pnie świerków są w takich 
warunkach najczęściej całkowicie niszczone, natomiast elastyczne pnie jarzębiny poddają się napo-
rowi i nawet po zniknięciu śniegu pozostają wygięte w dół stoku, co na północnym stoku Babiej Góry 
oznacza ich pochylenie ku północy – blisko połowa mierzonych pni była wygięta w tym kierunku ±10º 
(Ryc. 9A; Parusel, dane niepublikowane). Odchylenie pni od pionu, mierzone w odległości 130 cm od 

Ryc. 9. Kierunki pochylenia jarzębinowych pni rosnących w strefie górnej granicy lasu na północnym stoku 

Babiej Góry (A) oraz wielkość ich wychylenia od pozycji pionowej (B) (według J. Parusela, materiały nie-

publikowane).

Fig. 9. Direction of bending of rowan stems at the upper forest limit on the north slope of Babia Góra (A) 

and the magnitude of bending from the upright position (B) (according to J. Parusel, unpublished data).
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podstawy, wynosiło najczęściej 45º. Tylko nieliczne zachowały prawie pionową pozycję, a niektóre 
pokładały się po stoku (Ryc. 9B). 

4. Martwe drzewa w lasach Babiej Góry

Każde drzewo w ciągu swojego długiego życia eksploatuje glebę i magazynuje znaczne ilości rozmai-
tych pierwiastków w korzeniach, gałęziach, a zwłaszcza w pniu. Po jego śmierci substancje te są stop-
niowo uwalniane w trakcie długiego procesu rozkładu (Federer i in. 1989). W zależności od typu lasu 
ilość węgla znajdująca się w szczątkach drzew wynosi od kilkunastu do ponad stu ton na powierzchni 
jednego hektara. Poza węglem, zawartość innych pierwiastków w rozkładającym się drewnie jest jed-
nak bardzo niska. Dlatego, mimo ogromnej ilości materii organicznej zmagazynowanej w martwych 
pniach, ich rola w krążeniu wielu pierwiastków niezbędnych do życia roślin i zwierząt żywych, czyli tak 
zwanych pierwiastków biogennych, jest na ogół niewielka. Jest ona znacząca tylko w niektórych eko-
systemach leśnych, w których surowy klimat i podłoże ubogie w związki mineralne przyswajane przez 
rośliny ograniczają produkcję pierwotną, a ilość ściółki opadającej każdego roku na powierzchnię gleby 
jest mała. Taka może być rola martwego drewna w lasach regla górnego. W warunkach korzystnych 
dla rozwoju roślin, czyli w reglu dolnym, ilość azotu, potasu, fosforu i innych pierwiastków biogennych 
docierająca do gleby w wraz z liśćmi opadającymi z drzew i szczątkami roślin runa znacznie przewyższa 
tę pochodzącą z rozkładu martwych pni. 

Na powierzchni i w głębi próchniejącego drewna dogodne warunki do życia znajduje wiele 
gatunków roślin i zwierząt, które reprezentują niemal wszystkie grupy taksonomiczne (Holeksa, Macie-
jewski 2009). Leżące kłody są jednym z najważniejszych typów podłoża, wykorzystywanym w procesie 
naturalnego odnowienia drzew iglastych, w tym świerka (Harmon i in. 1986, Holeksa 1998). Kłody 
mogą również spełniać ochronną rolę wobec młodych drzew poprzez ograniczenie ruchliwości zwie-
rzyny płowej (Fisher 1992). Pnie leżące w poprzek stoku doskonale zatrzymują zsuwającą się ściółkę, 
toczące się w dół stoku kamienie i inny materiał, a w zimie zapobiegają spełzywaniu śniegu, co ograni-
cza niszczenie młodych drzew na bardzo stromych stokach (Agee, Smith 1984). 

Znaczenie szczątków drzew dla organizmów z nimi związanych i dla odnowienia drzew zależy od 
ich rozmiarów i ilości zakumulowanej na powierzchni gleby oraz od tempa ich rozkładu. Im rozmiary 
martwych pni są większe, a tempo ich rozkładu jest wolniejsze, tym więcej drewna gromadzi się w lesie 
i tym większa jest jego rola.

Martwe drzewa w skali całej Babiej Góry

Liczba i miąższość martwych drzew stojących na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego zwięk-
szyła się w ostatnim dziesięcioleciu. Porównanie wyników pomiarów posuszu na stałych powierzch-
niach monitoringowych, uzyskanych w latach 1997-1998 oraz w latach 2009-2010, pokazuje, że śred-
nie zagęszczenie stojących martwych pni wzrosło o 19 szt./ha i wynosi obecnie 68 szt./ha. Średnia 
miąższość posuszu zwiększyła się o niecałe 7 m3/ha, osiągając wartość 21 m3/ha. Zwiększenie ilości 
posuszu wynika przede wszystkim z intensyfikacji procesów zamierania świerka w ostatnich latach 
oraz przerzedzania się młodszych drzewostanów w części Parku podlegającej ochronie czynnej. 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego
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Liczebność martwych drzew stojących jest prawie dwukrotnie niższa w reglu dolnym niż w reglu 
górnym (Ryc. 10A). Obszar ochrony ścisłej w reglu dolnym był jedyną częścią Babiogórskiego PN, 
w której liczebność posuszu zmniejszyła się w ostatnim dziesięcioleciu (Ryc. 10A). W przeciwieństwie 
do znacznych różnic w liczbie martwych drzew, ich średnia miąższość nie różniła sie wyraźnie w obu 
reglach, ale była wyraźnie zależna od typu ochrony (Ryc. 10B). Większa miąższość posuszu w obsza-
rach ochrony ścisłej niż czynnej wskazuje na odmienny przebieg procesów zamierania w rezerwatach 
ścisłych, gdzie wśród posuszu przeważają drzewa stare, o dużych rozmiarach i znacznej miąższości. 
W obszarach ochrony czynnej martwe drzewa stojące mają natomiast niewielkie rozmiary. Średnia 
miąższość posuszu na obszarach ochrony ścisłej wynosiła od 41 do 64 m3/ha, przy czym pomiędzy 

Ryc. 10. Średnie zagęszczenie (A) i miąższość (B) martwych drzew stojących. Dane pochodzą z inwentary-

zacji na stałych powierzchniach monitoringowych w latach 1998 i 2009.

Fig. 10. Average density (A) and volume (B) of snags. The data were collected in monitoring network in the 

years 1998 and 2009.
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rokiem 1998 i 2010 miąższość wzrosła w reglu górnym i zmalała w reglu dolnym (Ryc. 10B). Odmienne 
kierunki zmian liczebności i miąższości martwych drzew stojących w rezerwatach ścisłych regla dol-
nego i górnego były przede wszystkim wynikiem znacznego zmniejszenia intensywności zamierania 
jodeł w reglu dolnym i wzrastającej w ostatnim dziesięcioleciu śmiertelności świerków w reglu górnym. 

Średnia miąższość kłód leżących na powierzchni gleby w rezerwatach ścisłych regla dolnego 
w latach 2009-2010 wynosiła 98,4 m3/ha, podczas gdy w reglu górnym była niższa – 61,6 m3/ha. 
Wyliczone wartości średnie są relatywnie niskie, należy jednak brać pod uwagę, że część powierzchni 
inwentaryzacyjnych położona była w obszarach dopiero od niedawna podlegających ochronie ścisłej 
oraz na obrzeżach chronionych rezerwatów ścisłych, np. na granicy pomiędzy kosodrzewiną i borem 
świerkowym, gdzie liczba i miąższość martwych drzew leżących była niewielka. Łączna miąższość 
martwych drzew stojących, wywróconych i złamanych na powierzchniach monitoringowych wynosiła 
ponad 141 m3/ha w rezerwatach ścisłych regla dolnego i prawie 121 m3/ha w ściśle chronionej części 
lasów górnoreglowych, co stanowi w przybliżeniu 29% średniej miąższości drzew żywych w reglu dol-
nym i 37% w reglu górnym. Wartości te są wielokrotnie wyższe od średniej ilości martwego drewna 
w lasach Polski, wynoszącej około 10 m3/ha (Czerepko 2008, Stachura-Skierzyńska, Bobiec 2008), jak 
również od średniej zasobności stwierdzonej w różnego rodzaju lasach chronionych na obszarze całej 
Polski (36 m3/ha – Stachura-Skierzyńska, Bobiec 2008), co wskazuje na wysoki stopień naturalności 
lasów w rezerwatach ścisłych Babiogórskiego Parku Narodowego.

Martwe drzewa w lasach regla dolnego

W lasach dolnoreglowych zmiany liczebności i miąższości martwych drzew stojących nie odbiegają 
znacznie od obrazu przedstawionego dla całości Parku. W 2010 roku zagęszczenie drzew martwych 
wzrosło średnio o 22 pnie na hektarze w porównaniu do roku 1998 i wynosiło nieco ponad 55 pni/ha. 
Średnia miąższość posuszu wzrosła nieznacznie – o niecały 1 m3/ha i w 2010 roku wynosiła 10 m3/ha. 

O wzroście liczby stojących martwych drzew w reglu dolnym zadecydowały przede wszystkim 
tereny objęte ochroną czynną. Obszary ochrony ścisłej charakteryzowały się przeciwnym kierunkiem 
zmian, ponieważ jednak ich udział w całkowitej powierzchni lasów regla dolnego jest niewielki, nie 
wpłynęło to istotnie na obraz zmian w całości lasów regla dolnego. W rezerwatach ścisłych średnie 
zagęszczenie martwych drzew stojących spadło od 1998 roku o ponad 4 pnie/ha i w 2010 wynosiło 54 
pnie/ha (Ryc. 10A). Zmniejszenie ilości posuszu jeszcze wyraźniej uwidoczniło się w zmianach średniej 
miąższości, która pomiędzy 1998 a 2010 rokiem spadła o 21 m3/ha do wartości 43 m3/ha (Ryc. 10B). 

Udział jodeł w ogólnej liczbie stojącego posuszu w latach 1998-2010 spadł w przybliżeniu 
dwukrotnie zarówno w rezerwatach ścisłych jak i na obszarach ochrony czynnej (Ryc. 11). Wynika to 
z zahamowania procesów zamierania drzew tego gatunku w latach 90. ubiegłego wieku i stopniowej 
poprawy ich kondycji. W ostatnim dziesięcioleciu martwe jodły stopniowo łamały się i wywracały, przy 
równoczesnym, bardzo wyraźnym spadku intensywności zamierania kolejnych drzew. Bardzo wysoki 
udział jodeł mierzony ich miąższością w stosunku do udziału mierzonego liczbą martwych pni w rezer-
watach ścisłych wskazuje, że posusz ten stanowią głównie drzewa duże, które dzięki swoim rozmia-
rom nie uległy jeszcze złamaniu (Ryc. 11). Udział martwych stojących pni bukowych w latach 1998-
2010 wzrósł w obszarze ochrony czynnej o około 50% (Ryc. 11). Towarzyszący temu spadek udziału 
pod względem miąższości pokazuje, że w tym czasie zamieraniu podlegały głównie drzewa młodsze, 
o mniejszych rozmiarach. Zmiany są zatem wynikiem procesu przerzedzania się drzewostanów. 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego
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W przypadku świerka, zmiany jego udziału w składzie gatunkowym posuszu wynikają z nakła-
dania się dwóch procesów: z jednej strony mamy do czynienie z przerzedzaniem się młodszych drze-
wostanów świerkowych na obszarach ochrony czynnej, z drugiej – ze zwiększeniem intensywności 
zamierania świerków starszych na skutek żerowania owadów kambiofagicznych. Zamieranie świerków 
o większych rozmiarach powoduje wyraźny wzrost udziału tego gatunku w ogólnej miąższości posu-
szu zarówno w rezerwatach ścisłych, jak i w lasach podlegających ochronie czynnej (Ryc. 12). Zmiany 
w liczebności martwych świerków są widoczne wyraźnie tylko w rezerwatach ścisłych. 

Posusz pozostałych gatunków drzew był nieliczny i był obecny przede wszystkim na obszarach 
ochrony czynnej (Ryc. 11). Jedynie w przypadku jesionu wyniosłego odnotowano znaczący wzrost 
udziału. W 1998 roku martwe stojące pnie jesionowe stanowiły zaledwie 0,5% całkowitej miąższości 
posuszu, co odpowiadało w przybliżeniu udziałowi tego gatunku wśród drzew żywych. W 2010 roku 
jesiony stanowiły ponad 3,2% miąższości martwych drzew stojących, podczas gdy ich udział wśród 
drzew żywych wynosił 0,6%.

W skali całego regla dolnego grubość posuszu jest mniejsza w porównaniu z grubością drzew 
żywych. Na obszarach ochrony czynnej średnia grubość posuszu, która w roku 1998 wynosiła nieco 
ponad 12 cm, w 2010 roku osiągnęła 16,5 cm. W rezerwatach ścisłych w tym samym czasie średnia 

Ryc. 11. Zmiany składu gatunkowego martwych drzew stojących na podstawie liczby drzew na obszarach 

ochrony ścisłej i czynnej regla dolnego. Dane pochodzą z inwentaryzacji na stałych powierzchniach moni-

toringowych w latach 1998 i 2010.

Fig. 11. Changes in snags species composition according to snags number in strictly and actively protected 

areas of the lower montane belt. The data were collected in monitoring network in the years 1998 and 2010.
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pierśnica martwych drzew stojących niemal się nie zmieniła i wynosiła około 30 cm. Wyraźnie różni się 
nie tyko średnia grubość, ale również krzywe rozkładu grubości posuszu na obszarach ochrony ścisłej 
i czynnej (Ryc. 13). Różnice te wynikają z faktu, że w naturalnych starodrzewach znaczna część drzew 
obumiera w wyniku aktywności kambiofagicznych owadów i patogenicznych grzybów. Są to w dużej 
mierze drzewa okazałe i stare, przez co wśród posuszu zaznacza się spory udział drzew grubych. Nato-
miast w drzewostanach wtórnych regla dolnego posusz powstaje głównie w procesie ich przerzedza-
nia się i obumierania drzew o niższej pozycji biosocjalnej i mniejszych rozmiarach.

Na większym obszarze kłody leżące na dnie lasu były mierzone na powierzchniach sieci moni-
toringowej jedynie w 2010 roku i tylko w granicach ochrony ścisłej. We wcześniejszych latach były 
natomiast przedmiotem badań prowadzonych na stałych powierzchniach badawczych w rezerwatach 
„Żarnówka” i „Czatoża”. Porównanie tych dwóch źródeł informacji pokazuje znaczne rozbieżności 
pomiędzy wynikami, będące odzwierciedleniem różnic w metodyce pomiarów. W rezerwatach ści-
słych najwięcej jest kłód świerkowych – 36% (Ryc. 14). Należy jednak zwrócić uwagę, że gatunek ten 
dominuje w tej części leżaniny, którą udało się jednoznacznie zidentyfikować, a więc wśród stosukowo 
słabo rozłożonych pniaków i kłód. Ponad 37% silnie rozłożonej leżaniny nie oznaczono do gatunku.

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 12. Zmiany składu gatunkowego martwych drzew stojących na podstawie miąższości na obszarach 

ochrony ścisłej i czynnej regla dolnego. Dane pochodzą z inwentaryzacji na stałych powierzchniach moni-

toringowych w latach 1998 i 2010.

Fig. 12. Changes in snags species composition according to snags volume in strictly and actively protected 

areas of the lower montane belt. The data were collected in monitoring network in the years 1998 and 2010.



226

Rośliny Babiej Góry

Średnia łączna miąższość posuszu stojącego i kłód leżących uzyskana na obszarze ochrony ścisłej 
podczas badań na powierzchniach sieci monitoringu w 2010 roku wyniosła 141,4 m3/ha. Natomiast 
na stałych powierzchniach usytuowanych w najlepiej zachowanych fragmentach regla dolnego była 
ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 311 m3/ha (Ryc. 15) (Dobosiewicz 2004, Sadecki 2007). Róż-
nica ta jest przede wszystkim wynikiem uwzględnienia w monitoringu obszarów dopiero od niedawna 
podlegających ochronie ścisłej oraz obrzeży rezerwatów, które zwykle wykluczane są z analiz. Naj-
wyższa łączna miąższość posuszu i kłód zarejestrowana na pojedynczej powierzchni monitoringowej 
o wielkości 5 arów w przeliczeniu na 1 hektar wynosiła 402 m3. Jest to wartość zbliżona do wartości 
uzyskanych w innych badaniach, w których najwyższa całkowita miąższość martwych drzew wyniosła 
ponad 410 m3/ha (Dobosiewicz 2004, Sadecki 2007). 

W ostatnich latach, w dolnoreglowych starodrzewach Babiogórskiego Parku Narodowego miąż-
szość stojącego posuszu uległa zmniejszeniu przy równoczesnym wzroście miąższości kłód (Jaworski, 
Karczmarski 1990, Szewczyk, Szwagrzyk 1996, Jaworski, Paluch 2001, Sadecki 2007, Pasierbek 2007). 
Na powierzchniach monitoringowych martwe drzewa stojące stanowią obecnie przeciętnie około 31% 

Ryc. 13. Rozkład grubości martwych drzew stojących w reglu dolnym w latach 1998 i 2010.

Fig. 13. Dbh structure of snags in the lower montane belt in the years 1998 and 2010. 

Li
cz

ba
  d

rz
ew

/h
a

 N
um

be
r o

f t
re

es
/h

a 

Pierśnica - Dbh [cm]

1998
2010

30

0

10

20

7 10010 20 30 40 50 60 70 80 90

30

0

10

20

7 10010 20 30 40 50 60 70 80 90

1998
2010

Li
cz

ba
  d

rz
ew

/h
a

 N
um

be
r o

f t
re

es
/h

a 

Ochrona ścisła
Strictly protected areas

Ochrona czynna
Actively protected areas 



227

miąższości kłód. Wzrost intensywności zamierania świerka, który nastąpił w ostatnich latach, na razie 
nie wpłynął istotnie na te proporcje. Tymczasem jeszcze pod koniec lat 80. i na początku lat 90. udział 
miąższościowy posuszu stojącego w dolnoreglowych starodrzewach był prawie równy udziałowi kłód 
(Jaworski, Karczmarski 1990, Szewczyk, Szwagrzyk 1996, Duch 1998). Wskazuje to, że tempo obumie-
rania drzew zmalało w ciągu ostatnich 20 lat, a przyrost masy posuszu stał się mniejszy niż jego ubytek 
poprzez łamanie i wywracanie się martwych drzew stojących na dno lasu i przechodzenie do kategorii 
kłód. Potwierdzają to szczegółowe dane dotyczące obumierania drzew na powierzchniach badaw-
czych w rezerwatach „Żarnówka” i „Czatoża” (Szwagrzyk, Szewczyk 2001, Pasierbek 2007). Drzewa 
najczęściej są przez wiatr łamane (dotyczy to zwłaszcza buka), do rzadkości natomiast należą wykroty 
(Szwagrzyk i in. 1997, Pasierbek 2007).

W reglu dolnym Babiogórskiego Parku Narodowego średnia miąższość martwych drzew w lasach 
naturalnych jest zbliżona do najwyższych wartości podawanych dla naturalnych buczyn dolnoreglo-
wych Polski (298 m3/ha; Czerepko 2008) i najwyższych wartości stwierdzonych w europejskich natu-
ralnych buczynach różnego typu (Christensen i in. 2005). Przewyższa równocześnie nagromadzenie 
martwego drewna w rezerwatach ścisłych Białowieskiego Parku Narodowego (Faliński 1986, Michal-
czuk 2001, Bobiec 2002) oraz w innych parkach narodowych i rezerwatach Polski (Przybylska, Kucha-
rzyk 1999). 

