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Wstęp.

Praca niniejsza przedstawia wyniki 6-letnich badań terenowych i la
boratoryjnych, zmierzających do poznania szaty roślinnej lasów okolic 
Lwowa. Początkowo chodziło tu o wyróżnienie i opracowanie asocjacji 
runa leśnego, stąd też komunikaty tymczasowe mówią o „Zespołach leś
nych“ względnie „Zespołach runa leśnego“. Tytuł niniejszy odpowiada 
obecnym moim poglądom na istotę skupień roślinnych. 'lak więc przed
miotem badań przedstawionych poniżej jest runo leśne, czyli roślinność 
dwu najniższych pięter lasu, w związku z czynnikami ekologicznymi.

Teren badania obejmuje okolice Lwowa w szerokim znaczeniu, t. j. 
obszar w promieniu +. 25 km od miasta. Leży on zatem na pograniczu
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trzech krain geograficznych: Roztocza, Opola i Kotliny Nadbużańskiej. 
Dzięki urozmaiconym stosunkom leśnym udało się na tym niewielkim sto
sunkowo terenie uchwycić pewne związki natury ogólnej.

Warutiki wojenne sprawiły, że obszar zakreślony powyżej nie został 
równomiernie opracowany. Niektóre partie zbadano pobieżnie, inne repre
zentowane są'fragmentarycznie. Braki te niech wynagrodzi szczegółowe, 
niemal monograficzne opracowanie kompleksów leśnych na SE od Lwo
wa, tworzących nadleśnictwa Winniki i Tołszczów.

Metoda pracy ulegała pewnej ewolucji w miarę rozwoju poglądów 
autora na cele i zadania geobotaniki. W początkowym okresie chodziło 
o wyróżnienie i opisanie „zespołów" — badanie ograniczało się do t. zw. 
„zdjęć socjologicznych". Bardzo wcześnie jednak wyrobiłem sobie prze
świadczenie, że badanie zbiorowisk roślinnych w oderwaniu od siedliska 
jest sztuczne i mało celowe — zwróciłem więc szczególną uwagę na wa
runki występowania roślinności w terenie. Wierząc w realność pojęcia 
„zespołu“ planowałem po wyróżnieniu asocjacji w drodze metod staty
stycznych — zebrać materiał do opracowania ekologicznego poszczegól
nych zespołów, w danej chwili bowiem nie miałem po temu ani możliwości, 
ani odpowiedniego przygotowania, (idy nieco później zaistniały korzyst
niejsze warunki, należało uzupełnić badania florystyczne analitycznymi 
danymi ekologicznymi. Niestety, z przyczyn niezależnych nie osiągnąłem 
tego w pełni, tak że opracowanie ekologiczne wykazuje pewne luki.

W pracy laboratoryjnej korzystałem z całego szeregu metod, za
czerpniętych z nauk pomocniczych.

Szczegółowe zestawienie metod, zarówno pracy terenowej, jak labo
ratoryjnej podaję poniżej.

1. Badania florystyczne.

1. w terenie — a) zdjęcia florystyczne na kwadratach 16 m-’ z pokry
waniem wg skali B 1 y 11’ a — S e r n a n d e r’ a. Uzupełnienie 
spisów na przestrzeni płatu lokalnego, b) zwarcie runa w °/o°/o,
c) zwarcie koron drzew jako ułamek dziesiętny.

2. w pracowni — głównie metoda diagnozy różniczkowej Czeka- 
nowskiego.

11. Badania gleboznawcze.

1. w terenie a) odkrywki, b) wiercenie świdrem do 160 i 75 cm, 
c) próbki gleby, zazwyczaj pobierane cylindrami K o p e c k y’e g o 
w warstwie gros korzeni runa, d) monolity.
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2. w pracowni — oznaczenia:
a) ciężar właściwy — metodą piknometru z alkoholem metylowym 

jako cieczą wypierającą,
b) ciężar pozorny — wg W ahnschaffe’a,
c) porowatość — przeliczenie z danych a) i b),
d) maksymalna pojemność wodna — met. Kop eck y'ego,
e) skład mechaniczny — met. Atterberga,
f) ubytek żarzenia,
g) próchnica — met. Robinson'a (6°/o H2O2).

h) wapno — wg P a s s o n’ a,
i) kwasowość aktualna — met. M i c h a e 1 i s’ a,
j) pojemność absorbcyjna — met. K a p p e n’ a,
k) nasycenie zasadami — met. K a p pe n’ a,
l) azot całkowity — met. Kjeldahl’a z CuSCh jako katali

zatorem; oznaczano aparatem Par nas a,
m) amoniak wg Koenig’a; destylacja z CaO.