W zależności od czasu, jaki upłynął od śmierci drzewa różne jest zaawansowanie rozkładu mar-
twego pnia. Ocenia się je na podstawie stanu pnia, jego położenia, obecności gałęzi i stopnia pokrycia 
przez rośliny i inne organizmy saproksyliczne. Stopień rozkładu kłód został przeanalizowany na stałej 
powierzchni badawczej „Żarnówka” (Szewczyk 2001, Dobosiewicz 2004, Sadecki 2007). W ciągu 14 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 14. Składu gatunkowy kłód w rezerwatach ścisłych regla dolnego na podstawie miąższości. Dane 

pochodzą z inwentaryzacji na stałych powierzchniach monitoringowych w roku 2010.

Fig. 14. Species composition of logs in strictly protected areas of the lower montane belt on the basis of log 

volume. The data were collected in monitoring network in 2010.
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lat prowadzenia badań liczba kłód wyraźnie wzrosła; o ile w roku 1992 martwe pnie zajmowały nieco 
ponad 6% powierzchni dna lasu, to w roku 2006 udział tej powierzchni wzrósł do 9,5%. Wzrostowi 
ilości kłód towarzyszyły przesunięcia w stopniach rozkładu (Ryc. 16). Miały na to wpływ dwa procesy. 
Po pierwsze, następował systematyczny wzrost liczby słabo rozłożonych kłód, który wywołany był 
głównie wywracaniem się posuszu, a w mniejszym stopniu powstawaniem świeżych złomów i wykro-
tów. Miąższość nowych kłód przewyższała miąższość tych, które w wyniku postępującego rozkładu 
osiągały kolejne etapy rozkładu. Równocześnie następowała akumulacja kłód w wyższych stopniach 
rozkładu. Badania Pasierbka (2007), przeprowadzone w dolnoreglowych rezerwatach ścisłych, pozwo-
liły na dokładniejsze określenie czasu potrzebnego na całkowite rozłożenie pni leżących na dnie lasu 
(Ryc. 17). Najszybciej rozkładowi ulegają kłody bukowe – do ich całkowitego rozłożenia może wystar-
czyć około 50 lat. Leżanina jodłowa i świerkowa rozkłada się wolniej i jej całkowity rozkład następuje 
przeciętnie po 70 latach.

Ryc. 15. Zmiany miąższości martwych pni (stojących i kłód) w ściśle chronionych lasach dolnego regla: 1, 2, 

3 – Jaworski, Paluch (2001), 4 – Szewczyk, Szwagrzyk 1996, Szewczyk 2001, Dobosiewicz 2004, Sadecki 

2007, 5, 6 – Pasierbek 2007, 7 – materiały zgromadzone w trakcie sporządzania planu ochrony Parku 

Narodowego. 

Fig. 15. Changes in coarse woody debris volume (snags and logs) in strictly protected forests of the lower 

montane belt: 1, 2, 3 – Jaworski, Paluch (2001), 4 – Szewczyk, Szwagrzyk 1996, Szewczyk 2001, Dobosie-

wicz 2004, Sadecki 2007, 5, 6 – Pasierbek 2007, 7 – data collected for management plan of the National 

Park. 

1
4

3

2 5

6
7

M
ią

żs
zo

ść
 m

ar
tw

yc
h 

dr
ze

w
 [m

3 /h
a]

Vo
lu

m
e 

of
 C

W
D

 [m
3/
ha

]

0

100

200

300

400

500

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Lata - Years



229

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 17. Wiek kłód (średnia ± odchylenie standardowe) bukowych, jodłowych i świerkowych w kolejnych 

stopniach rozkładu, ustalony metodami dendrochronologicznymi (według Pasierbka 2007).

Fig. 17. Age of beech, fir and spruce logs (mean ± SD) in each decay class obtained using dendrochronolo-

gical methods (according to Pasierbek 2007). 
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Ryc. 16. Miąższość kłód w różnych klasach rozkładu i jej zmiany w latach 1992-2006 na stałej powierzchni 

badawczej „Żarnówka” w reglu dolnym (według Szewczyka i Szwagrzyka 1996, Szewczyka 2001, Dobo-

siewicz 2004, Sadeckiego 2007).

Fig. 16. Volume of logs in different decay classes and its changes in the years 1992-2006 on the permanent 

plot „Żarnówka” in the lower montane forest belt (according to Szewczyk and Szwagrzyk 1996, Szewczyk 

2001, Dobosiewicz 2004, Sadecki 2007).
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Martwe drewno w lasach regla górnego

Martwe drewno w reglu górnym Babiej Góry było już kilkakrotnie przedmiotem badań (Korpeľ 1989, 
Jaworski, Karczmarski 1995, Holeksa 1998, Zielonka 2003, Holeksa 2001, Holeksa i in. 2006a, 2008a). 
Dysponujemy zatem bogatym materiałem, który dość dokładnie pozwala określić ilość stojącego 
posuszu i leżących kłód. Według sporej liczby pomiarów pochodzących z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, 
ilość ta wahała się od 50 do 277 m3/ha. Tak duża zmienność między powierzchniami badawczymi spo-
wodowana jest ich niewielkimi rozmiarami (od 0,2 do 0,5 ha) oraz tym, że reprezentują one różne sta-
dia rozwojowe boru. Na podstawie wymienionych wcześniej czterech prac można przyjąć, że w reglu 
górnym na powierzchni jednego hektara było na przełomie XX i XXI wieku przeciętnie około 170 m3 
martwego drewna. Jest to ilość wyższa w porównaniu ze stwierdzoną na powierzchniach monitorin-
gowych (por. rozdział 4.1). Różnica wynika z faktu, że w szczegółowych badaniach, prezentowanych 
w tej części, uwzględniono wyłącznie starodrzewy świerkowe oraz nie brano pod uwagę strefy gór-
nej granicy lasu. Warto zwrócić uwagę, że ilość ta jest znacznie większa niż w borze górnoreglowym 
w Tatrzańskim Parku Narodowym i w rezerwatach na Pilsku, Romance i Policy (Holeksa 1998, Holeksa 
i Ciapała 1998, Zielonka 2003, Zwijacz-Kozica 2003) i nieco mniejsza od stwierdzonej w reglu górnym 
Gorców (Bujoczek i in. 2015). 

W 2013 przeprowadzono pomiary martwych pni na powierzchni o wielkości 14,4 ha usytu-
owanej w oddziale 23 Babiogórskiego Parku Narodowego, niedaleko schroniska turystycznego na 
Markowych Szczawinach (Holeksa, dane niepublikowane). Liczba martwych drzew w tym fragmen-
cie boru (257 sztuk/ha) znacznie przekraczała liczbę drzew żywych (182 sztuk/ha), natomiast miąż-
szość stojących i leżących martwych pni (236 m3/ha) była mniejsza niż żywych pni (302 m3/ha). 
Najważniejszą przyczyną tych różnic są mniejsze rozmiary martwych niż żywych pni. Żywych drzew 
o grubości do 30 cm było prawie trzy razy mniej niż martwych pni o takich rozmiarach. Z kolei wśród 
pni o grubości ponad 40 cm proporcje były odwrócone – więcej było żywych drzew (Ryc. 18). Uzy-
skane relacje ilościowe między żywymi i martwymi świerkami świadczą o tym, że przez wiele dzie-

Ryc. 18. Grubość żywych i martwych świerków w górnoreglowym borze świerkowym na stałej powierzchni 

o wielkości 14,4 ha w 2013 roku (według J. Holeksy, materiały niepublikowane).

Figure 18. Thickness of living and dead spruces in the subalpine spruce forest in the permanent plot of 

14.4 ha in 2013 (according to J. Holeksa, unpublished data).
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sięcioleci konkurencja eliminująca cienkie i niskie drzewa była najważniejszą przyczyną ich obumie-
rania. Na każdym hektarze wspomnianej powierzchni leżało 185 kłód lub ich fragmentów o łącznej 
długości prawie 2100 m i powierzchni równej 507 m2. Gdyby zatem wszystkie kłody ułożono na dnie 
lasu wzdłuż równoległych linii w taki sposób, że cienki koniec jednej stykałby się z grubym końcem 
następnej, to odległość między tymi liniami wynosiłaby zaledwie 4,8 m. Tak duża ilość szczątków 
drzew świadczy niewątpliwie o dużej naturalności babiogórskich lasów regla górnego, które niemal 
w całości uniknęły ingerencji w postaci pozyskania drewna lub wypasu owiec, co było powszechne 
w innych częściach Beskidów i w Tatrach. 

Płytko korzeniący się świerk należy do gatunków drzew najmniej odpornych na wywrócenie 
przez wiatr (Schmidt-Vogt i in. 1987). Powstawanie wykrotów powinno być zatem częstym zjawiskiem 
w borach świerkowych, a zwłaszcza w świerczynie górnoreglowej, ponieważ na obszarze jej wystę-
powania często wieje bardzo silny wiatr. Jednak w warunkach regla górnego Babiej Góry, gdzie prze-
ważają gleby silnie szkieletowe i dobrze przewietrzone świerk korzeni się zazwyczaj znacznie głębiej 
i jest odporny na wywracanie. Tym zapewne należy tłumaczyć fakt, że świerkowe wykroty stanowiły 
zaledwie 4,8% wszystkich świerków obumarłych w latach 1993-2013 (Holeksa i in. 2006a, Holeksa, 
dane niepublikowane). Jest to trzy razy mniej w porównaniu ze świerczyną górnoreglową w ukraiń-
skich Karpatach i od trzech do ośmiu razy mniej niż w świerczynie borealnej (Hytteborn i in. 1991; 
Ulanova 1991). Osiem razy więcej świerków ulega złamaniu niż wywróceniu, co jest prawdopodobnie 
spowodowane częstym występowaniem pasożytniczego grzyba – huby korzeni Heterobasidion anno-
sum, która obniża odporność pni na złamanie. Najwięcej, bo aż 2/3 świerków, obumiera na stojąco 
(Holeksa i in. 2006a), a najczęściej przyczyną ich śmierci jest konkurencja o światło lub żerowanie 
owadów. Konkurencja eliminuje drzewa najcieńsze rosnące w cieniu wyższych sąsiadów, natomiast 
owady uśmiercają głównie drzewa grube i stare. 

Kłody nie leżą w bezładzie na dnie lasu, lecz wykazują pewne uporządkowanie związane z kie-
runkiem najsilniejszych wiatrów, wiejących na Babiej Górze z południowego-zachodu i z południa. 
To one najczęściej łamią i wywracają drzewa. O kierunku upadku drzewa decyduje też asymetryczny 
rozwój koron na górskim stoku. Z powodu słabszego ocienienia korony są silniej rozwinięte po stronie 
odstokowej. Asymetrii korony towarzyszy często łukowate wygięcie pnia skierowane w dół stoku. Jest 
ono efektem zsuwania się pokrywy śnieżnej i wyginania strzał młodych świerków (Myczkowski 1955). 
Na północnym stoku Babiej Góry efekt oddziaływania wiatru i asymetrii drzew jest zbieżny, dzięki 
czemu wierzchołki złamanych i wywróconych drzew skierowane są przede wszystkim na północ lub 
północny-wschód (Ryc. 19).

Dla funkcjonowania ekosystemu boru górnoreglowego, a zwłaszcza dla gatunków roślin i zwie-
rząt żyjących w drewnie i osiedlających się na jego powierzchni, ważne jest tempo rozkładu stojących 
i leżących na powierzchni gleby pni, zwłaszcza tych o grubości kilkudziesięciu centymetrów. W reglu 
górnym, w odróżnieniu od regla dolnego, rozkład martwych pni określano używając 8-stopniowej skali. 
W babiogórskim borze najwięcej jest martwych pni, które obumarły w ciągu poprzednich kilkunastu lat 
(pozostawały w I stopniu rozkładu) – ich pień był twardy i bez śladów gnicia (Ryc. 20). Leżące kłody na 
tym etapie rozkładu są podparte przez gałęzie i nie stykają się z podłożem. Po 20-30 latach od śmierci 
drzewa pojawiają się na powierzchni leżącej kłody niewielkie ale liczne bruzdy, w których gromadzi 
się ściółka, a razem z nią nasiona świerka (stopień III). Po 30-40 latach cały pień przylega do podłoża 
i mocno rozłożona jest już kilkucentymetrowa warstwa drewna, która może być łatwo penetrowana 
przez korzenie roślin (stopień IV). Całkowity rozkład kłody o grubości kilkudziesięciu centymetrów 
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trwa w reglu górnym na stokach Babiej Góry ponad 100 lat (Ryc. 21) (Zielonka 2003, Holeksa i in. 
2008a). Na podstawie 10-letnich obserwacji, w czasie których notowano zmiany właściwości kłód, 
obliczono, że po upływie 100 lat od śmierci drzew na powierzchni gleby pozostaje jeszcze połowa 

Ryc. 19. Ułożenie kłód na wiatrołomie w górnoreglowym borze świerkowym na północnym stoku Babiej 

Góry w 2003 roku (według J. Holeksy i A. Hyli, materiały niepublikowane).

Fig. 19. Arrangement of logs on a windthrow in the subalpine spruce forest on the north slope of Babia 

Góra in 2003 (according to J. Holeksa and A. Hyla, unpublished data).
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Ryc. 21. Wiek kłód świerkowych (średnia ± odchylenie standardowe) w borze górnoreglowym w poszcze-

gólnych stopniach rozkładu otrzymany na podstawie symulacji dla trzech kategorii grubości (< 23 cm – 

ciemne kółka, 23-35 cm – ciemne kwadraty, > 35 cm – ciemne trójkąty) i na podstawie datowania kłód za 

pomocą metod dendrochronologii (puste kółka) (według Zielonki 2003 oraz Holeksy i in. 2008a).

Fig. 21. Age of spruce logs (mean ± SD) in the subalpine forest in each decay class as resulted from sim-

ulation in three diameter categories (< 23 cm – filled circles, 23-35 cm – filled squares, > 35 cm – filled 

triangles), and data obtained by dendrochronological method (open circles) (according to Zielonka 2003 

and Holeksa et al. 2008a).

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 20. Liczba martwych stojących i leżących świerkowych pni reprezentujących kolejne stopnie rozkładu 

w górnoreglowym borze świerkowym w 2013 roku (według J. Holeksy, dane niepublikowane).

Fig. 20. Distribution of snags and logs according to their decomposition in 2003 in the subalpine spruce 

forest (according to J. Holeksa, unpublished data). 
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martwych pni o grubości ponad 35 cm, a po 140 latach pozostaje 20% ich początkowej liczby. Tempo 
rozkładu cieńszych pni jest szybsze – połowa kłód o grubości i poniżej 23 cm zanika już po 60 latach 
(Ryc. 22). Postępujący proces rozkładu drewna przyczynia się do zmniejszania rozmiarów martwych 
pni i spadku gęstości drewna. Dzięki temu ich objętość zmniejsza się o połowę już po upływie 50 lat, 
a po zaledwie 30 latach pozostaje połowa ich początkowej masy, mimo że liczba martwych pni pozo-
staje na niezmienionym poziomie (Ryc. 22). 

5. Naturalne odnowienie drzew w lasach Babiej Góry

Młode pokolenie drzew zgodnie z tradycją leśnej terminologii dzielimy na naloty – osobniki nie prze-
kraczające wysokości 0,5 m, oraz podrosty – te, które mają ponad 0,5 m wysokości, ale nie osiągnęły 
jeszcze grubości 7 cm na wysokości pierśnicy. Zagęszczenie nalotów w lasach Babiej Góry wynosi 
obecnie 124 sztuki/ar, a zagęszczenie podrostów 36 sztuk/ar. Są to wartości średnie; w przypadku 
odnowień zróżnicowanie przestrzenne ich zagęszczenia jest bardzo wysokie. Bardzo wyraźnie – zwy-
kle silniej niż w przypadku drzewostanu – zaznaczają się też różnice między reglami oraz między for-
mami ochrony. 

Interesującym zjawiskiem są dysproporcje między udziałem poszczególnych gatunków w drze-
wostanie i wśród odnowień. Dysproporcje te mogą odzwierciedlać indywidualne cechy biologii gatun-
ków. Niektóre gatunki, na przykład jawor, mają bardzo dużo siewek i nalotów, ale do wyższych warstw 
dorasta bardzo mały procent osobników. Natomiast udział buka wśród nalotów nie jest bardzo wysoki, 
ale gatunek ten licznie przechodzi do warstwy podrostów, w której jest gatunkiem dominującym 
w reglu dolnym. Dysproporcje te mogą też odzwierciedlać dynamikę drzewostanów – na przykład 
świerk w warstwie koron jest nadal dominującym gatunkiem w skali Parku, ale jego udział wśród odno-
wień jest znacznie niższy, co idzie w parze ze stopniowym spadkiem udziału świerka w drzewostanach.

Ryc. 22. Rezultaty modelowania zmian liczby (A), objętości (B) i masy (C) kłód świerkowych w reglu gór-

nym. Symulację przeprowadzona na podstawie zmian cech kłód w ciągu 10 lat uwzględniając trzy klasy ich 

grubości. Za początkową ilość kłód przyjęto 100% (według Holeksy i in. 2008a). 

Fig. 22. Results of modeling of changes in total number (A), volume (B) and mass (C) of logs in three  

diameter categories in subalpine spruce forest. Modelling based on changes of log characteristics during 

10 years. The initial amount of logs was 100% (according to Holeksa et al. 2008a). 
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Rozwój nowej generacji drzew zależy w dużym stopniu od warunków świetlnych panujących na dnie 
lasu, a te z kolei związane są ze zwarciem drzewostanu i obecnością w nim luk. Małe rozmiary siewek 
stawiają je w niekorzystnej sytuacji wobec konkurencji ze strony niektórych roślin tworzących warstwę 
runa leśnego. W zależności od gatunków panujących w tej warstwie sukces odnowienia drzew może 
być bardzo różny. Osiedlaniu się siewek niektórych gatunków drzewiastych sprzyjają specyficzne 
mikrosiedliska, jak kłody, pniaki, pagórki wykrotów, których powstanie związane jest z obumieraniem 
drzew (Szewczyk, Szwagrzyk 1996). 

Proces naturalnego odnowienia w drzewostanach regla dolnego odbywa się w znacznej mierze 
pod okapem przerzedzonego drzewostanu lub w niewielkich lukach drzewostanowych. Jest to zwią-
zane z tym, że zwłaszcza młode jodły i buki dobrze sobie radzą przy niewielkiej ilości światła docierają-
cego do dna lasu. Jednak w wielu młodszych drzewostanach regla dolnego zwarcie okapu leśnego jest 
zbyt duże. Siewki drzew pojawiają się tam wprawdzie licznie, a znaczna ich część przeżywa nawet wię-
cej niż jeden sezon, jednak długoterminowa przeżywalność jest bliska zeru. Stała obecność nalotów na 
dnie lasu jest natomiast efektem powtarzającego się w miarę często obsiewu nasion i ich kiełkowania 
(Szewczyk, Szwagrzyk 2010). 

Warunki świetlne pod dolnoreglowymi starodrzewami Babiej Góry obecnie na ogół nie stanowią 
bariery dla rozwoju naturalnych odnowień, a jedynymi miejscami, gdzie ilość światła docierającego 
do dna lasu jest bardzo niska, są zwarte kępy podrostów. Oświetlenie na dnie lasu spada pod nimi 
nawet poniżej 1% światła pełnego. Równie mała intensywność światła może występować pod zwar-
tymi łanami roślin runa leśnego, np. szczyru trwałego Mercurialis perennis (Jaworski 1979). Natomiast 
pod okapem drzewostanu, gdzie brak jest rozwiniętej warstwy podrostów, a roślinność zielna nie jest 
silnie zwarta intensywność oświetlenia wynosi od 5 do 17% światła pełnego, a lokalnie nawet więcej 
(Ustrzyńska 2003). W warunkach oświetlenia przekraczającego nawet nieznacznie 5% światła peł-
nego przeżywalność nalotów jodły i buka jest wysoka, chociaż tempo ich wzrostu jest bardzo powolne 
(Szewczyk, Szwagrzyk 2010). 