Określenie wilgotności gleby przeprowadzano przy każdym zdjęciu 
llorystycznym szacunkowo met. Pohrebniaka.

t •

III. Badania klimatologiczne.

1. Promieniowanie słoneczne (bezwzględne i względne) — pomiary 
aktynometrem Szymkiewicza.

2. Temperatura powietrza — pomiary psychrometrem A s s m a n n’a.
3. Wilgotność powietrza — pomiary psychrometrem A s s m a n n’a.
4. Szybkość wiatru — w m/min. pomiary wiatraczkowym anemo- 

metrem R o b i n s o n’ a.
Ogółem wykonano 220 zdjęć florystycznych, 55 profilów glebowych, 

310 analiz fizycznych i chemicznych gleby oraz 942 pomiarów klima
tycznych.

Pracę zakończyłem w Zakładzie Systematyki i Morfologii Roślin 
Uniwersytetu Wrocławskiego. JMPanu Rektorowi Profesorowi Dr. Sta
nisławowi Kulczyńskiemu składam serdeczne podziękowanie za 
niezwykle cenne wskazówki. JWPanom Profesorom Dr. Bolesławowi 
Świętochowskie m u i Dr. Szymonowi Wierdakowi dzię
kuję za udzielenie miejsca w Swych Zakładach. Serdecznie dziękuję wre
szcie Zonie mojej Anieli za ofiarną pomoc w pracy terenowej i labora
toryjnej.



122 Władysław Matuszkiewicz

1. Wyniki badań florystyczno-statystycznych.

Dla zanalizowania stosunków florystyczno-geobotanicznych wybra
no 80 zdjęć (t. j. ok. 36"/« ogólnej liczby) do opracowania statystycznego. 
W próbce tej znalazły się wszystkie zdjęcia o nieokreślonej intuicyjnie 
przynależności, dalej wszystkie zdjęcia „typów“ reprezentowanych nie
licznie, wreszcie wylosowane zdjęcia z pozostałych intuicyjnie uchwyt
nych, a obficie reprezentowanych „typów“. Materiał ten opracowano sta
tystycznie metodą diagnozy różniczkowej wg Kulczyńskiego (10). 
Wynik ostateczny przedstawia Tabl. 1.

Rzut oka na nią poucza, że jest to wynik bezwzględnie pozytywny. 
Wszystkie wysokie wartości współczynników podobieństwa skupiły się 
przy przekątnej, dając przy tym obraz stosunkowo bardzo konsekwentny. 
Opracowanie statystyczne wykazuje zatem, że roślinność lasów bada
nego terenu daje się ułożyć w system naturalnego podobieństwa. Równo
cześnie uderzającym jest brak wyraźnie i jednoznacznie określonych 
grup. Nawet w tych przypadkach, gdzie podobieństwo poszczególnych ele
mentów przekracza 50% układ ich zdaje się być układem szeregowym, 
w którym elementy skrajne wykazują podobieństwo bardzo niskiego 
stopnia pomimo, że zdjęcia sąsiadujące ze sobą są konsekwentnie wyraźnie 
podobne. Tego rodzaju wynik każę przypuszczać, że uporządkowanie ba
danych zbiorowisk możliwe jest przy zastosowaniu pojęcia szeregu.

Tablica I przedstawia formalny wynik opracowania statystycznego. 
Chcąc pod nią podstawić treść należało zestawić odnośne zdjęcia flory- 
styczne. Czyni temu zadość Tabl. II. Kolejność zdjęć odpowiada tu natu
ralnemu porządkowi, uzyskanemu na Tabl. I; kolejność gatunków — 
wzrostowi „przeciętnej przynależności", obliczonej dla każdego gatunku. 
Jeżeli ciąg miejsc porządkowych zdjęć na usystematyzowanej tablicy 
określimy jako x, zaś wartości pokrywania gatunku „n“ przez pn>1 to 
„przeciętna przynależność“ tego gatunku —MnX wyrazi się równaniem:

Kolejność gatunków na Tabl. U. odpowiada rosnącemu ciągowi war
tości Mnx. Mimo pewnych usterek i nielogiczności, wynikających z nie
zupełnej konsekwencji uszeregowania zdjęć, następstwo gatunków oddaje 
w ogólnych zarysach stosunki naturalne, odzwierciedlając zmiany roślin
ności w terenie.

Analizując Tabl. li stwierdzamy następujący porządek zdjęć flory- 
stycznych: Szereg rozpoczyna się hygrofilnymi ziołoroślami; następnie 
idą rnezofilne i tnezo- i eutroficzne typy lasów liściastych (..Pilosetum" —
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las z Anemone nemorosa, — las z Vinca minor — lasy typu Aspeada-Asa 
rum — lasy typu Asperida-Oxalis — las z Carex brizoides). W dalszym 
ciągu widzimy szereg typów „Myrtillet owych", kończących się zbiorowi
skami, zbliżonymi do torfowiska wysokiego. Z kolei następują buczyny 
bogate w mchy, wreszcie poprzez bory z mchami i trawami szereg kończy 
się zbiorowiskami leśno-łąkowymi.

Analiza Tabl. II. da je wgląd w strukturę florystyczną badanych zbio
rowisk roślinnych. Zauważamy więc, że skrajne miejsca tablicy zajęły 
zbiorowiska wyraźnie wyodrębnione florystycznie i ekologicznie: są to 
z jednej strony hygrofilne mezo-eutroficzne ziołorośla olesowe — z dru
giej kserofilne i oligotroficzne typy borów sosnowych. Zarówno pierwsze, 
jak i drugie odznaczają się wielką ilością gatunków charakterystycz
nych — stoi to w związku z wyraźnie zaznaczonym charakterem ekolo
gicznym odnośnych siedlisk. W partii środkowej wyróżniają się zbioro
wiska typu „Myrtilletum", „Sphagnetum" i „Aiuscosum" — wszystkie 
o zdecydowanym charakterze ekologicznym. Natomiast w grupie lasów' 
liściastych zmiany florystyczne przebiegają zasadniczo w sposób ciągły. 
Poza ilościową dominacją pojedynczych gatunków' niema tu florystycz- 
nych podstaw do Wyróżnienia określonych jednostek opisowych.

Paralelizując florystyczne dane Tabl. II z danymi formalnymi Tabl. I. 
można stwierdzić, że pokrewieństwo florystyczne płatów roślinności jest 
na ogół słabe. Warto zauważyć, że wysokie wartości współczynników 
podobieństwa obserwujemy tylko w grupach posiadających gatunki bu
dujące t. j. o najwyższych stopniach pokrywania, przy czym zwartość 
grup jest zależna od ogólnego bogactwa florystycznego danych zdjęć. 
Rozpatrując kolejno zaznaczające się na Tabl. I. kompleksy zdjęć zauwa
żymy, że wszystkie one reprezentują zbiorowiska średnio bogate względ
nie ubogie w gatunki, natomiast bogate w osobniki określonych gatunków. 
I tak w' pierwszym kompleksie budującą jest Carex pilosa, dalej Anemone 
nemorosa wreszcie Vinca minor. Następne grupy zawdzięczają swą od
rębność dominacji gatunków takich, jak Oxalis acetosella, Carex brizoi
des, Vaccinium myrtillus, Molinia coerulea, Sphagnum sp.. Polytrichum 
conimune, P. formosum, Leucobryum glaucum. Dicranum scoparium, D. 
nndulatum. Entodon Schreberi, Agrostis capillaris 1 Festuca ovina.