W lasach regla dolnego najliczniejszym gatunkiem wśród odnowień jest buk. Jego udział 
w warstwie nalotów wynosi 30,2%, a wśród podrostów aż 53,6%. Na drugim miejscu znajduje się 
świerk, którego udział zarówno wśród nalotów (21,6%), jak i wśród podrostów (26,0%) jest znacznie 
mniejszy od jego obecnego udziału w drzewostanie (47,8%). Dwa gatunki mają nieproporcjonal-
nie wysoki udział w warstwie nalotów. Są to: jawor, który stanowi aż 19,5% wszystkich nalotów, 
a tylko 0,5% podrostów, oraz jodła, która wśród nalotów ma udział 20,9%, a wśród podrostów 7,3%. 
W kategorii podrostów gatunkiem wyprzedzającym jodłę jest również jarzębina (8,3%), której udział 
wśród nalotów jest też stosunkowo wysoki (4,9%), zwłaszcza jeżeli porównać go ze znikomym udzia-
łem w drzewostanie.

Wyraźne różnice występują między terenami objętymi ochroną ścisłą a obszarami ochrony czyn-
nej. Wprawdzie zagęszczenie nalotów w granicach ochrony ścisłej (151 sztuk/ar) jest prawie takie 
samo jak w obszarach ochrony czynnej, ale ich skład gatunkowy jest w obu formach ochrony inny. 
W obszarach ściśle chronionych bardzo wyraźna jest przewaga buka nad pozostałymi gatunkami; 
drugim po buku gatunkiem jest jodła, a jawor nieznacznie wyprzedza świerka (Ryc. 23). Natomiast 
w obszarach objętych ochroną czynną cztery gatunki – buk, jodła, świerk i jawor – mają podobne 
zagęszczenia i udziały procentowe przekraczające 20%. Na uwagę zasługuje fakt, że oprócz tych czte-
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rech gatunków oraz jarzębiny, w obszarach ochrony czynnej znaczący udział wśród nalotów ma też 
jesion wyniosły (Ryc. 23). 

Wśród podrostów występuje wyraźna różnica w zagęszczeniu między obszarami ochrony ścisłej 
(28 sztuk/ar) i ochrony czynnej (prawie 44 sztuki/ar). Towarzyszą temu różnice w składzie gatunko-
wym. W obszarach ochrony ścisłej buk stanowi 3/4 podrostów; pozostałe trzy gatunki – jodła, świerk 
i jarzębina – dzielą pozostałe 25% niemal po równo (Ryc. 23). Natomiast w obszarach ochrony czynnej 
buk ma mniejszą przewagę nad innymi gatunkami, zaś na drugim miejscu jest świerk. Jodła ma tu 
udział prawie identyczny jak w obszarze ochrony ścisłej, a jarzębina tylko nieco niższy niż w ochronie 
ścisłej (Ryc. 23). Ponadto w obszarze ochrony czynnej odnotowano bardzo nieliczne występowanie 
podrostów jeszcze 8 gatunków drzew. Zatem z 16 gatunków drzew występujących w lasach Parku aż 
12 jest obecnych wśród podrostów w reglu dolnym.

Wyjątkowo dużo szczegółowych informacji na temat przebiegu procesów odnowieniowych 
zebrano w drzewostanach o charakterze naturalnym, w których prowadzono dokładne badania długo-
terminowe. Są to w pierwszym rzędzie cztery powierzchnie badawcze zlokalizowane w starodrzewach 
poniżej Sokolicy (oddziały 6, 7 i 18). Zagęszczenie podrostów waha się na nich w niezbyt szerokich 
granicach od 17 do 74 sztuk/ar, przy czym lokalnie zagęszczenia mogą być znacznie większe. Na przy-

Ryc. 23. Skład gatunkowy nalotów i podrostów na obszarach ochrony ścisłej i czynnej regla dolnego. Dane 

pochodzą z inwentaryzacji na stałych powierzchniach monitoringowych w roku 2009.

Fig. 23. Species composition of seedlings and saplings in strictly and actively protected areas of the lower 

montane belt. The data were collected in monitoring network in 2009.
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Ryc. 24. Zmiany zagęszczenia nalotów buka, jodły i świerka na stałej powierzchni badawczej „Żarnówka” 

w latach 1994-2009.

Fig. 24. Changes in the density of beech, fir and spruce seedlings in the permanent „Żarnówka”in years 

1994-2010.
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Fig. 25. Age structure of beech and fir seedlings in the permanent plot „Żarnówka” in 2010 (according to 

Jastrzębski 2011).
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Ryc. 26. Przyrosty na wysokość (średnia wysokość ± odchylenie standardowe) młodych osobników jodły  

i buka na stałej powierzchni badawczej „Żarnówka” (według J. Szwagrzyka, dane niepublikowane).

Fig. 26. Growth curves (mean height ± SD) of young firs and beeches in the permanent plot “Żarnówka” 

(according to J. Szwagrzyk, unpublished data).

Ryc. 27. Rozkład wysokości podrostów buka na powierzchni badawczej „Żarnówka” w latach 1992 i 2004.

Fig. 27. Height distribution of beech saplings in the permanent plot “Żarnówka” in 1992 and 2004.
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kład na powierzchni badawczej „Żarnówka” liczba podrostów w przeliczeniu na 1 ar przekraczała miej-
scami nawet 170 sztuk, aczkolwiek średnie zagęszczenie wynosiło 43 sztuki/ar (Szwagrzyk, Szewczyk 
2008). Znacznie bardziej zmienna była liczba nalotów, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, i przej-
ściowo dochodziła nawet do 100 sztuk/m2 (Szewczyk, Szwagrzyk 2010). Rzutują na to głównie lata 
masowego obradzania, kiedy to obsiew buka może osiągnąć do 1000 sztuk bukwi na 1 m2 dna lasu 
(Skrzydłowski 2002). Jednak stwierdzone na stałej powierzchni badawczej „Żarnówka” zagęszczenie 
nalotów w okresie kilkunastu lat wahało się w zakresie kilkuset sztuk na 1 ar, a zatem kilku sztuk na 
metr kwadratowy (Ryc. 24). W stosunku do ilości opadających na metr kwadratowy dna lasu nasion 
jest to niewielki procent. Największy spadek liczebności dokonuje się jeszcze przed skiełkowaniem 
nasion, przeżywalność siewek jest już nieco wyższa, a osobniki, które przetrwały pierwszy rok, mają już 
dużą szansę na przeżycie. Struktura wiekowa nalotu i podrostu wskazuje, że lata nadzwyczaj obfitego 
obradzania drzew (w ciągu ostatnich kilkunastu lat taki był rok 1995) wpływają w sposób widoczny 
na proces odnawiania (Jastrzębski 2011). Pomimo, że wśród młodych osobników na dnie lasu w przy-
padku buka były obecne niemal wszystkie roczniki (poza latami 2002-2005), to ponad połowa nalotów 
buka wykiełkowała na wiosnę 1996 roku (Ryc. 25). 

Przeprowadzone na powierzchni badawczej „Żarnówka” analizy tempa wzrostu odnowień wska-
zują, że początkowy wzrost młodych buków i jodeł jest bardzo powolny (Szewczyk 2001, Ustrzyńska 
2003). Do osiągnięcia wysokości 30 cm młode buki muszą rosnąć średnio przez 12 lat, a młode jodły 
w wieku 12 lat zaledwie przekraczają 25 cm wysokości (Ryc. 26). W przypadku podrostów tempo 
wzrostu jest już znacznie większe (Szwagrzyk, Szewczyk 2008); roczne przyrosty wysokości w tej gru-
pie mogą sięgać nawet do 46 cm, i to nie na otwartej powierzchni, ale pod okapem przerzedzonego 
drzewostanu. Ze względu na dużą zmienność wielkości przyrostu w przestrzeni (przyrosty młodych 
osobników rosnących w odległości kilku metrów od siebie mogą się różnić nawet o rząd wielkości) 
i w czasie (przyrosty wysokości u podrostów mogą być nawet 10-20 razy większe niż przyrosty wyso-
kości u nalotów tego samego gatunku) bardzo trudno jest oszacować strukturę wiekową i czas powsta-
nia odnowień na podstawie rozkładu ich wielkości (Ryc. 27). 

W składzie gatunkowym odnowień bardzo duże zmiany zachodzą w stosunkowo krótkim czasie. 
Wśród siewek udział gatunków może się wahać w bardzo szerokich granicach, zależnie od obradzania 
drzew macierzystych. Zwykle dominuje jeden z dwóch gatunków – jodła lub buk, ale lokalnie bardzo 
obficie może pojawiać się jawor, a w wyższych położeniach także jarzębina. Na stałej powierzchni 
badawczej „Żarnówka” przez kilka lat był obserwowany stały spadek udziału jodły i wzrost udziału 
buka (Szewczyk 2001). Wiązało się to z wyraźnym zmniejszeniem liczby nalotów jodły; ich zagęsz-
czenie zmalało z około 1,5 szt./m2 w roku 1994 do około 0,5 szt./m2 w roku 1999 (Ryc. 24). Brak 
nalotów jodłowych obserwowano w niektórych starodrzewach dolnoreglowych na Babiej Górze już 
wcześniej (Jaworski 1979), a za jeden z czynników mogących ograniczać ich liczbę  uznano występo-
wanie pasożytniczego grzyba Cylindrocarpon destructans (Kowalski 1980). Tendencja do zmniejszania 
zagęszczenia nalotów jodły na powierzchni badawczej „Żarnówka” została jednak zahamowana w roku 
2001, kiedy wskutek stosunkowo obfitego obsiewu nasion pojawiła się relatywnie liczna kohorta mło-
dych jodeł i liczebność nalotów powróciła do stanu z 1994 roku. Natomiast siewki buka pojawiały się 
jedynie sporadycznie w latach 2001-2009, pomimo że w roku 2003 wystąpił znaczny urodzaj bukwi 
(Szewczyk, Szwagrzyk 2010). 

Zmiany zagęszczenia nalotów są w znacznej mierze efektem lat nasiennych u buka. Obradzanie 
tego gatunku jest bardzo nieregularne, a liczba i masa produkowanych orzeszków waha się w bardzo 
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szerokich granicach. Rokiem rekordowym pod względem obradzania buka był rok 1995, kiedy to na 
metr kwadratowy spadło do 1000 sztuk bukwi, a średnia dla powierzchni badawczej wyniosła ponad 
300 sztuk/m2. W następnym roku buk nie wyprodukował w ogóle żadnych owoców. Rozmieszczenie 
bukwi na dnie lasu jest nierównomierne i zależne od rozmieszczenia obradzających drzew oraz ich 
grubości. Do rozprzestrzeniania bukwi na znaczne odległości, rzędu kilkudziesięciu metrów, przyczy-
niają się ptaki (Dula 2003). Z ogromnej liczby bukwi opadającej na dno lasu kiełkuje zaledwie niewielki 
procent (Szewczyk 2001, Skrzydłowski 2002). Przyczyny tak małego sukcesu są złożone. Znaczna 
część bukwi zostaje zjedzona przez zwierzęta zarówno w koronach drzew, jak i po opadnięciu na dno 
lasu (Skrzydłowski 2002). W koronach drzew główną rolę odgrywają owady (Skrzydłowski, Piotrow-
ski 2003) oraz ptaki. Jedynie w latach bardzo obfitego urodzaju buka frakcja zjedzonej bukwi spada 
poniżej 50% (Skrzydłowski 2002). Dodatkowym czynnikiem, który w ogromnej mierze redukuje liczbę 
powstających siewek są grzyby patogeniczne występujące w ściółce, powodujące znaczną śmiertel-
ność w trakcie procesu kiełkowania (H. Stępniewska, dane niepublikowane).

O ile jednak zmiany udziału gatunków wśród nalotów zachodzą stosunkowo szybko i nie mają 
kierunkowego charakteru, zupełnie inny charakter ma kształtowanie się składu gatunkowego w war-
stwie podrostów. W naturalnych starodrzewach regla dolnego w Babiogórskim Parku Narodowym 
całkowita dominacja należy obecnie do buka; jego udział w warstwie podrostu wynosi średnio 75%, 
a miejscami sięga nawet 99% (Szwagrzyk, Szewczyk 2008). Udział jodły wśród podrostów jest bardzo 
niski, miejscami wręcz zerowy, co wyraźnie kontrastuje z jej znacznym udziałem w warstwie nalotów. 
Podobne zjawisko bardzo silnej dominacji buka wśród odnowień zostało też odnotowane w innych 
rezerwatach dolnoreglowych poddanych ścisłej ochronie rezerwatowej (Korpeľ 1995, Skrzydłowski 
1998, Vrška i in. 2000), chociaż nie wszędzie ma ono tak zdecydowany charakter jak w naturalnych 
drzewostanach regla dolnego Babiej Góry.

Jedynym mikrosiedliskiem istotnym dla zróżnicowania procesów odnowieniowych jest rozkłada-
jące się drewno, co wykazała praca poświęcona roli mikrosiedlisk w procesach odnawiania lasu w reglu 
dolnym Babiogórskiego Parku Narodowego (Szewczyk, Szwagrzyk 1996). Skład gatunkowy nalotów 
rozwijających się na leżących kłodach różni się istotnie od składu gatunkowego nalotów rosnących 
bezpośrednio na dnie lasu. Różnica polega na tym, że na martwym drewnie większy jest udział gatun-
ków iglastych, zarówno jodły, jak i świerka (Szewczyk, Szwagrzyk 1996). Na ile jednak zjawisko to 
może przyczynić się do zapewnienia trwałego udziału gatunków iglastych w składzie gatunkowym 
następnego pokolenia drzew w naturalnych starodrzewach regla dolnego, pozostaje jeszcze kwestią 
otwartą.

Większa część dna lasu w reglu dolnym Babiej Góry jest porośnięta przez roślinność zielną. 
Pomimo tego, że przeważa tu buczyna karpacka, najbardziej rozpowszechnione gatunki dna lasu 
w reglu dolnym to rośliny o niezbyt wysokich wymaganiach troficznych. Wiąże się to zapewne z fak-
tem, że w wyniku bardzo obfitych opadów gleby leśne w masywie Babiej Góry są silnie wyługowane 
w górnych poziomach (Adamczyk 1983), co nie sprzyja występowaniu gatunków związanych z żyznymi 
siedliskami. Na liście gatunków o wysokim udziale w pokryciu dna lasu sporządzonej na podstawie spi-
sów florystycznych na powierzchniach monitoringowych najwyższe miejsca zajmują gatunki ubikwi-
styczne, o umiarkowanych wymaganiach względem żyzności gleby, takie jak nerecznica szerokolistna 
Dryopteris dilatata, wietlica samicza Athyrium filix-femina, malina pospolita Rubus idaeus. Z gatunków 
typowych dla buczyn najwyżej – bo na 13 miejscu – znalazł się przenęt purpurowy Prenanthes purpu-
rea z udziałem równym 2%, a z gatunków charakterystycznych dla zespołu żyznej buczyny karpackiej 
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dopiero na 19 miejscu jest żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa o udziale w pokryciu dna lasu 
równym około 1%.

Podobnie przedstawia się sytuacja na szczegółowo przeanalizowanej powierzchni badawczej 
„Żarnówka” (Mesjasz 1994, Łysik 2009), znajdującej się w kompleksie buczyny karpackiej z niewiel-
kimi enklawami dolnoreglowego boru mieszanego. Wśród gatunków tworzących synuzja na dnie lasu 
przeważają: malina zwyczajna, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, wietlica samicza oraz szczawik 
zajęczy Oxalis acetosella. Jest znamienne, że gatunki uważane za borowe – jak borówka czernica Vac-
cinium myrtillus – tworzą na dnie lasu synuzja częściej niż gatunki typowo buczynowe. Rozmieszczenie 
przynajmniej części synuzjów typowo borowych, a zwłaszcza zwartych kęp płonnika strojnego Polytri-
chastrum formosum, związane jest z występowaniem w podłożu silnie rozłożonych fragmentów mar-
twego drewna. Roślinność dna lasu jest przy tym bardzo dynamiczna. W ciągu kilkunastu lat nastąpiły 
wyraźne zmiany w układzie dominacji i przestrzennym rozmieszczeniu gatunków, przy zachowaniu 
stałej listy gatunków (Łysik 2009). Gatunkiem, który najsilniej zmniejszył swój udział ilościowy była 
malina zwyczajna Rubus idaeus; fakt jej ustępowania można wiązać z szybkim rozwojem zwartych kęp 
bukowego podrostu, silnie ocieniających dno lasu. Trudniej wytłumaczyć jednak inne zmiany – na przy-
kład wyraźną ekspansję kostrzewy leśnej Festuca altissima, która nie jest gatunkiem znoszącym bardzo 
wysokie ocienienie (Łysik 2009).

Prowadzone na Babiej Górze badania dotyczące związków między warunkami troficznymi pod-
łoża a przeżywalnością siewek i nalotów jodłowych (Kowalski 1980, Jaworski, Zarzycki 1983) wskazy-
wały, że w miejscach o wyższym odczynie gleby przeżywalność siewek i nalotów jodły jest mniejsza niż 
w miejscach o odczynie niższym. Jednak przeprowadzone na powierzchni „Żarnówka” analizy związku 
między składem gatunkowym synuzjów roślinnych a pojawianiem się siewek drzew i ich przeżywal-
nością nie wykazały większego zagęszczenia ani większej przeżywalności siewek w miejscach wystę-
powania gatunków przywiązanych do niskiego odczynu gleby (Szewczyk 2001, Łysik 2010). 

Jednym z czynników poważnie ograniczających rozwój naturalnego odnowienia w lasach regla 
dolnego na Babiej Górze jest zgryzanie młodych drzew przez jeleniowate. Zjawisko to zostało odnoto-
wane już na początku lat 70. (Kałwa, Tomek 1983). Wysoki stan liczebny jeleni i saren na Babiej Górze 
utrzymuje się od tego czasu, chociaż zagęszczenia są już nieco niższe niż na przełomie lat 70. i 80. 
XX wieku (Jamrozy 2003). Intensywność zgryzania młodych drzewek oszacowana pod koniec lat 90. 
wynosiła w przypadku jodły 34%, w przypadku buka – 50%, świerka – niecałe 7%, a w przypadku mało 
licznego jaworu 90% (Jamrozy, Brewczyński 1998). 

Dla dolnoreglowych starodrzewów o charakterze naturalnym dokładne dane o zgryzaniu odno-
wień przez jeleniowate pochodzą z powierzchni badawczej „Żarnówka” (Szewczyk 2001). Prowadzone 
na niej wieloletnie pomiary i obserwacje wskazują przede wszystkim, że zgryzanie odnowień przez 
zwierzynę to zjawisko zmienne w czasie, a przez to bardzo trudne do oszacowania w oparciu o spo-
radyczne obserwacje. Dotyczy to szczególnie wyższych położeń reglowych, gdzie pokrywa śnieżna 
w zimie i na przedwiośniu w bardzo istotny sposób wpływa na zachowanie zwierzyny i powodowane 
przez nią straty wśród odnowień. Na powierzchni „Żarnówka” krytyczny dla odnowień jodły i świerka 
był rok 1995, kiedy to zaraz po zejściu śniegu na wiosnę jelenie zgryzły praktycznie wszystkie naloty 
drzew iglastych na stałych poletkach pomiarowych. W efekcie tego zgryzania wiele egzemplarzy 
obumarło, a pozostałe znacznie zmniejszyły swoją wysokość. W następnych latach zgryzanie nalotów 
gatunków iglastych na tej powierzchni było sporadyczne, a jedynym gatunkiem drzewiastym zgryza-
nym corocznie była jarzębina.
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Ryc. 28. Zmiany wielkości górnoreglowej kohorty świerków pochodzących z roku nasiennego 1993  

w ciągu pierwszych pięciu lat jej życia wraz ze zmianami udziału osobników rosnących na różnych mikro-

siedliskach. Wielkość kół jest proporcjonalna do liczebności kohorty; dla każdego roku podano zagęszcze-

nie świerków w przeliczeniu na 1 ha oraz udział procentowy świerków rosnących na kłodach, pniakach  

i pagórkach wykrotów (według Holeksy 1998).