Natomiast wyraźnie odrębna florystycznie (i ekologicznie) grupa zio- 
łorośli wykazuje na Tabl. I. podobieństwo wewnętrzne niesłychanie niskie 
wskutek braku dominantów przy wielkiej liczbie tworzących ją gatunków, 
•lak dalece bogactwo florystyczne zdjęć w'plywa na obniżenie stopnia ich 
współczynników podobieństwa świadczą zdjęcia 30, 6 i 123, należące do 
£mpy ziołorośli, które dzięki wyjątkowo bogatemu składowi florystycz-
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nemu uzyskują podobieństwo zaledwie 40% mimo zdecydowanej domi
nacji Chaerophyllurn liirsutuin. Z drugiej strony zbiorowiska typu Aspe- 
rula-Asarum, jakkolwiek dość bogate florystycznie, wykazują podobień
stwo przeciętnie 30—40% wskutek zupełnego braku dominantów.

Zatem stwierdzić należy, że na podwyższenie współczynnika podo
bieństwa zdjęć — a w konsekwencji na wyodrębnienie pewnego kompleksu 
na tablicy Czek a nows kiego wływają dwa czynniki: ubóstwo flo- 
rystyczne i obecność dominantów. Gdzie te dwa czynniki działają zgodnie 
otrzymujemy najwyższe wartości współczynników podobieństwa i naj
bardziej zwarte „grupy“. Przykładem mogą służyć zdjęcia 23—179 (las 
z Carex brizoidcs) i 39—70 (oligotroficzne „Myrtilletum“).

W Tabl. II. umieszczono również część danych ekologicznych, pokry
wających się z odnośnymi spisami florystycznymi. Uderza fakt, że po
rządek florystyczny zdjęć jest również porządkiem ekologicznym, t. zn. 
że następstwo zdjęć odpowiada nietylko ich podobieństwu fizjognomiczno- 
llorystycznemu, lecz także zróżnicowaniu warunków zewnętrznych. Fakt 
ten jest ilustracją znanego powszechnie zjawiska, że pomiędzy czynni
kami ekologicznymi a szatą roślinną zachodzi ścisły związek, że zatem 
roślinność jest uzgodniona ze swym siedliskiem.

Interpretując ekologiczne dane Fabl. II. stwierdzamy przede wszyst
kim, że lewą stronę zajęły siedliska o glebach drobno- i średnioziarnistych 
(mady, gliny, glinki, szczerki), prawą zaś siedliska gleb gruboziarnistych 
(piaski). W związku z tym pozostaje zróżnicowanie wielu cech fizycz
nych gleby, takich jak porowatość i pojemność wodna na dwa przeciw
stawne kompleksy. Odnośnie typu gleby, określonego z punktu widzenia 
kierunku procesów glebotwórczych zauważyć łatwo, że prawą stronę 
tablicy zajęły gleby typu bielicowania i degradacji, podczas gdy po stro
nie lewej skupiły się w znacznym stopniu mady, aluwia, rędziny i gleby 
mulikowe (brunatnoziemy). Jeśli przyjmiemy, że procesy degradacji jak 
również gruboziarnistość są czynnikami zubożenia gleby, to stwierdzić 
należy, że lewą stronę tablicy zajmują siedliska eu- i mezotroficzne, prawą 
zaś oligotroficzne. W związku z procesami glebotwórczymi pozostaje 
skład kompleksu absorbcyjnego i reakcja gleby, stąd siedliska ± neutral
ne lub prawie alkaliczne mieszczą się wyłącznie w lewej części tablicy.

Co się tyczy stosunków wilgotności gleby, to należy stwierdzić, że 
tablica zaczyna się zbiorowiskami skrajnie hygrofilnymi, kończy zaś kse- 
rofilnymi. Rozkład siedlisk centralnych nie jest konsekwentny odnośnie 
omawianego czynnika; obok płatów mezofilnych, stanowiących znaczną 
większość, znalazły się tu również pewne zbiorowiska zdecydowanie hy- 
grofilne.
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Odnośnie warunków naświetlenia można zauważyć wyraźne zgru
powanie w prawym rogu tablicy zbiorowisk heliofitycznych. znajdujące 
wyraz tak w wysokich wartościach promieniowania względnego, jak 
i w niewielkim zwarciu koron drzew, decydującym o charakterze fotokli- 
matu runa. W związku z optimum świetlnym pozostaje tu wykształcenie 
gęstego kobierca dolnych pięter lasu, wyrażające się wysokimi warto
ściami zwarcia runa.