Fig. 28. Changes in the size of one spruce cohort originated in the upper forest belt after seed year 1993 

during first five years of its existence; changes in the proportion of individuals growing in different micro-

habitats are also shown. The size of circles is proportional to the size of cohort; for each year density of 

spruces per 1 ha and percentage of spruces growing on logs, stumps and windthrow mounds are shown 

(according to Holeksa 1998). 



243

Odnawianie się świerka i jarzębiny w borze górnoreglowym

Na pierwszy rzut oka babiogórskie bory górnoreglowe wydają się pozbawione młodego pokolenia 
świerka i jarzębiny. Jednak bliższa penetracja runa pozwala stwierdzić licznie występujący nalot obu 
gatunków, który składa się z osobników o wysokości do 50 cm (Holeksa 1998, Żywiec 2000, Holeksa, 
Żywiec 2005, Holeksa i in. 2008b). Świerkowy nalot pojawia się szczególnie obficie po latach nasien-
nych. W roku 1993, po jednym z takich lat nasiennych, na każdym hektarze boru było przeciętnie pół 
miliona siewek, czyli aż 50 na metrze kwadratowym (Holeksa 1998). Można przypuszczać, że świerki 
rosnące na jednym hektarze wyprodukowały rok wcześniej przeciętnie co najmniej kilka milionów 
nasion. Śmiertelność siewek była bardzo duża i po pierwszym roku pozostało tylko 14% ich początko-
wej liczby, a po pięciu latach zaledwie 3% (Ryc. 28). Świerki z roku 1993 zastąpiły wcześniejszą grupę 
osobników pochodzących z roku 1989, a same zostały zastąpione przez następną kohortę z roku 
1997. W roku 1998 łączna liczebność nalotu pochodzącego z tych trzech lat w przeliczeniu na 1 ha 
wynosiła prawie 80 tysięcy osobników, przy czym wkład poszczególnych roczników do tej puli był 
następujący: 1989 – 2%, 1993 – 15% i 1996 – 83% (Holeksa i in. 2008b). Badania te dowiodły, że na  
1 hektarze boru górnoreglowego stale obecnych jest wiele tysięcy kilkuletnich i kilkunastoletnich 
świerków. Zdecydowanie mniej jest w borze górnoreglowym świerkowych podrostów o wysokości 
ponad 50 cm. W roku 2013 było ich 350 na 1 hektarze (Holeksa, dane niepublikowane). Ta ogromna 
przewaga liczebna nalotu nad podrostem świerkowym świadczy o bardzo dużej śmiertelności najmłod-
szych osobników, które obumierają zanim osiągną wysokość 0,5 m. Jest to przede wszystkim efekt ich 
dużych wymagań termicznych, które mogą być zaspokojone tam, gdzie światło słoneczne bezpośred-
nio dociera do dna lasu i ogrzewa je. W reglu górnym świerkom nie brakuje światła, bo drzewostan 
nie jest silnie zwarty, a czynnikiem ograniczającym jest temperatura, od której zależy tempo asymilacji. 
Już od najmłodszych lat koszty utrzymania przy życiu świerków rosnących w cieniu starych drzew są 
większe niż korzyści płynące z asymilacji dwutlenku węgla w czasie krótkiego górskiego lata.

Najmłodsze pokolenie świerków nie wszędzie występuje jednakowo obficie. Wraz z rozwo-
jem coraz większa jego część pozostaje na pniakach, kłodach i pagórkach wykrotów. Kształtowanie 
się związku odnowienia świerka z różnymi typami podłoża prześledzono dokładnie w ciągu pierw-
szych pięciu lat życia jednej kohorty pochodzącej z roku 1993 (Holeksa 1998). W pierwszym roku 
życia zagęszczenie siewek było wyższe na mineralnej glebie niż na martwym drewnie i na pagórkach 
wykrotów. Jednak już w następnym roku zagęszczenie dwuletnich osobników było wyższe na kłodach 
i wykrotach niż na glebie wśród roślin runa, a różnica powiększała się z roku na rok. W rezultacie 
w ciągu pierwszych pięciu lat życia świerków udział tych, które rosły na pniakach, kłodach i wykrotach 
zwiększył się z 1,5% do 11,8% (Ryc. 28). Jeszcze silniejszy związek z mikrosiedliskami powstającymi na 
skutek obumierania drzew ujawnia się wśród świerków o wysokości od 30-50 cm, spośród których aż 
79% rośnie na martwym drewnie lub na pagórkach wykrotów. W grupie jeszcze wyższych podrostów 
mniej było związanych z wymienionymi typami podłoża, bo „tylko” 63%, czego przyczyny można upa-
trywać w trudnościach z rozpoznaniem resztek szczątków drzew lub śladów po pagórkach wykrotów, 
na których te starsze osobniki wyrosły. 

Nie od razu siewki świerka pojawiają się na martwej kłodzie, bo staje się to zazwyczaj nie prędzej 
niż w drugiej dekadzie po śmierci drzewa. Początkowo proces kolonizacji przebiega bardzo powoli. 
Dopiero kiedy pień osiąga III stopień rozkładu, czyli po około 20 latach od złamania lub wywrócenia 
drzewa siewki pojawiają się na jego szczątkach w dużej liczbie (Ryc. 29). W tym samym czasie na 
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rozkładającym się drewnie obecne są już pierwsze podrosty o wysokości kilkudziesięciu centyme-
trów, lecz musi minąć następnych 10-20 lat, by stały się liczne na kłodach, które osiągnęły V stopień 
rozkładu (Ryc. 30A ) (Holeksa 1998, Zielonka 2003). Na przykład, na kłodach leżących kilkanaście lat 
na dnie lasu (I stopień rozkładu) obecne były nieliczne kilkuletnie świerki. Natomiast kiedy warstwa 
rozłożonego drewna miała już grubość kilku centymetrów (VI stopień rozkładu), na kłodzie rosły nawet 
50-letnie okazy (Ryc. 31) (Zielonka 2003). Siewki pojawiają się na ulegających rozkładowi kłodach 
przez wiele dziesięcioleci – nawet wtedy, kiedy ich resztki nie są już widoczne na powierzchni gleby. 
Wówczas obecność resztek drewna znaczona jest właśnie skupieniami siewek. 

Ryc. 29. Zmiany zagęszczenia świerków z kohorty ’93 w reglu górnym wśród roślinności runa i na pagór-

kach wykrotów oraz na kłodach w różnych stopniach rozkładu w latach 1993-1997. Zagęszczenie wyra-

żono liczbą osobników na 1 m2 płatów roślinności runa z dominacją poszczególnych gatunków, na 1 m2 

powierzchni pagórka wykrotu oraz na 1 m2 powierzchni kłód. Oznaczenia gatunków: Ad – Athyrium disten-

tifolium, Cv – Calamagrostis villosa, Dd – Dryopteris dilatata, Df – Deschampsia flexuosa, Ls – Luzula sylvatica, 

Pf – Polytrichastrum formosum, Vm – Vaccinium myrtillus (według Holeksy 1998).

Fig. 29. Changes in the density of subalpine spruce cohort ’93 in field-layer patches dominated by different 

species, on windthrow mounds and on logs in 1993-1997. Density is expressed as the number of individ-

uals per m2 of field-layer patches and per m2 of mound and log vertical projection. Abbreviations of dom-

inants: Ad – Athyrium distentifolium, Cv – Calamagrostis villosa, Dd – Dryopteris dilatata, Df – Deschampsia 

flexuosa, Ls – Luzula sylvatica, Pf – Polytrichastrum formosum, Vm – Vaccinium myrtillus (according to Holeksa 

1998). 
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Jednym z czynników sprzyjających osiedlaniu się siewek świerka na drewnie jest obecność w nim 
strzępek grzybów mikoryzowych, z którymi współżyją młode drzewka – otrzymują one od grzybów 
substancje mineralne, a same udostępniają im produkty asymilacji. Nie jest to jedyny czynnik warun-
kujący związek odnowienia świerkowego z próchniejącym drewnem. Występowanie siewek, nalotu 
i podrostu świerkowego jest też związane z grubością kłód. Zagęszczenie młodego pokolenia rośnie 
wraz z rozmiarami martwych pni, przy czym szczególnie mocno ta zależność zaznacza się w najstar-
szej grupie odnowienia – wśród podrostów. Na 100 m2 leżących kłód o grubości poniżej 20 cm (ich 
powierzchnia była określana poprzez pomiar rzutu pionowego) rosło tylko 6 podrostów świerka, nato-
miast na takiej samej powierzchni kłód o grubości ponad 60 cm było przeciętnie ponad 100 sztuk pod-
rostu (Ryc. 30B). Tak wyraźna różnica jest efektem konkurencyjnego oddziaływania roślinności runa na 
siewki i nalot świerka. Im grubsza jest kłoda, na której osiedlił się młody świerk, tym to oddziaływanie 
jest słabsze. Dopiero kłoda o grubości ponad pół metra skutecznie zabezpiecza przed ocienieniem ze 
strony wysokich paproci i innych okazałych roślin runa. 

Ten sam czynnik powoduje, że bardzo ważne dla odnawiania się świerka są pagórki wykrotów 
powstające wtedy, kiedy świerki wywracają się, a ich systemy korzeniowe są wyrywane wraz ze sporą 
ilością gleby. Powstają w ten sposób siedliska pozbawione na krótki czas roślinności, która mogłaby 
konkurować z młodymi drzewami osiedlającymi się na wyniesionej mineralnej glebie. Na skutek braku 
konkurentów, śmiertelność młodych świerków na pagórkach wykrotów jest mniejsza niż w innych 
warunkach (Ryc. 32). Okazało się też, że podrost świerkowy rosnący w takich szczególnych miejscach 
nie tylko najlepiej przeżywa, ale także najszybciej przyrasta na wysokość (Ryc. 33). Jak już wcześniej 
zauważono, w borze górnoreglowym na Babiej Górze niewielka część drzew ulega wywróceniu. Z tego 
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Ryc. 30. Zagęszczenie podrostów w borze górnoreglowym w 2003 r. na kłodach w różnym stopniu roz-

kładu (A), na kłodach IV-VII stopni rozkładu o różnej grubości (B) i wśród roślinności runa z dominacją 

poszczególnych gatunków. Zagęszczenie przeliczono na 100 m2 płatów roślinnych i 100 m2 kłód. Ozna-

czenia gatunków: Ad – Athyrium distentifolium, Dd – Dryopteris dilatata, Pf – Polytrichastrum formosum,  

Ri – Rubus idaeus, Vm – Vaccinium myrtillus. 

Fig. 30. Density of spruce saplings in the subalpine spruce forest on logs of different decay classes (A) 

and on logs from classes IV-VII of different diameter (B) and in field-layer patches dominated by diffe-

rent species (C) in 2003. Abbreviations of dominants: Ad – Athyrium distentifolium, Dd – Dryopteris dilatata, 

Pf – Polytrichastrum formosum, Ri – Rubus idaeus, Vm – Vaccinium myrtillus. The density is expressed per  

100 m2 of microsite.
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Ryc. 31. Rozkład wieku nalotu  

I podrostu rosnącego w górnoreglo-

wym borze świerkowym na kłodach  

w poszczególnych stopniach roz-

kładu (według Zielonki 2003).

Fig. 31. Age distribution of seedlings 

growing in subalpine spruce forest 

on logs of different decay classes 

(according to Zielonka 2003). 
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powodu powierzchnia pagórków wykrotów jest mała i wynosi zaledwie około 50 m2/ha, czyli pokry-
wają one zaledwie 0,5% powierzchni boru. Tymczasem z całej puli podrostu świerkowego aż 14% 
rośnie na tych niewielkich wyniesieniach. 

Odnowienie świerka jeszcze w inny sposób związane jest z obumieraniem drzew. Młode świerki 
szczególnie licznie pojawiają się w lukach. W roku 2003 te przerwy w warstwie koron zajmowały 38% 
powierzchni lasu, a zanotowano w nich aż 77% całego świerkowego podrostu (Holeksa i in. 2008b). 
Związek odnowienia świerka z lukami ma kilka przyczyn. W lukach jest dwa razy więcej szczątków 
drzew niż poza nimi oraz zlokalizowane są w nich prawie wszystkie wykroty. Wraz z korzystnymi 
warunkami świetlnymi i termicznymi tworzy to splot okoliczności szczególnie sprzyjających odnowie-
niu świerka. Związek z lukami ujawnia wybitną termofilność świerka w reglu górnym (Myczkowski 
1956). Znajduje to wyraz w bardzo silnej zależności rozmieszczenia i tempa wzrostu młodych świer-
ków od wielkości luki. W 2003 r. w lukach mniejszych niż 50 m2 jeden osobnik w warstwie podrostu 
przypadał na 160 m2, natomiast w lukach większych niż 400 m2 na każdych 100 m2 rosły 4 osobniki 
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Ryc. 32. Pięcioletnia przeżywalność świerków z kohorty ’93 rosnących w borze górnoreglowym na: (1) 

pagórkach wykrotów, (2) na kłodach wszystkich stopni rozkładu, na glebie wśród roślinności runa zdomi-

nowanej przez: (3) Vaccinium myrtillus + Dryopteris dilatata, (4) Vaccinium myrtillus, (5) Dryopteris dilatata, 

(6) Deschampsia flexuosa, (7) Luzula sylvatica, (8) Calamagrostis villosa, (9) Polytrichastrum formosum, (10) 

Athyrium distentifolium, (11) Vaccinium myrtillus + Polytrichastrum formosum (według Holeksy 1998).

Fig. 32. Survivorship of subalpine spruce cohort ’93 in 1993-1997: (1) on windthrow mounds, (2) on logs 

of all decomposition classes combined, and in field-layer patches dominated by: (3) Vaccinium myrtillus + 

Dryopteris dilatata, (4) Vaccinium myrtillus, (5) Dryopteris dilatata, (6) Deschampsia flexuosa, (7) Luzula syl-

vatica, (8) Calamagrostis villosa, (9) Polytrichastrum formosum, (10) Athyrium distentifolium, (11) Vaccinium 

myrtillus + Polytrichastrum formosum. (according to Holeksa 1998) 
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z tej grupy, czyli zagęszczenie było ponad sześć razy większe. Pod okapem drzewostanu i w małych 
lukach podrost świerkowy przyrasta na wysokość w tempie 3-4 cm na rok. Dopiero w bardzo dużych 
lukach o wielkości ponad 400 m2 tempo wzrostu przekracza 10 cm rocznie i to tylko u tych młodych 
świerków, które mają ponad 1 m wysokości i rosną na kłodach i pagórkach wykrotów (Ryc. 33). Jednak 
nawet w tak dużych lukach młode świerki przyrastają w początkowym okresie swojego życia bardzo 
powoli. Zazwyczaj musi minąć przynajmniej dwadzieścia lat, aby osiągnęły 50 cm, czyli przeszły do 
warstwy podrostu. Większość z nich dopiero po kolejnych dziesięciu latach osiąga wysokość 1 m. 

Powstanie luki sprzyja także niektórym gatunkom roślin w warstwie runa. Panowanie wiet-
licy alpejskiej Athyrium distentifolium, borówki czarnej lub trzcinnika owłosionego Calamagrostis vil-
losa zależy od określonych warunków glebowych, lecz do pewnego stopnia obfitość występowania 
tych i innych gatunków jest również uzależniona od zwarcia drzewostanu, a szczególnie od wielkości 

Ryc. 33. Związek między wysokością podrostu świerkowego w 1993 r. a jego przyrostem w ciągu 

następnych 10 lat w borze górnoreglowym: (A) w lukach o różnej wielkości i pod koronami świerków;  

(B) z uwzględnieniem podłoża (według Holeksy i in. 2008b). 

Fig. 33. Relationship between sapling height in 1993 and average height increment during the next ten 

years in the subalpine spruce forest, given for (A) all saplings in the understory and in gaps of different 

sizes, (B) saplings on soil, mounds and logs situated in the understory and in gaps of different sizes (accord-

ing to Holeksa et al. 2008b)
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powstałych w nim luk. Z lukami związane są przede wszystkim skupienia wietlicy alpejskiej, które zaj-
mują w nich dwukrotnie większą powierzchnię niż w pobliżu drzew. W lukach częściej występują także 
łany trzcinnika owłosionego oraz płaty, w których panuje malina Rubus idaeus. W przeciwieństwie 
do tego, w sąsiedztwie świerków przeważają zazwyczaj tak zwane gatunki cienioznośne: nerecznica 
szerokolistna, borówka czarna lub płonnik strojny Polytrichastrum formosum. Odmienny jest też udział 
wymienionych gatunków w lukach o różnej wielkości. Im większe są luki tym bardziej w runie zaznacza 
się dominacja łanów wietlicy alpejskiej, a skupienia borówki czarnej stają się coraz rzadsze (Ryc. 34) 
(Holeksa 2003). 

Panowanie wietlicy alpejskiej w dużych lukach bardzo mocno ogranicza proces odnowienia 
świerka na glebie. Pod zwartymi łanami wietlicy jest bardzo dużo jednorocznych siewek po roku 
nasiennym – średnio ponad 50 sztuk na metrze kwadratowym (Ryc. 29). Ponieważ skupienia wietlicy 
zajmują aż 40% powierzchni babiogórskiego boru, zrozumiała jest ogromna liczba świerkowych siewek 
rosnących w tym czasie w borze górnoreglowym (Ryc. 28). Jednak już w drugim roku życia obumiera 
większość z nich, a po pięciu latach wśród paproci rosną już tylko nieliczne okazy. Przede wszyst-
kim ten proces odpowiada za gwałtowny spadek liczby siewek w ciągu kilku lat po roku nasiennym  
(Ryc. 28). Nasiona świerka kiełkują bardzo dobrze pod paprociami prawdopodobnie dlatego, że war-
stwa słabo rozłożonej butwiny na powierzchni gleby jest bardzo cienka i nie utrudnia siewkom zaopa-
trywania się w związki mineralne. Z kolei ich masowe obumieranie począwszy od drugiego roku życia 
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Ryc. 34. Udział powierzchniowy typów runa pod koronami świerków i w lukach boru górnoreglowego; 

typy runa zostały wyróżnione na podstawie panujących gatunków roślin (według Holeksy 2003).

Fig. 34. Percent of area covered with different field-layer types outside gaps and within gaps of different 

size in the subalpine spruce forest; types of field layer were distinguished on the basis of dominant species 

(according to Holeksa 2003).
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Ryc. 35. Rozmieszczenie 

nalotu i podrostu jarzębiny 

przy brzegu górnoreglo-

wego drzewostanu świerko-

wego (A) oraz zagęszczenie 

odnowienia pod koronami 

świerków i jarzębin oraz 

poza zasięgiem koron drzew 

(B) (według Żywiec i Led -

woń 2008). 

Fig. 35. Spatial distribution 

of rowan seedlings and sap-

lings at the subalpine spruce 

stand edge (A) and density 

of spruce regeneration 

under spruce and rowan 

crowns and out of their 

range (B) in the upper forest 

belt (according to Żywiec 

and Ledwoń 2008).
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jest skutkiem silnego ocienienia przez okazałe pióropusze paproci, które obumierając jesienią grzebią 
pod sobą maleńkie siewki. O tym, jak bardzo mocny jest ten negatywny wpływ wietlicy, świadczy 
liczba zaledwie 19 podrostów świerkowych rosnących w obrębie jej łanów pokrywających obszar pra-
wie 6 hektarów. 

Zdecydowanie lepsze warunki dla odnowienia na glebie ma świerk w tych fragmentach boru gór-
noreglowego, w których wśród roślinności runa panuje nerecznica szerokolistna lub borówka czarna. 
W takich miejscach nie tylko zanotowano największe zagęszczenie siewek w pierwszym roku ich życia, 
ale i ich przeżywalność była najlepsza w ciągu pierwszych pięciu lat (Ryc. 29, 32). Jednak nawet wśród 
skupień borówki niewiele jest starszych świerków o wysokości ponad 50 cm – w 2003 roku zale-
dwie jeden taki osobnik przypadał na 110 m2 (Ryc. 30C). Można zatem stwierdzić, że roślinność runa 
w borze górnoreglowym silnie ogranicza rozwój młodego pokolenia świerka niezależnie od swojego 
składu gatunkowego. Dlatego tak bardzo ważna dla rozwoju nowej generacji świerków w borze górno-
reglowym jest obecność na dnie lasu grubych kłód oraz pagórków powstałych na skutek wywracania 
się drzew. 

Na podstawie warunków, jakie sprzyjają odnawianiu się świerka w reglu górnym łatwo można 
sobie uzmysłowić, jak ważnym zjawiskiem dla funkcjonowania lasu jest śmierć drzewa i sposób, w jaki 
ona następuje. Obumarcie drzewa nie tylko robi miejsce dla rozwijającego się nalotu i podrostu, ale 
też zwiększa ilość światła i podnosi temperaturę wnętrza lasu, co sprzyja młodym świerkom niemal od 
początku życia, oraz kreuje siedliska, na których młode świerki unikają konkurencji z roślinnością runa 
i łatwiej wchodzą w kontakt z grzybami mikoryzowymi. 

Zupełnie inaczej niż u świerka przebiega powstanie i rozwój młodego pokolenia drugiego 
gatunku górnoreglowych drzew – jarzębiny. Jest kilka przyczyn tych różnic. Po pierwsze, jarzębina 
rozsiewana jest przez ptaki, a nie, jak świerk, przez wiatr. O ile zatem nasiona świerka z prawie takim 
samym prawdopodobieństwem mogą trafić w każde miejsce boru, to nasiona jarzębiny trafiają przede 
wszystkim pod korony drzew, na których przysiadają ptaki. Efektem tego jest usytuowanie największej 
liczby młodych jarzębin pod świerkami rosnącymi w odległości do 25 m od brzegów drzewostanów, 
bo najczęściej tam przysiadają ptaki trawiące owoce jarzębiny. Zagęszczenie odnowienia jarzębiny na 
brzegu drzewostanu jest znacznie wyższe niż w luce znajdującej się w jego sąsiedztwie (Holeksa 2000, 
Żywiec 2004; Żywiec i Ledwoń 2008). Co więcej, nasiona jarzębiny są rzadko roznoszone przez ptaki 
na odległość większą niż 40 m, stąd młode okazy pojawiają się zazwyczaj w niewielkiej odległości od 
owocujących drzew (Żywiec i in. 2013b). 

Odnowienie jarzębiny jest znacznie słabsze pod owocującymi drzewami tegoż gatunku niż pod 
koronami świerków i poza zasięgiem koron drzew (Ryc. 35). Mała ilość starszego nalotu i podrostu 
pod owocującymi jarzębinami świadczy o tym, że młode jarzębiny wcześnie giną pod macierzystymi 
drzewami. Przyczyna tego zjawiska nie jest na razie znana. Owszem, pod jarzębinami pojawia się spora 
liczba siewek (nawet kilkadziesiąt sztuk na 100 m2), jednak nie rozwijają się w nalot i podrost. Po 
obfitym owocowaniu w 2009 r., w następnym roku na 1 m2 boru pojawiło się średnio 8 siewek, a mak-
symalnie nawet ponad 100 sztuk/m2, przy czym pod jarzębinami i świerkami ich liczba była podobna. 
Jednak już na początku września ich liczba zmniejszyła się średnio o 28% pod jarzębinami i o 12% 
pod świerkami (Żywiec 2014). Większa liczba starszego nalotu i podrostu jarzębiny pod świerkami 
świadczy, że również na dalszych etapach rozwoju młode jarzębiny lepiej przeżywają pod nimi niż 
pod macierzystymi drzewami. Silny związek rozmieszczenia nalotu i podrostu jarzębiny z sąsiedztwem 
świerków jest możliwy dzięki ich stosunkowo dużej wytrzymałości na zacienienie. Cienioznośność 
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młodych jarzębin i światłożądność młodych świerków to następna różnica między obu gatunkami gór-
noreglowych drzew. 

Kolejna różnica dotyczy zdolności do wegetatywnego rozrastania się. Obumarcie głównego 
pędu świerka oznacza nieuchronną śmierć całego osobnika. U młodej jarzębiny obecnych jest zazwy-
czaj kilka pędów (Ryc. 36A), a śmierć jednego z nich jest często impulsem do pojawienia się następ-
nych. Prowadząc w latach 2000-2011 obserwacje podrostu jarzębinowego stwierdzono, że co roku 
liczba nowych pędów była średnio 1,4 razy wyższa niż pędów obumierających, przy czym w kolejnych 
latach proporcje ilościowe między pędami obumierającymi a pojawiającymi się były bardzo różne: do 
2005 roku pędów przybywało, a potem nastąpił spadek ich liczby (Ryc. 37). Po 10 latach badań zupeł-
nie zamarł zaledwie jeden osobnik spośród stu obserwowanych, a u siedmiu zanotowano całkowitą 
wymianę starych pędów z 2000 r. na nowe (Żywiec, Holeksa 2012). Rezultatem różnej zdolności do 
wegetatywnego rozrastania się jest inny charakter odnowienia u obu gatunków. W przypadku świerka 

Ryc. 36. Rozkład liczby pędów (A) i wieku (B) u nalotu i podrostu jarzębiny pod górnoreglowym drzewosta-

nem świerkowym (według M. Żywiec, materiały niepublikowane).

Fig. 36. Distribution of number of stems (A) and age (B) of rowan seedlings and saplings growing under 

subalpine spruce stand in the upper forest belt (according to M. Żywiec, unpublished data).



253

następuje nieustanna wymiana młodych osobników – jedne zamierają, a ich miejsce zajmują następne 
pochodzące z kolejnych lat nasiennych. U jarzębiny rzadka jest wymiana całych osobników, a wymia-
nie podlegają tylko ich pędy. Dzięki temu mogą one trwać długo pod okapem drzewostanu, prawdo-
podobnie nawet kilkadziesiąt lat, tylko nieznacznie zmieniając w tym czasie swoje rozmiary (Ryc. 36B, 
37). Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że obfity nalot i podrost tego gatunku obserwowany 
w borze górnoreglowym powstawał w ciągu wielu lat, przy czym każdego roku powiększał się o nie-
wielką liczbę osobników. 

Różnica w sposobach wzrostu jarzębin i świerków znajduje wyraz w wysokościowej strukturze 
młodego pokolenia obu gatunków. W 2009 r. na powierzchniach monitoringowych usytuowanych 
w granicach ochrony ścisłej w reglu górnym, stwierdzono, że w nalocie było prawie dwa razy więcej 
świerków (2170 sztuk/ha) niż jarzębin (1280 sztuk/ha). W warstwie podrostu zagęszczenie świerka 
(133 sztuk/ha) było natomiast dziesięć razy mniejsze niż zagęszczenie jarzębiny (1370 sztuka/ha). Jest 
jeszcze jedna ważna różnica między odnowieniem obu gatunków, a dotyczy ona roli martwego drewna 
w tym procesie. Fiľová (1998) stwierdziła, że na kłodach i pniakach rozwijało się 53% nalotu i podrostu 
świerkowego, a tylko 5% jarzębinowego. 

W odróżnieniu od wiatrosiewnego świerka jarzębina jest drzewem rozsiewanym przez zwierzęta, 
głównie przez ptaki, ale mają w tym też spory udział ssaki drapieżne. Owoce jarzębiny stanowią spora 
część ich diety w okresie jesiennym. Warto wobec tego przyjrzeć się bliżej wielkości ich produkcji. Była 
ona śledzona przez jedenaście lat (2000-2010) na kilkuset drzewach rosnących w borze górnoreglo-
wym i przy górnej granicy lasu na północnym stoku Babiej Góry. Były to wszystkie drzewa rosnące na 
obszarze 27 hektarów. Okazało się, że w kolejnych latach do wytwarzania owoców przystępowało od 
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Ryc. 37. Pojawianie się nowych pędów i obumieranie pędów oraz przyrost wysokości podrostu jarzębiny  

w borze górnoreglowym w latach 2000-2010 (według M. Żywiec, materiały niepublikowane). 

Fig. 37. Recruitment and survivorship of rowan sprouts and average height growth of saplings in subalpine 

forest in 2000-2010 (according to M. Żywiec, unpublished data). 
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6% do 96% obserwowanych drzew (Ryc. 38A). W bardzo szerokich granicach wahała się też produkcja 
owoców w przeliczeniu na 1 hektar boru. Wynosiła ona od 11 owoców na 1 ha w 2008 r. do 41 tysięcy 
owoców na 1 ha w 2009 r. (Ryc. 38B). Stwierdzono przy tym, że lata nasienne i ubogie w nasiona wcale 
nie występowały naprzemiennie (Żywiec i in. 2013a).

6. Dynamika lasów Babiej Góry

Dynamikę drzewostanów Babiogórskiego Parku Narodowego można przedstawić w dwóch różnych 
skalach: w skali lokalnej – na podstawie danych o zmianach zachodzących na niewielkich, z reguły sta-

Ryc. 38. Udział owocujących jarzębin wśród drzew o grubości > 4 cm (A) oraz produkcja owoców (B)  

w latach 2000-2010 w borze górnoreglowym (według M. Żywiec i M. Ledwonia, materiały niepubliko-

wane) 

Fig. 38. Percentage of trees > 4 cm at breast height bearing fruits (A) and fruit production (B) in a 27 ha 

tract in the subalpine forest in 2000-2007 (according to M. Żywiec and M. Ledwoń, unpublished data). 
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rannie wybranych stałych powierzchniach do badania struktury i dynamiki drzewostanu, oraz w skali 
całego masywu – na podstawie danych pochodzących z monitoringu na powierzchniach kołowych 
rozmieszczonych w regularnej sieci. Dane te różnią się nie tylko skalą przestrzenną, ale też skalą cza-
sową. Najstarsze stałe powierzchnie badawcze pochodzą z lat 60. ubiegłego wieku, zatem w odnie-
sieniu do niewielkich powierzchni dysponujemy danymi obejmującymi prawie 50 lat. Z kolei pomiary 
w sieci monitoringowej zostały powtórzone tylko jeden raz i obejmują okres 11-12 lat. 

Jedne i drugie dane ukazują wyraźne zmiany zachodzące w drzewostanach Babiogórskiego 
Parku Narodowego. Zaczynając od skali całego masywu – w latach 1998-2009 nieznacznie wzrosła 
zasobność drzewostanów (z 348 do 362 m3/ha), a zmniejszyło się zagęszczenie drzew (z 674 do 625 
sztuk na hektar). Szczególnie silny spadek liczby drzew wystąpił w przypadku świerka (ubyły 82 drzewa 
na hektar), umiarkowane lub niewielkie zmniejszenie zagęszczenia wykazało siedem kolejnych gatun-
ków: jarząb, jesion, modrzew, oba gatunki olsz, osika i sosna pospolita. Z drugiej strony silnie wzrosło 
zagęszczenie buka (o 27 sztuk na hektar), dość silnie jodły (o 8 sztuk), słabiej jaworu (o 2 sztuki), 
a nieznacznie – brzozy brodawkowatej oraz iwy. Zagęszczenie trześni pozostało na niezmienionym 
poziomie. Zmiany miąższości nie pokrywają się ze zmianami zagęszczenia; tylko świerk wykazał spadek 
miąższości (o 19 m3/ha), a większość pozostałych gatunków wykazała niewielkie przyrosty. Jednakże 
w przypadku buka wzrost miąższości był bardzo duży (o 23 m3/ha), znaczące jej zwiększenie wystąpiło 
też w przypadku jodły (prawie 8 m3/ha) i jaworu (1,5 m3/ha).

Przyrost zasobności był stosunkowo niewielki ze względu na wspomnianą powyżej dużą śmier-
telność drzew. Dotyczy to wprawdzie wyłącznie świerka, ale ze względu na dominującą pozycję tego 
gatunku w lasach Babiej Góry w sposób istotny rzutuje na zmiany ogółu drzewostanów. Głównymi 
przyczynami dużej śmiertelności świerka były wiatrołomy i wiatrowały (szczególnie w roku 2004), 
oraz następująca po nich eksplozja liczebności korników, zwłaszcza kornika drukarza, w latach 
2006-2009. Znaczna część pni świerków obumarłych w strefie ochrony czynnej została usunięta 
jako tak zwany posusz czynny w ramach starań pracowników Parku o ograniczenie wzrostu popu-
lacji kornika drukarza. Jednak nawet w obszarach objętych ochroną czynną pewna część martwych 
drzew pozostała w lesie, co przyczyniło się do wzrostu ilości i miąższości martwych drzew w tych 
drzewostanach. 

W efekcie wspomnianych zmian świerk, który w roku 1998 stanowił aż 74% miąższości drzewo-
stanów i 59% liczby drzew w Babiogórskim Parku Narodowym, po 11 latach miał już tylko 2/3 udziału 
w miąższości i niewiele ponad połowę liczby drzew. Jest to bardzo szybka zmiana, jeżeli zważyć na 
rozległy i zróżnicowany obszar, w którym ona zachodzi. Świerk ma z natury wysoki udział w drzewosta-
nach Babiej Góry ze względu na znaczną powierzchnię borów górnoreglowych, gdzie jest zdecydowa-
nie gatunkiem dominującym, oraz mieszanych borów dolnoreglowych, gdzie jest gatunkiem współpa-
nującym wraz z jodłą. Tym niemniej jego bardzo wysoki udział w składzie gatunkowym drzewostanów, 
odnotowany w roku 1998, był też w znacznej mierze spowodowany niegdysiejszym sadzeniem świerka 
w miejsce wyciętych uprzednio buków, jodeł i innych gatunków. Zaobserwowana w latach 1998-2009 
tendencja jest zatem w znacznej mierze przejawem powrotu drzewostanów Parku do składu gatun-
kowego zgodnego z warunkami siedliska. Proces ten jest z jednej strony stymulowany przez czynniki 
naturalne, ale z drugiej strony jest też efektem celowej działalności służb Parku zmierzającej do prze-
budowy drzewostanów w obszarach ochrony czynnej regla dolnego.

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego
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Dynamika lasów dolnoreglowych

W obszarze dolnego regla zmiany, które zaszły w latach 1998-2009, są jeszcze bardziej wyraźne 
niż w skali całego Parku. Zagęszczenie drzew zmalało z 728 do 693 sztuk na hektar, a zasobność 
drzewostanów wzrosła z 353 do 367 m3/ha. Zagęszczenie świerka spadło aż o prawie 150 drzew 
na hektar (z 384 do 236 drzew), a jego miąższość zmalała z 238 do 209 m3/ha. W tym samym czasie 
wyraźnie wzrosło zagęszczenie buka (z 252 do 287 drzew/ha) oraz jego miąższość (z niecałych 80 do  
109 m3/ha). Kolejnym gatunkiem, który odnotował znaczący wzrost, była jodła. Zagęszczenie jodły 
wzrosło z 48 do 58 drzew/ha, a jej miąższość z 20 m3/ha do ponad 38 m3/ha. W liczbach bezwzględ-
nych przyrost miąższości jodły był nieco mniejszy niż przyrost miąższości buka, ale wyrażony w pro-
centach był znacznie wyższy; miąższość jodły uległa bowiem niemal podwojeniu w ciągu 11 lat. Spory 
wzrost w ujęciu procentowym wystąpił również u jaworu; jego zagęszczenie wzrosło z 14 do 16 sztuk/
ha, a miąższość z nieco ponad 3 m3/ha do prawie 5 m3/ha. Jarzębina zmniejszyła zarówno zagęsz-
czenie drzew, jak i ich łączną miąższość, co świadczy o wyraźnym ustępowaniu tego gatunku z lasów 
dolnego regla. Pozostałe gatunki występowały jedynie w obszarze ochrony czynnej.

Wspomniane powyżej zmiany zagęszczenia drzew i miąższości znajdują także swoje odbicie 
w zmianach struktury grubości drzewostanów. Między rokiem 1998 a 2009 nastąpiło wyraźne prze-
sunięcie w strukturze grubości; wyraźnie przybyło drzew grubszych, a ubyło drzew cieńszych i drzew 
średniej grubości. Widać to szczególnie wyraźnie w obszarach ochrony czynnej (Ryc. 3). W obszarach 
objętych ochroną ścisłą zmiany w strukturze grubościowej drzewostanów są nieznaczne (Ryc. 2).

Dynamika drzewostanów w obszarze ochrony ścisłej w reglu dolnym

Zmiany w obszarach objętych ochroną ścisłą różniły się od przekształceń pozostałych drzewostanów 
regla dolnego. Zagęszczenie drzew wyraźnie wzrosło (z 437 do 527 sztuk/ha), a równolegle wzrosła 
miąższość drzewostanu (z 456 do 471 m3/ha). Bardzo silnie zwiększyło się zagęszczenie buka – z 218 
do 328 drzew/ha, natomiast zmalało zagęszczenie obu gatunków iglastych; świerka ze 182 do 162 
drzew/ha, a jodły z 30 do 28 drzew/ha. Warto odnotować fakt, że zagęszczenie jodły było stosunkowo 
niskie już na początku pomiarów. Jawor zwiększył zagęszczenie z 5 do 8 drzew/ha. Jedynym gatun-
kiem, który odnotował zmniejszenie miąższości, był świerk (z 209 do 193 m3/ha). Miąższość buka 
wzrosła ze 151 do 165 m3/ha, a jaworu z 2,5 do 3 m3/ha. Nawet jodła, której ubyło drzew, zwiększyła 
miąższość z 94 do 109 m3/ha. Świadczy to o dużym tempie wzrostu okazałych jodeł, które przeważają 
wśród egzemplarzy tego gatunku w obszarach ochrony ścisłej. 

Wzrost zagęszczenia drzew połączony ze wzrostem miąższości jest zjawiskiem z pozoru zaska-
kującym; nie pasuje do schematu rozwoju lasów naturalnych zaproponowanego przez S. Korpeľa 
(1995). Szczegółowe badania prowadzone w obszarach ochrony ścisłej w reglu dolnym Babiej Góry 
wskazują jednak na to, że dynamika drzewostanów naturalnych jest bardziej skomplikowana niż to 
przewidywały dawniejsze schematy. Wzrost miąższości drzewostanów dolnoreglowych w ostatnich 
dziesięcioleciach został także odnotowany w toku szczegółowych badań prowadzonych na stałych 
powierzchniach. Zmniejszenie miąższości nastąpiło tylko na tych powierzchniach badawczych, które 
w roku rozpoczęcia pomiarów (1976) odznaczały się rekordowo wysoką miąższością, przekraczającą 
700 m3/ha (Jaworski, Paluch 2001, Jaworski 2016).
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W lasach dolnoreglowych Babiej Góry w ostatnich dekadach XX wieku odnotowano wysoką 
śmiertelność jodły. Na powierzchni badawczej „Żarnówka” wyniosła ona 20 sztuk/ha w latach 1991-
1999, co daje 2,5 drzewa na hektar na rok. Zidentyfikowanymi przyczynami ich obumierania były: dzia-
łalność kambiofagicznych owadów oraz porażenie drzew przez opieńkę Armillariella mellea. W przy-
padku pozostałych gatunków tworzących drzewostan śmiertelność była znacznie mniejsza i wyniosła 
2 drzewa/ha/8 lat w przypadku świerka oraz 3 drzewa/ha/8 lat w przypadku buka (Szwagrzyk, Szew-
czyk 2001, Holeksa i in. 2004). Na stałych powierzchniach badawczych położonych w starodrzewach 
na zachód od Mokrego Stawku obumieranie drzew w dekadzie 1986-1996 było na podobnym pozio-
mie: w ciągu dziesięcioletniego okresu średnia dla 3 powierzchni wyniosła 18 sztuk/ha oraz 25 m3/ha. 
Dominujący udział miały w tym procesie świerk (10 sztuk/ha i 9 m3/ha) i jodła (4,5 sztuk/ha i 8 m3/ha), 
natomiast śmiertelność u buka była znacznie niższa pod względem liczby drzew (3 sztuki/ha), chociaż 
podobna pod względem miąższości (prawie 9 m3/ha) (Jaworski, Paluch 2001). 