Analiza danych florystycznych i ekologicznych Tabl. 11. pozwala wni
knąć w interesujące szczegóły, dotyczące związku poszczególnych gatun
ków między sobą i czynnikami zewnętrznymi. Okazuje się, że sprzężenie 
gatunków' jest na ogól słabe. Pomijając rośliny szczególnych siedlisk, 
każdy gatunek ma swoją własną amplitudę ekologiczną, w' słabym tylko 
stopniu zbliżoną do innych gatunków. Przykładowe obliczenie współczyn
ników skojarzenia 10 gatunków lasów liściastych dało w wyniku wartości 
bardzo niskiego rzędu, jak widać z Tabl. 111. Niema przy tym żadnych

Ul
O 1O ¿O ¡O 40 50 60 roO

Tablica III.
tablica współczynników skojarzenia 10 gatunków runa leśnego, a mianowicie:

I ulmoniiria obscura. 2. Asarum europaeum, 3 Asperula odorata, 4. Slelluria holostea,
5- Majanthemum bifolium, 6. Verónica chamaedrys, 7. Aiuga reptans, 8. Fragaria yesca, 

9. Convallaria majatis, I0. Oxalis acelosella
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podstaw do wyodrębniania określonych grup gatunków skorelowanych, 
raczej mówićby można o kierunkowym szeregu gatunków, nota bene dość 
niekonsekwentnym. Jest to ścisła ilustracja wspomnianego powyżej nie- 
pokrywania się rozkładu poszczególnych gatunków, wynikającego z flo- 
rystycznych danych Tabl. II. Fakt ten formalnie wyjaśnia stwierdzone 
statystycznie zjawisko pewnej ciągłości zmian szaty roślinnej, dzięki któ
remu poszczególne zbiorowiska mają charakter szeregowy.

Równocześnie zauważymy, że sprzężenie czynników ekologicznych — 
jakkolwiek znacznie większe niż sprzężenie gatunków — także nie jest 
zupełne. Podobnie jak to ina miejsce z roślinami — warunki siedliskowe 
układają się również w system daleko bliższy pojęciu szeregu, niż pojęciu 
grup. Ten paralelizm schematów rozkładu szaty roślinnej i siedliska jest 
wyrazem zależności funkcjonalnej, istniejącej caeteris paribus między 
siedliskiem z jednej, a roślinnością z drugiej strony.

Przedstawione powyżej wyniki badań florystyczno - statystycznych 
zmuszają do rewizji naszych poglądów na istotę zbiorowisk roślinnych.

Znane od dawien dawna zjawisko prawidłowości w rozmieszczeniu 
przestrzennym szaty roślinnej domagało się sprecyzowania i wyjaśnienia. 
Usiłowano je znaleźć w pojęciu asocjacji, czyli zespołu roślinnego, pod 
którym rozumiano określoną jednostkę systematyczno - opisową opiera
jącą się o grupę gatunków sprzężonych, zajmującą w przestrzeni miejsce 
ekologicznie i genetycznie jednoznacznie określone, a wyodrębnioną od 
innych jednostek tej samej klasy obecnością gatunków charakterystycz
nych. Traktując zespół jako jednostkę socjologiczną przeprowadzano 
chętnie jej analogię z gatunkiem w systematyce.