Wskutek dużej śmiertelności okazałych jodeł gatunek ten z roli dominanta lub współ-dominanta 
w naturalnych drzewostanach dolnoreglowych spadł do roli gatunku drugoplanowego (Szwagrzyk, 
Szewczyk 2001). Zamieranie jodeł stworzyło zapewne korzystne warunki dla ekspansji buka. Gatunek 
ten charakteryzował się wysoką przeżywalnością i obficie się odnawiał przez dłuższy czas. Co więcej, 
analiza przyrostów rocznych buków wskazuje na to, że w okresie 1970-1990, gdy jodły przyrastały 
bardzo słabo drzewa tego gatunku systematycznie zwiększały tempo przyrostu na grubość (Paster-
nak 2009). Po okresie wzmożonego zamierania śmiertelność jodeł wyraźnie się zmniejszyła, zwłaszcza 
po roku 2000. Co więcej, pozostałe przy życiu stare jodły wykazują bardzo intensywny przyrost na 
grubość, przewyższając pod tym względem okazałe buki (Szwagrzyk, Szewczyk 2001). Przyrosty te 
z nawiązką rekompensują w ostatnich latach straty miąższości wynikające z zamierania starych drzew, 
nawet jeżeli uwzględnić bardziej intensywne w ostatnich latach – podobnie jak w obszarach ochrony 
czynnej – zamieranie świerka w efekcie wzmożonego żerowania korników. Wyrazem przewagi pro-
cesów przyrostowych nad zamieraniem jest niewielki wzrost miąższości, odnotowany w naturalnych 
drzewostanach dolnego regla Babiej Góry w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Czy jodła utrzyma swój udział ilościowy w naturalnych drzewostanach dolnoreglowych zależy 
jednak w dużej mierze od przebiegu procesów odnowieniowych i rekrutacji drzew tego gatunku. 
Wyniki szczegółowych badań na stałych powierzchniach wskazują, że udział jodły wśród nalotów 
zmalał w latach 90. ubiegłego wieku do kilkunastu procent, a wśród przyczyn tego zjawiska można 
wymienić słabe obradzanie jodły oraz zgryzanie nalotów jodłowych przez jeleniowate (Szewczyk 
2001). Natomiast ekspansji odnowień buka sprzyja zarówno obfite obradzanie tego gatunku (Skrzyd-
łowski 2002), jak i jego stosunkowo wysoka przeżywalność i mniejsza podatność na zgryzanie przez 
zwierzynę (Szewczyk 2001).

Trudno orzekać, czy wspomniane powyżej procesy doprowadzą z czasem do zdominowania 
naturalnych starodrzewów dolnoreglowych przez buka i do zmniejszenia roli jodły. Ogromna przewaga 
buka w warstwie podrostów oraz fakt, że drzewa przekraczające pierśnicę 7 cm to w ostatnich latach 
prawie wyłącznie buki, mógłby sugerować taki właśnie scenariusz. Jednak po roku 2000 udział jodły 
wśród nalotów stopniowo wzrasta, na co składa się z jednej strony obfitsze kiełkowanie i duża prze-
żywalność siewek tego gatunku, a z drugiej strony bardzo słabe kiełkowanie buka. W efekcie na dnie 
lasu udział jodły w naturalnych drzewostanach dolnego regla wyraźnie wzrasta (Szewczyk, Szwagrzyk 
2010). Być może zatem spadek jej udziału w młodej generacji drzew będzie tylko przejściowy. Wyniki 
badań prowadzonych na stałych powierzchniach wskazują na to, że procesy składające się na dyna-
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mikę lasów naturalnych są bardzo zmienne w czasie i przestrzeni, wskutek czego prognozy tworzone 
na podstawie krótkotrwałych obserwacji są mało wiarygodne (Brzeziecki 2005).|

Dynamika drzewostanów w obszarze ochrony czynnej w reglu dolnym

W obszarze ochrony czynnej dynamika nie odbiega od średniej dla całego regla dolnego – co jest 
oczywiste ze względu na fakt, że ta forma ochrony obejmuje większą część tego piętra klimatyczno-
-roślinnego. Obserwujemy tu zatem spektakularny spadek zagęszczenia i miąższości świerka, któ-
remu towarzyszy wzrost zagęszczenia i miąższości buka, jodły i jaworu. Zdecydowany wzrost – w uję-
ciu procentowym – wystąpił też w przypadku brzozy brodawkowatej, ale w liczbach bezwzględnych 
nie są to znaczące wielkości. Świadczą jednak o tym, że w wyniku rozpadu części drzewostanów 
świerkowych brzoza brodawkowata – jako jeden z tak zwanych gatunków pionierskich – znajduje 
dobre warunki wzrostowe na silnie nasłonecznionych powierzchniach. Natomiast u jesionu wyraź-
nemu spadkowi zagęszczenia drzew towarzyszył równie wyraźny wzrost miąższości, co oznacza, że 
obumierały głównie mniejsze osobniki, a większe drzewa przyrastały dość intensywnie. Zamieranie 
jesionu było w ostatniej dekadzie problemem, który dotknął lasy w niemal całej Polsce; znaczący 
ubytek jesionu stwierdzono na przykład na drugim krańcu Polski – w obszarach ochrony ścisłej Bia-
łowieskiego Parku Narodowego (Brzeziecki i in. 2010). Na tym tle ubytek jesionów w lasach Babiej 
Góry jest niewielki i trudno orzec, w jakiej mierze jest on wynikiem eliminacji drzew słabszych w pro-
cesie przerzedzania się drzewostanu – na co wskazywałby wzrost miąższości tego gatunku – a na ile 
może być on efektem stwierdzanego obecnie powszechnie zamierania jesionu wskutek działalności 
patogenów. 

Wspomniane powyżej zmiany składu gatunkowego drzewostanów w obszarze objętym ochroną 
czynną są zgodne z założeniami przebudowy drzewostanów. Udział buka, jodły i jaworu powinien 
w tych drzewostanach jeszcze długo wzrastać, aby dojść do poziomu wyznaczanego przez warunki 
siedliskowe, sprzyjające licznemu występowaniu tych gatunków, zwłaszcza w niższych partiach dol-
nego regla. Obserwowane zmiany są w dużej mierze wywołane przez działania czynników o charak-
terze naturalnym (silne wiatry, intensywne żerowanie kambiofagicznych owadów), ale są też wspoma-
gane przez celowe działania służb Parku. Wzrost zagęszczenia jodły w obszarach objętych ochroną 
czynną jest w znacznej mierze efektem wprowadzania sadzonek tego gatunku pod okap drzewosta-
nów zdominowanych przez świerka; obumieranie świerka spowodowało wzrost dostępu światła do 
dna lasu i przyspieszyło wzrost młodych jodeł, zwiększając zarazem ich szanse na uniknięcie zgryzie-
nia pędów wierzchołkowych przez jeleniowate. Wzrost zagęszczenia buka wynika głównie z bardzo 
obfitego naturalnego odnawiania się tego gatunku – chociaż w obszarach, gdzie buka wcześniej nie 
było (południowe zbocza Babiej Góry) był on również sadzony. Odbywało się to jednak jeszcze przed 
włączeniem tych terenów do Parku. 

Przez długie dziesięciolecia czynnikiem ograniczającym rozwój odnowień jodłowych na obszarze 
Babiogórskiego Parku Narodowego było zgryzanie nalotów i podrostów przez jeleniowate (Kałwa, 
Tomek 1983, Jamrozy, Brewczyński 1998). Pomimo, że zgryzanie nie ustało, coraz więcej młodych 
jodeł w ostatnich latach przechodzi do wyższych warstw, czego dowodem jest spore zagęszczenie 
podrostów jodłowych w obszarach objętych ochroną czynną. Być może zwiększony dopływ światła 
pod okap drzewostanu, wynikający z masowego zamierania świerka w dolnoreglowych drzewosta-
nach, zwiększa tempo wzrostu młodych jodeł na tyle, że część osobników jest w stanie uniknąć zgry-
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zienia pędu wierzchołkowego. Jednak nawet przejście do wyższych warstw nie chroni w pełni mło-
dych jodeł przez spałowaniem przez jelenie, które zdzierają korę pokrywającą ich pnie. 

Gatunkiem bardzo silnie zgryzanym jest jawor, ale również w tym przypadku obserwujemy 
rekrutację drzew tego gatunku i wzrost jego udziału wśród młodszej generacji drzew. 

Przemiany zachodzące w lasach dolnego regla powodują, że pod względem składu i struktury 
zaczynają się one zbliżać powoli do lasów naturalnych. Proces ten niewątpliwie będzie musiał trwać 
jeszcze bardzo długo, zwłaszcza tam, gdzie do niedawna panowały lite, jednowiekowe drzewostany 
świerkowe. Tym niemniej, niektóre z drzewostanów dolnoreglowych objętych ochroną czynną mają 
już skład gatunkowy zgodny z warunkami siedliskowymi, w których rosną, wielogeneracyjną struk-
turę oraz spory udział dużych, okazałych drzew. Wzrasta też w tych drzewostanach liczba i miąższość 
drzew martwych. Część z tych drzewostanów może w najbliższym czasie zostać objęta ochrona ści-
słą. Dotyczy to również części lasów rosnących w niższych położeniach dolnego regla, w przedziale 
wysokości 700 – 800 m nad poziomem morza. W ten sposób w granicach ochrony ścisłej mogłyby się 
znaleźć nowe zbiorowiska – takie jak olszyna bagienna, mezofilna jedlina czy jaworzyna ziołoroślowa. 
Mogłyby się też wreszcie znaleźć w obszarze ochrony ścisłej drzewostany, w których warunki środo-
wiskowe pozwalają drzewom osiągać tak imponujące rozmiary, jakie osiągnęła kiedyś słynna „Gruba 
Jodła” w pobliżu Czarnej Cyrhli. 

Dynamika świerkowego boru górnoreglowego

Istnieją dwa źródła informacji pozwalające poznać przemiany boru górnoreglowego – ich tempo 
i kierunki. W pierwszym rzędzie jest to prowadzenie obserwacji na stałych powierzchniach badaw-
czych, które dostarcza bezcennych danych o losach drzew i ich szczątków oraz o przekształceniach 
struktury całych fitocenoz. Z kolei badania z zakresu dendrochronologii pozwalają uzyskać wiedzę 
na temat przyrostów drzew oraz sięgnąć do czasów, kiedy o obserwacjach na stałych powierzch-
niach jeszcze nie myślano. 

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wytyczono w reglu górnym Babiej Góry sporą liczbę sta-
łych powierzchni badawczych, na których prowadzone są systematyczne obserwacje. Pierwsza seria 
takich powierzchni założona została jeszcze w roku 1960 (B. Zabielski, dane niepublikowane). Obej-
muje ona dziesięć jednohektarowych, kwadratowych powierzchni usytuowanych po obu stronach 
masywu. Powierzchnie te zostały odszukane i odtworzone na początku lat 80. (J. Parusel, dane 
niepublikowane), a powtórne pomiary wykonano na nich w latach 1985 i 2004. Również w 1960 
roku zmierzono grubość drzew w granicach całych wydzieleń o łącznej powierzchni 40,8 hektarów. 
W 1979 roku w tych wydzieleniach Dziewolski (1987) założył 41 kołowych powierzchni próbnych 
o wielkości 0,05 ha rozmieszczonych w regularnej kwadratowej siatce i powtórzył pomiar pierśnic. 
W roku 1980, na południowym stoku cztery półhektarowe powierzchnie założył Korpeľ, a następ-
nie powtórzono na nich pomiary w roku 1987 (Korpeľ 1989) oraz w latach 1995 i 2005 (Saniga, 
Kucbel 2008). W latach 1984 i 1994 na pięciu półhektarowych powierzchniach, usytuowanych na 
północnym stoku masywu, badania prowadzili Jaworski i Karczmarski (1989, 1995) oraz Jaworski 
i in. (2008). Holeksa (1998) w roku 1993 objął badaniami fragment boru o wielkości 14,4 ha poło-
żony niedaleko Markowych Szczawin i powtórzył je po dziesięciu i dwudziestu latach. Wszystkie 
wymienione prace, opublikowane i niepublikowane, zawierają tak dużą ilość materiałów, że można 
zaryzykować stwierdzenie, iż babiogórski bór górnoreglowy jest jednym z najlepiej poznanych lasów  
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w Polsce. Prawdopodobnie tylko białowieskie grądy posiadają bogatszą dokumentację (Faliński 
2002). 

Zestawienie podstawowych danych ilościowych o drzewostanach górnoreglowych pokazuje, że 
do przełomu lat 70. i 80. nieznacznie zmniejszało się ich zagęszczenie przy jednoczesnym wzroście 
miąższości (Ryc. 39A, B). Najdłuższa seria obserwacji obejmująca lata 1960-2004 wykazała, że zagęsz-
czenie drzewostanów zmniejszyło się o 24-63% na różnych powierzchniach i na żadnej nie zaobser-
wowano jego wzrostu. W tym samym czasie przeciętna grubość drzew zwiększyła się o 4,3-12,2 cm, 
przy czym wyższe tempo przyrostu grubości miało miejsce w latach 1960-1985 niż w latach 1985-
2004. Jest to interesujący wynik, ponieważ ujawnia, że przyrost świerków był szybszy wtedy, kiedy 
większa była ilość zanieczyszczeń powietrza docierających nad Babią Górę. W tym przypadku decy-
dujące znaczenie miało starzenie się drzewostanów, a nie polepszenie stanu atmosfery. Od połowy 

Ryc. 39. Zmiany miąższości drzewostanów (A), 

zagęszczenia drzew (B) i miąższości martwego 

drewna (C) w górnoreglowym borze świerkowym:  

1 – J. Parusel (materiały niepublikowane), 2 – Dziewol-

ski (1987), 3 – Korpeĺ  (1989), Saniga, Kucbel (2008), 

4 – Jaworski, Karczmarski (1995), 5 – Holeksa (1998) 

oraz J. Holeksa i A. Hyla (materiały niepublikowane),  

6 – materiały zgromadzone w trakcie sporządzania 

planów ochrony Parku Narodowego.

Figure 39. Changes in volume of stands (A), density 

of trees (B) and volume of coarse woody debris (C) 

in the subalpine spruce forest: 1 – J. Parusel (unpub-

lished data), 2 – Dziewolski (1987), 3 – Korpeĺ  (1989), 

Saniga, Kucbel (2008), 4 – Jaworski, Karczmarski 

(1995), 5 – Holeksa (1998) and Holeksa (unpublished 

data), 6 – data collected for management plans of the 

National Park.
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lat 80. górnoreglowe drzewostany ulegają nie tylko przyspieszonemu, w porównaniu z wcześniejszym 
okresem, rozrzedzaniu, ale jednocześnie zmniejsza się ich miąższość w tempie mieszczącym się między 
2 a 7 m3 na rok na powierzchni jednego hektara. Rekordowo szybki spadek miąższości drzewostanu 
(8,7 m3 w przeliczeniu na 1 rok i 1 hektar) zanotowano w latach 2003-2013 na powierzchni o wielkości 
14,4 ha usytuowanej w oddziale 23 powyżej Markowych Szczawin (Ryc. 39B). 

Ten sam kierunek zmian drzewostanów obserwowany jest zarówno na północnym, jak i na połu-
dniowym stoku masywu, co świadczy prawdopodobnie o pewnej ich synchronizacji w skali całego 
regla górnego. Choć wniosek ten na razie trzeba formułować bardzo ostrożnie, ponieważ z południo-
wej strony dysponujemy tylko wynikami badań Korpeľa (1989) oraz Sanigi i Kucbela (2008) prowa-
dzonych na pięciu niewielkich powierzchniach. Z tego generalnego trendu rozwojowego wyłamują się 
nieliczne powierzchnie, na których zanotowano niewielki wzrost miąższości drzewostanów w latach 
80. i 90. (Korpeľ 1989, Jaworski, Karczmarski 1995). 

Poza zmniejszaniem zagęszczenia drzew w górnoreglowym borze następuje też modyfikacja jego 
struktury, która polega na tym, że maksimum liczebności przesuwa się do coraz wyższych klas gru-
bości. O ile w latach 60. i 70. najliczniejsze były 20-30 cm świerki, a w następnej dekadzie najwięcej 
było drzew o grubości 30-40 cm, to w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku nieznacznie przeważają, 
przynajmniej na północnym stoku, drzewa z klasy 40-50 cm. W tym czasie radykalnie zmniejszyła się 
liczba drzew o kilkunastocentymetrowej grubości. Systematycznie zmniejszała się też liczba drzew 
o grubości do 20-40 cm, natomiast liczba drzew grubszych niż 40 cm utrzymywała się niemal na tym 
samym poziomie (Ryc. 40). Wspomniane zmiany zagęszczenia, miąższości i struktury drzewostanów są 
efektem dwóch procesów: przyrostu drzew na grubość i obumierania części z nich. 

Z powodu niskiej temperatury i krótkiego sezonu wegetacyjnego tempo przyrastania świerko-
wych pni na grubość jest w reglu górnym bardzo powolne. W ciągu 20 lat (1973-1993) grubość pni 
powiększyła się przeciętnie o 23 mm, co oznacza, że w ciągu roku przyrastały one zaledwie o 1,15 mm, 
a szerokość rocznego słoja była dwukrotnie mniejsza. Tempo przyrostu było nieco szybsze w latach 
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Ryc. 40. Zmiany struktury górnoreglowego drzewostanu świerkowego w latach 1973-2013 w sąsiedz-

twie Markowych Szczawin, na powierzchni 14,4 ha w oddziale 23; struktura z lat 1973 i 1986 została 

zrekonstruowana na podstawie datowania martwych drzew (według Holeksy 1998 oraz Holeksy, dane 

niepublikowane).

Fig. 40. Changes in the structure of the subalpine spruce stand in 1973-2013 in the vicinity of Markowe 

Szczawiny, in a plot of 14.4 ha situated in the forest section 23; the structure in 1973 and 1986 was recon-

structed on the basis of dating dead trees (according to Holeksa 1998 and Holeksa, unpublished data).
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1986-1993 – 1,3 mm na rok (Holeksa 1998). Zbliżone wartości uzyskał Zientarski (1976). Zaznaczyć 
przy tym trzeba, że w latach 1973-1993 podobne tempo wzrostu zanotowano u wszystkich drzew nie-
zależnie od ich grubości. Ten brak różnic między grubymi i cienkimi świerkami może zaskakiwać, jednak 
jest on efektem obecnej struktury drzewostanów. Cienkie i młode drzewa rosną w cieniu znacznie 
wyższych sąsiadów i mają ograniczony dostęp do światła, co uniemożliwia im szybki rozwój. Z kolei 
u drzew grubych i górujących nad otoczeniem ograniczenie przyrostu jest związane z ich zaawanso-
wanym wiekiem i rozmiarami. Nieco inny wynik uzyskał Zientarski (1976), który zanotował nawet 

Ryc. 41. Zróżnicowanie tempa przyrostu radialnego świerków w ponad 100 letnim drzewostanie górno-

reglowym; A i B – przyrost drzew wchodzących w skład panującego obecnie drzewostanu, C – przyrost 

drzew reprezentujących poprzednią generację drzewostanu; każda linia przedstawia zmiany rocznych 

przyrostów jednego świerka (według J. Holeksy, dane niepublikowane).

Fig. 41. Variability of radial growth of spruces on over 100 year old stand in the subalpine forest; A and 

B – growth of spruces belonging to prevailing tree generation, C – growth of spruces that remained from 

previous generation; each line shows changes in annual increments of one spruce (according to J. Holeksa, 

unpublished data). 
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nieznacznie większe tempo przyrostu na grubość u drzew górujących. Przyrost drzew w ciągu jednej 
czy dwóch dekad miał zatem niewielkie znaczenie dla zmian grubościowej struktury drzewostanów 
w reglu górnym. Jego efekt może się ujawnić dopiero w okresie dłuższym niż kilka dziesięcioleci. 

Górnoreglowe świerki nie zawsze przyrastały tak wolno. W ciągu pierwszych kilkudziesięciu lat 
życia grubość ich pni zwiększała się każdego roku nawet o kilka milimetrów (Ryc. 41A, B). Sugeruje 
to, że drzewa te w młodości rozwijały się w innych warunkach niż dzisiejsze młode osobniki. Były 
to zapewne warunki otwartej przestrzeni, gdzie przez pewien czas miały one nieograniczony niczym 
dostęp do światła. Dopiero po zwarciu się młodych drzewostanów nastąpiło ograniczenie przyrostu, 
co uwidacznia się w zmniejszaniu szerokości rocznych słoi. Interesujące jest, że w tym samym cza-
sie, kiedy panująca dzisiaj generacja drzew rozpoczynała swój szybki rozwój, nieliczne świerki będące 
pozostałością z wcześniejszego pokolenia, miały wyraźnie zwiększone tempo przyrostu, co również 
wskazuje na poprawę warunków świetlnych (Ryc. 41C). 

Dla zmian struktury drzewostanów dużo większe znaczenie od wzrostu drzew miało ich obumie-
ranie. Było ono w znacznym stopniu związane z grubością pnia. Do początku lat 90. najbardziej inten-
sywnej selekcji podlegały cienkie drzewa, które usychały na skutek konkurencji o światło z wyższymi 
sąsiadami. Jednak od lat 80. coraz większą śmiertelność obserwowano wśród drzew grubych, które 
w ostatnim dwudziestoleciu (1994-2013) obumierały najczęściej (Holeksa i in. 2006a, Holeksa, dane 
niepublikowane). Jeszcze nie tak dawno niemal każdy przejaw obumierania drzewostanów bądź ogra-
niczenia przyrostu drzew był wiązany z zanieczyszczeniami powietrza. Nie inaczej było na Babiej 
Górze. Wskazywano je jako przyczynę załamania przyrostu świerków babiogórskich w latach 70., jak 
i obumierania drzew kilkanaście lat później (Kopeć, Wań 1989, Jaworski, Karczmarski 1995). Takiego 
wpływu nie można wykluczyć, jednak jest bardzo prawdopodobne, że w grę wchodziły przede wszyst-
kim naturalne przyczyny, a zwłaszcza starzenie się drzewostanów.

Wyniki badań prowadzonych na stałych powierzchniach w obrębie regla górnego ukazują zróż-
nicowany obraz zmian ilości martwego drewna. Ilość posuszu i leżaniny zwiększyła się wyraźnie na 
powierzchni 14,4 ha w oddziale 23, w pobliżu Markowych Szczawin. W latach 1993-2013 liczba mar-
twych drzew w przeliczeniu na 1 hektar zwiększyła się tam z 201 do 257, zaś ich miąższość wzrosła 
w ciągu dwudziestu lat ze 133 do 236 m3/ha (Holeksa i in. 2006a, Holeksa, dane niepublikowane). 
W 2013 roku liczba martwych pni była już większa niż liczba drzew żywych. Przyrost liczby i miąższości 
martwych pni wskazuje, że tempo obumierania drzew w ostatnich latach nie było na tej powierzchni 
równoważone przez rozkład i zanikanie kłód leżących na dnie lasu. Z kolei dane zebrane na 10 stałych 
powierzchniach o wielkości 0,5 ha wskazują na spadek ilości martwego drewna do połowy pierwszej 
dekady XXI wieku (Ryc. 39C). 

Interesujące rezultaty daje prześledzenie tempa obumierania drzew w ostatnim ćwierćwieczu 
na wspomnianej powierzchni w oddziale 23. O ile przed rokiem 1993 przeciętnie na jednym hektarze 
obumierały rocznie 4,2 drzewa, a w latach 1993-2003 tylko 3,1 drzewa, to po 2003 roku zwiększyło 
się ono do 5,3 drzewa. Nieco ponad pięć drzew obumierających co roku na powierzchni jednego hek-
tara boru górnoreglowego w ostatnim okresie może się wydawać małą liczbą. Jej wymowa jest jednak 
zupełnie inna, jeśli ją porównać ze stanem drzewostanu w 2003 roku, to tylko w ciągu dziesięciu lat, 
2003-2013, obumarło aż 23%, czyli niemal co czwarte drzewo. 

W reglu górnym zmieniała się też grubość obumierających drzew i to ona w dużym stopniu zade-
cydowała o wspomnianym już przyroście miąższości martwych pni (Holeksa 2008 oraz dane niepub-
likowane). O ile przed rokiem 1993 obumarło niewiele świerków o grubości ponad 40 cm, to w latach 
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1993-2003 stanowiły już sporą grupę, a w następnej dekadzie dominowały wśród obumarłych drzew 
(Ryc. 42). Zaobserwowana prawidłowość odzwierciedla zmianę dominującego czynnika uśmiercają-
cego drzewa. Eliminacja cienkich drzew była wynikiem konkurencji o światło w gęstym drzewostanie, 
podczas gdy śmierć drzew grubych tworzących zarazem najwyższą warstwę lasu, jest przede wszyst-
kim efektem działania wiatru i żerowania korników. 

Na skutek obumierania drzew tworzą się luki. W drugiej połowie XX wieku ich powierzchnia 
zwiększała się każdego roku o 50-60 m2/ha. Mogłoby się wydawać, że to bardzo niskie tempo powięk-
szania się przerw pomiędzy koronami świerków nie powinno mieć jakichś dramatycznych konsek-
wencji dla dynamiki borów. Jest jednak inaczej, ponieważ powiększanie się i tworzenie nowych luk 
nie było równoważone przez ich zarastanie. Zmniejszanie się luk na skutek rozrostu koron świerków 
sąsiadujących z lukami zachodziło w tempie 31 m2/ha w ciągu jednego roku, czyli tylko w połowie 
niwelowało efekt ich powiększania się. Było to związane z wydłużaniem się gałęzi u tych świerków 
zaledwie o 3 cm/rok (Holeksa, Cybulski 2001). Jeszcze mniejsze znaczenie miało wypełnianie luk przez 
młode pokolenie drzew – zarówno świerków jak i jarzębin. W ciągu roku na powierzchni 1 ha znikało 
w ten sposób zaledwie kilka metrów kwadratowych luk. Efektem braku równowagi między powsta-
waniem i zanikaniem luk był stały przyrost ich powierzchniowego udziału, który w ciągu prawie sześć-
dziesięciu lat, 1953-2013, zwiększył się o około 16% – z 31% do ponad 47%, przy czym dopiero  
 

Ryc. 42. Rozkład grubości pni (stojących i kłód) obumarłych w latach 1986-1993, 1994-2003 i 2004-

2013 w górnoreglowym borze świerkowym w sąsiedztwie Markowych Szczawin, na powierzchni 14,4 ha 

w oddziale 23 (według Holeksy i in. 2006a).

Fig. 42. Diameter distribution of snags and logs that originated in 1986-1993, 1994-2003 i 2004-2013 

in subalpine spruce forest in the vicinity of Markowe Szczewiny, in a plot of 14.4 ha situated in the forest 

section 23 (according to Holeksa et al. 2006a). 
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w dziesięcioleciu 2003-2013 obserwujemy znaczące przyspieszenie tego procesu. Na początku tej 
dekady udział powierzchniowy luk wynosił 34,7% a na końcu był o 10% większy. 

Uwzględniając wszystkie czynniki wpływające na wielkość luk uzyskano dla okresu 1973-2003 
roczne tempo wzrostu ich powierzchni w wysokości 0,3%, co oznacza, że każdego roku na obszarze 
lasu o wielkości jednego hektara przybywało 30 m2 luk, co było bardzo małą wartością, zdecydowanie 
niższą od notowanych w wielu innych typach lasu. Warto sobie jednak uzmysłowić, że jeżeli tak małe 
tempo powiększania się luk utrzymywałoby się przez długi czas, to przed rokiem 2050 luki zajmowa-
łyby już 50% powierzchni boru górnoreglowego. Ta pochodząca sprzed kilku lat prognoza (Holeksa 
i in. 2008b) nie sprawdziła się, bo już w roku 2013 udział powierzchniowy luk zbliżył się do 50%. 
W ostatnim czasie powstało niewiele nowych luk, natomiast połączeniu uległy istniejące już wcześniej, 
co doprowadziło do utworzenia obszarów pozbawionych drzew o wielkości kilkunastu arów, a nawet 
większych, przy czym liczba luk wyraźnie się zmniejszyła (Ryc. 43). 

Dynamika borów górnoreglowych jest mocno związana z przebiegiem procesu odnowienia 
świerka. Szczególne znaczenie mają: powolny wzrost młodych świerków, ich wysokie wymagania 
wobec ciepła, które mogą być zrealizowane tylko w dużych lukach, oraz ich silny związek z mocno 
rozłożonym martwym drewnem. Wymienione zjawiska powodują, że w reglu górnym, nawet przy 
braku wielkopowierzchniowego zamierania drzewostanu (Szewczyk i in. 2011), niewielka jest szansa 
na powstanie drzewostanu o urozmaiconej strukturze pionowej, w którym pod górnym piętrem zło-
żonym ze starych i wysokich świerków, występuje ich młodsze pokolenie. Zanim to młode pokolenie 
zdąży się pojawić w większej liczbie, nawet powolny proces obumierania drzew powoduje, że zwarcie 
drzewostanu staje się w końcu tak małe, że pozostałe przy życiu świerki znajdują się w bardzo nieko-
rzystnej sytuacji. Brak osłaniających od wiatru sąsiadów zwiększa niebezpieczeństwo wywrócenia lub 
złamania drzew przez wiatr. Z kolei coraz większa liczba grubych, świeżo obumarłych pni wzbogaca 
zasoby pokarmowe korników, a rozrzedzenie drzewostanu zwiększa nasłonecznienie pni i podwyż-

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 43. Powiększanie się luk drzewostanowych w latach 1973-2013 w świerkowym borze górnoreglo-

wym w sąsiedztwie Markowych Szczawin, na powierzchni 1 ha w oddziale 23 (według Holeksy i Cybul -

skiego 2001 i J. Holeksy, materiały niepublikowane).

Fig. 43. Enlargement of canopy gaps in 1973-2033 within 1 ha of the subalpine forest in the vicinity of 

Markowe Szczawiny, in the forest section 23 (according to Holeksa and Cybulski 2001 and J. Holeksa, 

unpublished data). 
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sza ich temperaturę, i w konsekwencji dodatkowo sprzyja rozwojowi tych kambiofagicznych owa-
dów. Niemal nieuchronnie prowadzi to do prawie całkowitej „likwidacji” starego drzewostanu. Dopiero 
wtedy zapoczątkowany może być szybki rozwój przygłuszonego wcześniej nalotu i podrostu, który 
korzysta z dobrych warunków świetlnych na otwartej przestrzeni. Można w ten sposób zrozumieć, 
dlaczego przyrost pnia na grubość u większości starych dzisiaj świerków był w młodości bardzo szybki 
– korzystały one ze sprzyjających warunków, jakie pojawiły się po obumarciu jeszcze wcześniejszej 
generacji drzew. Lecz jest jeden niezbędny warunek takiego szybkiego rozwoju młodego pokolenia 
świerków – na dnie lasu musi leżeć spora ilość kłód o zaawansowanym rozkładzie, czyli takich, które są 
tam od przynajmniej 20-30 lat. Takich starych szczątków drzew może brakować, jeśli zwarty drzewo-
stan w bardzo krótkim czasie zostanie zmieciony przez gwałtowną wichurę, bądź uśmiercony w czasie 
gradacji kornika drukarza, a wcześniej śmiertelność była bardzo ograniczona. Wtedy od unicestwienia 
starej generacji świerków do pojawienia się ich nowego pokolenia może minąć kilkadziesiąt lat, w cza-
sie których na otwartej powierzchni będzie dominować jarzębina, a pod nią będą się rozwijać zwarte 
skupienia wietlicy i obficie owocującej borówki. 

Tylko w niewielu miejscach północnego stoku Babiej Góry o bardziej urozmaiconej rzeźbie opi-
sany przebieg dynamiki borów górnoreglowych ulega modyfikacji. Dzieje się tak zwłaszcza na bardzo 
stromych stokach, gdzie warstwa drzew jest zazwyczaj rozrzedzona (Holeksa 1998). W takich miej-
scach do dna lasu dociera dodatkowo sporo bocznego światła. Dzięki temu na stromych stokach stale 
panują odpowiednie warunki świetlne i termiczne dla rozwoju świerkowego odnowienia, co prowadzi 
do ukształtowania się drzewostanu o urozmaiconej budowie pionowej. Młode świerki narażone są 
jednak na zniszczenie przez osuwający się śnieg – pod jego naporem łamią się lub zostają wyrwane 
wraz z korzeniami. 

W latach 1993-2003 zaobserwowano nieznaczne zwiększenie się liczebności podrostu w reglu 
górnym. O ile na początku tego okresu na jednym hektarze rosło 70 młodych świerków o wysokości 
ponad 50 cm, to dziesięć lat później był ich tylko o 12 więcej. Dużo większy, bo ponad dwukrotny 
przyrost liczebności zaobserwowano wśród świerków nieco niższych, o wysokości 30-50 cm, które 
w krótkim czasie staną się składnikami podrostu. W 1993 r. było 21 takich świerków na jednym hek-
tarze boru, natomiast po dziesięciu latach – 47. Interesujące jest, że aż 80% spośród nich rosło na 
kłodach, pniakach i pagórkach wykrotów. Było to 17% więcej niż w grupie podrostu o wysokości 
ponad 50 cm. Ta różnica świadczy o wzrastającej roli gnijących kłód w procesie odnowienia świerka, 
co jest związane z tym, że młode świerki znajdują już odpowiednie dla siebie warunki na szczątkach 
drzew, które w dużej liczbie obumarły 40-60 lat wcześniej i osiągnęły w 2013 r. VI stopień rozkładu 
w 8-stopniowej skali (Ryc. 20). Jeszcze szybsze zwiększanie się liczebności młodego pokolenia świer-
ków zanotowano w latach 2003-2013. W ciągu tej dekady na 1 ha boru górnoreglowego przybyło 
100 świerków o wysokości ponad 0,5 m, z których 79% wyrosło na kłodach, pniakach i pagórkach 
wykrotów (Holeksa, dane niepublikowane). 

Na rozpad drzewostanu świerkowego oczekuje nie tylko nalot tego samego gatunku. Jak już 
wspomniano wcześniej, przez wiele dziesięcioleci pod koronami drzew utrzymuje się też podrost jarzę-
biny. U poszczególnych osobników odbywa się nieustanna wymiana pędów, a najwyższe z nich rzadko 
przekraczają wysokość jednego metra (Żywiec 2004, Żywiec, Holeksa 2012). Dostęp do światła po 
obumarciu świerków inicjuje cały szereg przemian, prowadzących najpierw do uformowania się zarośli, 
a potem drzewostanów jarzębinowych osiągających wysokość kilkunastu metrów (Żywiec 2008). Jed-
nak już po kilkudziesięciu latach jarzębiny ustępują miejsca bardziej długowiecznym i znacznie od nich 
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wyższym świerkom. Tak dzieje się tylko tam, gdzie podrost tego krótkowiecznego drzewa występo-
wał w dużej liczbie przed zniszczeniem starego drzewostanu. Później, na otwartej przestrzeni, młode 
jarzębiny mają już niewielką szansę na osiedlenie się. Badania przeprowadzone niedaleko Markowych 
Szczawin ujawniły, że niemal wszystkie jarzębiny rosnące w lukach pochodzą z czasu przed ich powsta-
niem (Ryc. 44). Nie wydaje się możliwe, aby zwarte zarośla jarzębinowe mogły powstać z osobników, 
które osiedliły się dopiero po obumarciu drzewostanu świerkowego (Żywiec, Ledwoń 2008).

W reglu górnym na Babiej Górze niewiele jest obecnie miejsc, gdzie można obserwować rozwój 
pionierskiego drzewostanu jarzębinowego po zniszczeniu świerczyny przez wiatr lub kornika. Jedno 
z takich miejsc znajduje się kilkaset metrów na zachód od Markowych Szczawin przy Górnym Płaju. 
W roku 2002, po 25 latach od rozpadu drzewostanu świerkowego, założono tu powierzchnię badaw-
czą o wielkości 625 m2 (Żywiec 2004, 2008). Kilkadziesiąt lat wcześniej – w roku 1960 – obserwację 

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Ryc. 44. Relacje czasowe między obumarciem górnoreglowego drzewostanu świerkowego a osiedlaniem 

się jarzębiny na powierzchniach I i II w luce drzewostanowej oraz struktura wiekowa nalotu i podrostu 

jarzębiny rosnącego pod drzewostanem świerkowym na powierzchni III (według Żywiec i Ledwoń 2008)

Fig. 44. Temporal pattern of rowan regeneration in relation to subalpine stand disturbance in plots I and 

II, and age structure of saplings growing under close spruce canopy in plot III (according to Żywiec and 

Ledwoń 2008). 
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regeneracji drzewostanu po wcześniejszym o 35 lat wiatrołomie przeprowadzono na 1-hektarowej 
powierzchni pod Sokolicą usytuowanej w strefie przejściowej pomiędzy reglem dolnym a górnym 
(Ważyńska 1963). Kolejne pomiary zostały wykonany na tej powierzchni w 1985 roku, czyli po 60 
latach od zaburzenia (J. Parusel, dane niepublikowane).

Trudno wyciągać daleko idące wnioski z tych jednostkowych badań. Tym bardziej, że przepro-
wadzono je na powierzchniach znacznie różniących się wielkością i położeniem nad poziomem morza. 
Powierzchnia Ważyńskiej (1963) leży na wysokości 1150 m, zaś Żywiec (2004, 2008) swoje pomiary 
prowadziła 100 m wyżej. Badania te rzucają jednak nieco światła na rozwój jarzębinowych drzewo-
stanów, a poszczególne obserwacje można uszeregować według wzrastającego wieku jarzębinowego 
drzewostanu. Po 25 latach od obumarcia starego drzewostanu świerkowego przeciętna grubość jarzę-
bin wynosiła 6,5 cm, a wysokość 6,5 m, po 35 latach wymiary te wyniosły odpowiednio 9 cm i 11 m, 
zaś po 60 latach 14 cm i 17,5 m. Warto zauważyć, że zarówno po 25 latach na jednej powierzchni, jak 
i po 35 i 60 latach na drugiej powierzchni rozkład grubości pni był symetryczny z maksimum liczebno-
ści w pobliżu wartości średnich (Ryc. 45). Symetryczny rozkład grubości jarzębin należy wiązać z fak-
tem, że szybki rozwój większości drzew został zapoczątkowany w obu przypadkach po gwałtownym 
zniszczeniu prawie całego drzewostanu świerkowego. Ich wiek mógł się natomiast różnic znacznie 
z powodu możliwości długiego trwania jarzębin w formie krzewiastej pod zwartym drzewostanem 
świerkowym. Po 35 latach od wiatrołomu jarzębina wyraźnie dominowała nad świerkiem pod wzglę-
dem liczby osobników (Ważyńska 1963), natomiast w ciągu następnych 25 lat liczba jarzębin zmniej-
szyła się prawie dwukrotnie, a liczba świerków nieznacznie wzrosła. W efekcie liczebność obu gatun-
ków zrównała się (J. Parusel, dane niepublikowane). Między 35 a 60 rokiem po powstaniu wiatrołomu 
nastąpił spadek intensywności odnawiania się obu gatunków, przy czym proporcje między nimi odwró-
ciły się. Niemal całkowicie zniknął podrost jarzębinowy (spadek liczebności z 593 do 19 osobników), 
natomiast podrost świerkowy nadal był obecny, chociaż jego zagęszczenie zmniejszyło się z 354 do 
143 osobników na 1 hektarze. 