Dość dawno jednak wystąpiły rysy w tym gmachu, dowodzące, że 
pojęcie asocjacji jest niewystarczające i niewłaściwe. Niewystarczające — 
bo nie obejmuje wszystkich form zróżnicowania szaty roślinnej, niewła
ściwe zaś, bo nie ujmuje istotnych cech prawidłowości tego zróżnicowa
nia. Rozpoczęty u kolebki pojęcia zespołu spór o znaczenie gatunków cha
rakterystycznych, prowadzący do rozbicia socjologii na dwie zwalczające 
się szkoły, był pierwszą oznaką świadczącą, że u podstaw zasadniczej 
jednostki socjologicznej leży jakiś błąd. Dalszym dowodem przeciw po
jęciu zespołu był stwierdzony przez licznych badaczy fakt, że asocjacja 
jest jednostką określoną tylko na terenie ściśle ograniczonym, w miarę 
zaś powiększania tego terenu granice jej stopniowo się rozpływają. Bór 
świerkowy w Tatrach był „zespołem“ wyraźnie wyodrębnionym; z chwilą 
rozszerzenia jego zakresu na całą Eurazję utracił wszystkie gatunki cha
rakterystyczne i stał się pojęciem sztucznym, uwarunkowanym wyłącznie 
składem piętra drzew. „Curvuletum“ tatrzańskie i czarnohorskie były
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każde dla siebie wybitnymi zespołami: porównanie wzajemne zaciera jed
nak ich cechy charakterystyczne. W moich badaniach roślinności leśnej 
okolic Lwowa t. zw. „zespół“ Asperula-Asarum był jednostką wyraźną, 
dopóki obracałem się w lessowym terenie ndl. Winniki i Tołszczów: stracił 
jednak na wyrazistości z chwilą wciągnięcia w zakres badania okolic Ja
nowa. Przykładów podobnych możnaby mnożyć wiele.

Ciemne strony pojęcia asocjacji wystąpiły jednak w całej wyrazisto
ści z chwilą zastosowania przez Kulczyńskiego do badań geobo- 
tanicznych metody diagnozy różniczkowej, opierającej porównywanie 
zdjęć na sumie c e c h.

Przeprowadzone tąże metodą badania niniejsze doprowadziły w kon
sekwencji do przedstawionych powyżej wyników. Zbierzmy je krótko, 
o ile odnoszą się one do istoty zbiorowisk roślinnych.

1. Prawidłowość zróżnicowania roślinności i warunków siedliska.
2. Szeregowy charakter zmienności zbiorowisk roślinnych. Intuicyj

nie uchwytne „zespoły“ wykazują w skrajnych ogniwach niekiedy 
podobieństwo niższe niż 20°/o. Przykładów dostarczają fragmenty 
Tabl. 1. oraz Tabl. IV—VI.

3. W zróżnicowaniu siedlisk zaznacza się również charakter sze
regowy.

4. Słabe sprzężenie gatunków, wynikające ze swoistej amplitudy 
ekologicznej poszczególnych komponentów. Wyjątek stanowią ga
tunki szczególnych siedlisk.

Wyniki powyższe świadczą, że „zespół“ czyli „asocjacja“ roślinna 
są pojęciami nierealnymi. Niema grup gatunków związanych ściśle ze 
sobą i uzgodnionych jako grupa ze środowiskiem. Zespół nie jest jednost
ką wyodrębnioną i określoną na podobieństwo gatunku. Niema zatem 
Paralelizmu grup roślinnych z natężeniem czynników ekologicznych.

Dla objaśnienia prawidłowości zróżnicowania szaty roślinnej i jej 
niezaprzeczalnego związku z siedliskiem należy przyjąć paralelizm 
zmian roślinności ze zmianami czynników ekolo
gicznych. Mamy tu do czynienia z konsekwentną zgodnością zjawisk 
pochodnych. Innymi słowy zbiorowiska roślinne traktować musimy nie 
statycznie, a dynamicznie zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Tak 
więc zmiano ni warunków zewnętrznych odpowiadają zmiany 
'oślinności. W wypadkach gdy zmiany siedliskowe w przestrzeni prze
biegają w sposób nieciągły, skokowy wówczas odpowiadające im zmiany 
szaty roślinnej przebiegają również w sposób nieciągły, skokowy, robiąc 
"rażenie istnienia określonych typów czy zespołów. Oczywiście w terenie 
ograniczonym ten wypadek może być dość częsty - stąd łatwość wy
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różniania „zespołów“ o wartości lokalnej. Z chwila dostatecznego roz
szerzenia terenu porównawczego w miarę wypełniania luk w szeregu 
siedliskowym, następuje zacieranie granic uprzednio wyraźnie wyodręb
nionych typów. Powstanie pojęcia asocjacji tłumaczy się faktem, że 
współczesna socjologia roślin poczęła się w górach, zatem w terenach 
ściśle ograniczonych a obfitujących w kontrastowe zmiany siedliskowe 
bardzo często o charakterze skokowym, nic więc dziwnego, że zróżnico
wanie szaty roślinnej mogło być wyraźne, nasuwające myśli o zespołach 
jako ściśle wyodrębnionych jednostkach. Z chwilą przesunięcia zagadnień 
geobotanicznych na niż rewizja pojęcia asocjacji stała się nieunikniona.