Na obszarze o urozmaiconej topografii, na którym sąsiadujące ze sobą fragmenty drzewostanu 
są odmiennie wystawione na działanie wiatru, osadzanie szadzi i lawiny, spodziewać się można spo-
rej różnorodności struktury lasu. Ów czynnik topograficzny ma szczególnie duże znaczenie w lasach 
górskich rosnących na stokach o zróżnicowanej ekspozycji i nachyleniu. Co więcej, zróżnicowanie lasu 
może być jeszcze bogatsze dzięki zmienności warunków klimatycznych związaną z wysokością nad 
poziom morza – na Babiej Górze wysokościowy zasięg boru górnoreglowego wynosi prawie 300 m 
zarówno na stoku północnym, jak i na południowym. 

Okazuje się jednak, że do niedawna bór górnoreglowy reprezentował wyjątkowo jednorodny 
typ lasu w skali całego regla górnego, zajmującego po polskiej i po słowackiej stronie granicy około 
1000 ha. Dopiero kilka lat temu w tym jednolitym płaszczu boru utworzyły się wyrwy w postaci więk-
szych luk, nielicznych wiatrowałów i gniazd kornikowych, które z roku na rok zajmują coraz większą 
powierzchnię. 

Jak wyjaśnić tę intrygującą jednolitość budowy górnoreglowej świerczyny? Można przypuszczać, 
że stwierdzona w latach 90. XX wieku dominacja drzew, które osiągnęły wtedy 120-160 lat jest rezul-
tatem jakiegoś silnego zaburzenia, które wystąpiło w drugiej połowie XVIII wieku na dużej powierzchni, 
niezależnie od ekspozycji, nachylenia i wysokości nad poziomem morza. Może była to gwałtowna 
wichura, która mocno przerzedziła ówczesny świerkowy drzewostan, bądź zniszczyła go w znacznej 
części, i stworzyła warunki do zainicjowania rozwoju nowego pokolenia drzew, które do dzisiaj panuje 
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w reglu górnym. Według posiadanej wiedzy, można przypuszczać, że nowa generacja drzew nie poja-
wiła się w całości w bardzo krótkim czasie, lecz jej rozwój był rozciągnięty na wiele dziesięcioleci. 
Leżące na dnie lasu pnie stały się dostępne dla młodych świerków nie wcześniej niż po 20 latach od 
śmierci drzew, czyli na przełomie XVIII i XIX wieku, a liczny podrost pojawił się dopiero w połowie XIX 
wieku, po 60-70 latach od tego gwałtownego zaburzenia. Przybywanie nowych drzew trwało jeszcze 
jakiś czas i zakończyło się niemal definitywnie w drugiej dekadzie XX wieku. Jeśli uwzględnimy fakt, że 
wiek drzew mierzony był na wysokości 1,3 m, to czas wystąpienia wspomnianego zaburzenia trzeba 
cofnąć jeszcze o około 30 lat, do połowy XVIII wieku. 

Możliwy jest też inny scenariusz minionych wydarzeń, według którego w połowie XVIII wieku 
rozpoczęło się stopniowe rozrzedzanie warstwy drzew, które wyraźnie przyspieszyło w pierwszej 
połowie XIX wieku, aby po następnych 50 latach doprowadzić do niemal całkowitego usunięcia sta-
rego drzewostanu. Jego resztki są do dzisiaj obecne w postaci nielicznych, trzystuletnich i starszych 
drzew. Za takim przebiegiem wydarzeń przemawiają wyniki badań Szewczyka i in. (2011), którzy na 

Ryc. 45. Struktura grubościowa górnoreglowych drzewo-

stanów jarzębinowych po 25, 35 i 60 latach od obumarcia 

drzewostanu świerkowego oraz struktura grubościowa 

drzewostanu ponad górną granicą lasu (według Ważyńo-

skiej 1963, Żywiec 2004 oraz J. Parusela, dane niepubli- 

kowane).

Fig. 45. Diameter structure of rowan stands in the sub-

alpine forest after 25, 35 and 60 years of destruction of 

spruce stands and diameter structure of rowan stand 

above the upper forest limit (according to Ważyńska 1963, 

Żywiec 2004 and J. Parusel, unpublished data). 
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podstawie analizy rocznych przyrostów kilkuset drzew, stwierdzili że w ciągu ostatnich dwustu lat nie 
było w babiogórskim reglu górnym jakichś gwałtownych zjawisk, w trakcie których miałaby zamrzeć 
znaczna część drzewostanu świerkowego. 

Inną uderzającą cechą babiogórskiej świerczyny górnoreglowej, którą można obecnie obserwo-
wać, jest niemal zupełny brak drzew młodszych niż 100 lat. Sugeruje to, że od początku XX wieku nie 
było w tym lesie żadnych zdarzeń prowadzących do pojawienia się rozległych zaburzeń, które mogłyby 
zainicjować proces odnowienia światłożądnego świerka. Zatem niemal przez cały wiek XX zmiany 
świerczyny polegały przede wszystkim na powiększaniu rozmiarów drzew i eliminowaniu okazów zaj-
mujących konkurencyjnie słabszą pozycję, czyli niskich i rosnących w cieniu wyższych sąsiadów. Przez 
ostatnich kilka dekad XX wieku tempo obumierania drzew było niskie i co roku obumierało około 1% 
drzew doprowadzając stopniowo do coraz większego rozrzedzenia drzewostanu. W ostatnich dwóch 
dekadach przy tylko nieco wyższym poziomie eliminacji drzew, tempo rozrzedzania drzewostanu 
powiększyło się wyraźnie, ponieważ obumierać zaczęły przede wszystkim drzewa najokazalsze, zaj-
mujące najwięcej miejsca. Przypuszczalnie są to w większości drzewa najstarsze, które osiągnęły 200 
i więcej lat. 

Rozważania nad historią boru świerkowego prowadzą do konkluzji, że jego przemiany wykazują 
się znaczną synchronizacją w skali całego babiogórskiego regla górnego. W ostatnich dwóch stuleciach 
był okres, w którym na rozległych powierzchniach panowały niezbyt zwarte młodniki świerkowe ze 
znaczną zapewne domieszką jarzębiny i był też długi czas panowania starodrzewu, którego życie na 
naszych oczach osiąga powoli swój kres. 

7. Lasy Babiej Góry jako punkt odniesienia w badaniach nad 
lasami karpackimi 

Niemal pierwotny charakter części babiogórskich lasów, które od ponad sześćdziesięciu lat 
znajdują się pod ścisłą ochroną stwarza wyjątkowe, jak na warunki Polski, możliwości badania wielu 
zjawisk kształtujących las. Można tu przede wszystkim wymienić badania nad naturalnymi zaburze-
niami zmieniającymi strukturę drzewostanu, nad dynamicznymi relacjami między warstwami fitoce-
nozy leśnej, nad martwymi drzewami i ich rolą w ekosystemie leśnym. Procesy zachodzące w lasach 
Babiej Góry można uznać za doskonały punkt odniesienia przy ocenie naturalności innych obszarów 
leśnych, zarówno tych objętych ochroną rezerwatową, jak i poddanych gospodarce leśnej. Rozpoznany 
w znacznej części przestrzenny układ zbiorowisk roślinnych daje dobre wyobrażenie o tym, jak niegdyś 
wyglądały stoki i grzbiety Beskidów. Różnice między szatą roślinną Babiej Góry a innymi obszarami 
stanowią dobrą podstawę do wnioskowania o przekształceniach tej szaty w całych Beskidach Zachod-
nich. Dotyczy to przede wszystkim pięter leśnych, ponieważ obszarów położonych ponad górną gra-
nicą lasu jest w Beskidach bardzo mało. 

W Babiogórskim Parku Narodowym znajdują się jednak nie tylko lasy w niewielkim stopniu 
zmienione ludzką działalnością. Badania struktury i dynamiki drzewostanów poddanych w przeszłości 
zabiegom gospodarczym oraz procesów ich spontanicznej renaturalizacji i zamierzonej przebudowy 
są do zrealizowania w ramach ochrony czynnej. Do drugiej połowy lat 90. XX wieku nie prowadzono 
takich badań, nie tylko na Babiej Górze. W efekcie proces ponad 60-letniej przebudowy drzewostanów 
Babiogórskiego Parku Narodowego został należycie udokumentowany tylko w okresie 1998-2009. 



271

Na Babiej Górze możliwe jest prowadzenie wielkoobszarowych badań nad procesami dynamiki 
naturalnych lasów w skali wielu setek hektarów. Badania tego typu są u nas nieliczne (Holeksa 1998, 
Brzeziecki i in. 2010), a ich brak jest coraz bardziej dotkliwy. Babiogórski Park Narodowy stwarza uni-
kalne możliwości dla tego typu badań, porównywalne z Białowieskim Parkiem Narodowym. Badania te 
powinny wykorzystywać zarówno zbiór danych z powierzchni monitoringowych, jak też interpretację 
zdjęć lotniczych oraz numeryczne modele terenu.

Podkreślić trzeba konieczność kontynuowania badań na istniejących już stałych powierzchniach 
badawczych. Liczba tych powierzchni, ich wielkość i rozmieszczenie sytuują Babią Górę obok Biało-
wieskiego Parku Narodowego na czele listy obiektów przyrodniczych służących nauce, a zwłaszcza 
ekologii lasu. Wartość materiałów gromadzonych na tych powierzchniach rośnie z roku na rok wraz 
z wydłużaniem się poszczególnych serii obserwacyjnych. Oprócz konieczności kontynuowania rozpo-
czętych już badań nad budową, strukturą i dynamiką drzewostanów, uzasadnione byłoby rozszerzenie 
spektrum podejmowanych zagadnień. Do tematów wartych podjęcia należą między innymi: przebieg 
i uwarunkowania procesu odnowienia lasów naturalnych, mozaikowość roślinności runa, skład i struk-
tura zbiorowisk epiksylicznych mszaków i porostów, rola martwego drewna w procesach glebotwór-
czych, dynamiczne oddziaływania między potokiem i lasem.

8. Streszczenie

Struktura i dynamika lasów Babiogórskiego Parku Narodowego

Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego zajmują powierzchnię niemal 2900 ha. Głównymi gatunkami 
drzew są tu: świerk pospolity Picea abies (mający w składzie drzewostanów udział równy prawie 51% 
według liczby drzew i 66% według miąższości), buk zwyczajny Fagus sylvatica, jodła pospolita Abies 
alba, jawor Acer pseudoplatanus oraz olsza szara Alnus incana. Na terenie parku rośnie 16 rodzimych 
gatunków drzew. Średnie zagęszczenie drzew wynosi 625 sztuk/ha, a średnia zasobność drzewostanu 
362 m3/ha. Około 80% lasów Parku położonych jest w piętrze regla dolnego, z natury zdominowanego 
przez drzewostany mieszane; w reglu dolnym przewaga świerka nie jest bardzo wyraźna, a udział buka 
jest znaczny. W obrębie regla dolnego występują duże różnice między drzewostanami porastającymi 
północne i południowe stoki. Na zboczach północnych drzewostany są mieszane, z dużym udziałem 
buka i znaczną domieszką jodły. Na stokach południowych przeważają lite drzewostany świerkowe 
o charakterze wtórnym. Około 20% lasów parku znajduje się w strefie regla górnego; w tej strefie skład 
gatunkowy jest podobny w całym masywie Babiej Góry. W drzewostanie przeważa zdecydowanie 
świerk, a jedyną zauważalną domieszkę w reglu górnym tworzy jarzębina Sorbus aucuparia. Lasy natu-
ralne i zbliżone do naturalnych zajmują w Babiogórskim Parku Narodowym około 300 ha w reglu dol-
nym i około 400 ha w reglu górnym. Na obszarze regla dolnego okazałe drzewa mogą wyrastać ponad 
40 metrów w górę. Wysokość 42,5 m została stwierdzona u jodły, a wysokość 42 m – u świerka; nato-
miast w reglu górnym świerki rzadko przekraczają wysokość 30 m. Rosnące w reglu dolnym buki są 
z reguły niższe niż jodły i świerki i nie przekraczają 35 m wysokości. Najgrubszymi drzewami w staro-
drzewach regla dolnego są jodły, a najgrubsza z nich mierzy obecnie 135 cm w pierśnicy. Na początku 
XX wieku najgrubsza jodła – obalona przed rokiem 1918 – miała prawie 2 m grubości w pierśnicy. 
Średnia miąższość drzewostanów naturalnych w reglu dolnym wynosi obecnie około 470 m3/ha, ale 
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w niektórych drzewostanach może nawet przekraczać 700 m3/ha. Większość lasów rosnących w niż-
szych położeniach w Babiogórskim Parku Narodowym stanowią drzewostany wtórne; w roku 1997 
powierzchnia Parku została znacznie powiększona poprzez włączenie w jego skład lasów, które wcześ-
niej podlegały zagospodarowaniu i użytkowaniu. Ilość martwych drzew – posuszu stojącego i leżą-
cych kłód – w lasach Parku jest bardzo zróżnicowana. W starodrzewach regla dolnego nagromadzenie 
martwych drzew może sięgać nawet 300 m3/ha, a w naturalnych świerczynach górnoreglowych zwy-
kle wynosi obecnie około 200 m3/ha. Około połowę masy martwych drzew stanowi posusz, a drugą 
połowę – kłody. W drzewostanach wtórnych masa martwych drzew jest niewielka, często poniżej  
10 m3/ha. Naturalne odnowienie drzew w borach świerkowych regla górnego rozwija się głównie 
na rozkładającym się drewnie zlokalizowanym w większych lukach drzewostanowych. Gęsta roślin-
ność dna lasu – przede wszystkim łany wietlicy alpejskiej Athyrium distentifolium – stanowią jedną 
z głównych przeszkód w rozwoju naturalnego odnowienia na dnie boru. W starodrzewach regla dol-
nego naturalne odnowienie drzew pojawia się głównie na glebie, a odnowienie na rozkładającym się 
drewnie odgrywa mniejszą rolę. Wśród nalotów w reglu dolnym dominuje buk, ale udział jodły jest 
znaczny, zwykle większy niż udział tego gatunku w składzie drzewostanu. Niekiedy jodła może nawet 
przeważać wśród nalotów. Natomiast udział świerka wśród odnowień jest zwykle znacznie niższy od 
jego udziału w warstwie drzew. Zupełnie inaczej przedstawia się w reglu dolnym skład gatunkowy 
warstwy podrostów – absolutną przewagę ma buk, natomiast świerk i jodła prawie tu nie występują. 
Intensywne zgryzanie młodych jodeł przez jelenie może być jednym z głównych mechanizmów powo-
dujących tak wielkie różnice w składzie gatunkowym nalotów i podrostów w lasach naturalnych. Jed-
nak w drzewostanach wtórnych regla dolnego, szczególnie w niższych położeniach, podrosty jodłowe 
nie tylko występują, ale miejscami są nawet liczne i odznaczają się bujnym wzrostem. 

Summary

Structure and dynamics of forests of the Babia Góra National Park

Forests of the Babia Góra National Park cover approximately 2900 ha, while the other 300 ha is cove-
red by thickets of dwarf pine Pinus mugo; in total, it is 95% of the entire park area.  Main tree species 
of the Babia Góra National Park are: Norway spruce Picea abies (almost 51% of forest stands by the 
number of trees, 66% by volume) European beech Fagus sylvatica, silver fir Abies alba, sycamore maple 
Acer pseudoplatanus and grey alder Alnus incana. In total, there are 16 native tree species growing in 
the Park. The average tree density in forest stands of Babia Góra National Park is 625 trees/ha, and 
the average volume amounts to 362 m3/ha. About 80% of the forests represent the montane zone 
of mixed deciduous-coniferous stands; here the dominance of Norway spruce is not so pronounced, 
and the share of European beech is substantial. Within the montane zone there are large differences 
between slopes of various aspects. In north slopes, tree stands are mixed, with relatively big share of 
European beech and substantial admixture of silver fir. In south slopes, secondary stands composed 
almost entirely of Norway spruce prevail. About 20% of park’s forests is located in subalpine spruce 
forest zone. In upper elevations species composition of forest stands is similar throughout the entire 
Babia Góra massif; canopy layer is  dominated by Norway spruce with a small admixture of rowan 
Sorbus aucuparia. In the Babia Góra National Park natural or close to natural forest stands cover now 
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about 300 ha in the montane zone and about 400 ha in the subalpine Norway spruce zone. In the mon-
tane zone, large trees can attain heights over 40 m: the height 42.5 m was measured in silver fir, and 42 
m -  in Norway spruce. Old beeches are usually somewhat shorter, and they do not exceed 35 m. The 
thickest tree to be found now in old-growth stands of the monatne zone is a silver fir with diameter 
at breast height attaining 135 cm; however, in the beginning of XX century the thickest fir – downed 
before 1918 – was almost 2 m thick. The average wood volume in natural stands of the montane zone 
is now about 470 m3/ha, but in some stands the accumulation of wood even exceeds 700 m3/ha. Most 
of the low elevation forests in the Babia Góra National Park are now the secondary stands; in 1997 
the Park area was enlarged substantially, and most forest stands included into the Park at that time 
used to be managed until the end of XX century. The amount of dead wood – coarse woody debris 
and snags – varies a lot throughout the park. In old-growth forests of the montane zone the accumu-
lation of dead wood amounts even to 300 m3/ha; in natural subalpine spruce stands it is usually below  
200 m3/ha. About half of the dead wood are snags, and another half - coarse woody debris. In secon-
dary stands total amount of dead wood can be as low as 10 m3/ha. Natural regeneration of trees in 
subalpine spruce forest is confined mostly to decaying wood in larger canopy gaps. The dense layer of 
forest floor vegetation – especially the fern Athyrium distentifolium – seems to be the main obstacle for 
establishment of young trees on the forest floor. In the lower elevation forests, natural regeneration of 
trees occurs mostly on soil, while regeneration on rotten wood plays minor role. Among seedlings the 
dominant tree species is European beech, but the share of silver fir is substantial, usually higher than 
its share in a canopy layer. In some cases, silver fir can be even a dominant species among seedlings. 
The share of Norway spruce in the young generation of forest is generally much lower than among 
the canopy trees The species composition is completely different among saplings – individuals taller 
than 0.5 m. Here the absolutely dominating tree species is beech, while Norway spruce and silver fir 
are almost absent. Intense browsing of young silver fir by deer can be a mechanism responsible for 
that shift in composition between seedlings and saplings in natural stands. However, in the secondary 
stands, especially in lower elevations, saplings of silver fir are present, and in some places they are even 
numerous and grow vigorously.

Badania wykorzystane w tym rozdziale finansowane były przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Komitet Badań Naukowych (N304 362938, N305 016 31/0658, N N309 711240); European Union’s Horizon 
2020 research and innovation programme (Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 703119); fundusze statu-
towe Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk.
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