Tak więc realne geobotanicznie wydają się być jedynie zmiany prze
strzenne roślinności, jako funkcja zmian warunków siedliskowych: zaś 
jedynymi realnymi jednostkami są prawdopodobnie tylko gatunki. Przy
szłość geobotaniki leży w ekologii gatunków i ekologii terenu. Nie wy
klucza to faktu, że dla celów praktycznych mogą być wyodrębniane lo
kalne typy zróżnicowania roślinności, nie należy im przypisywać jednak 
wartości ogólnej.

2. Przegląd typów roślinności.

Konsekwentne rozwinięcie przedstawionych w rozdziale poprzednim 
założeń prowadzi do nowego ujęcia opisów szaty roślinnej. W miejsce 
zespołu wchodzi szereg ekologiczny, przedstawiający zmiany roślinności 
zależne od zmian warunków siedliskowych. Jeżeli, jak to często bywa, 
zmiany dotyczą kilku sprzężonych czynników, otrzymujemy wówczas 
obraz bardziej skomplikowany, lecz tym wybitniejszy. W każdym wy
padku zmian przestrzennych szaty roślinnej należy uchwycić czynnik, 
który w danym razie jest decydujący. Przez obserwacje wielu konkret
nych fragmentów można wyrobić sobie pogląd na formatywną rolę każ
dego czynnika w sensie ogólnym, czyli dojść do abstrakcyjnego pojęcia 
danego szeregu. Kierunek zmian danego czynnika, warunkujący określone 
zmiany roślinności, sam jest z kolei uwarunkowany kompleksem czynni
ków wyższego rzędu. Zrozumienie całokształtu zmian, zachodzących 
w obrębie szeregu stanowi jego wyjaśnienie.

A. Wpływ reakcji gleby i jej żyzności.

Jednym z najważniejszych czynników ekologicznych badanego tere
nu jest reakcja gleby, będąca objawem rozgrywających się procesów gle- 
botwórczych. Jest to czynnik wpływający między innymi pośrednio na 
żyzność i wartość odżywczą gleby tak, że można mówić o ścisłym sprzę
żeniu. Ponieważ w procesie degradacji kwaśnej następuje wymywanie
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składników odżywczych w niższe horyzonty przeto w danych warunkach 
siedliska alkaliczne i neutralne są siedliskami eutroficznymi. W tym zna
czeniu można uważać reakcje gleby za miarę jej trofizmu.

Kwasowość pozostaje w ścisłym związku ze składem kompleksu 
absorbcyjnego, ten zaś w obecnej chwili zależy z jednej strony od rodzaju 
podłoża, z drugiej od procesów glebotwórczych. Podłoże wapienne po
woduje nasycenie koloidów glebowych w poważnej części jonami Ca", 
gleby takie dają reakcję alkaliczną względnie neutralną. W miarę bieli
cowania jony Ca." i innych zasad wymiennych zostają stopniowo zastą
pione w znacznej części jonami II-, nadającymi glebie reakcję kwaśną. 
Procesowi bielicowania w naszych warunkach klimatycznych sprzyjają: 
a) produkcja próchnicy surowej, b) brak elektrolitów w wodach glebo
wych i c) przewaga zstępujących ruchów wody nad wstępującymi. Pro
dukcja surowej próchnicy — jeden z najenergiczniejszych czynników bie
licowania — zależy w znacznej mierze od właściwości ściółki. Jest rzeczą 
znaną, że pewne gatunki dają ściółkę, wykazującą tendencję do tworzenia 
próchnicy nienasyconej, kwaśnej, powodując w ten sposób zakwaszenie 
gleby. Do takich gatunków należą przede wszystkim świerk i buk, w da
leko mniejszym stopniu sosna. Natomiast ściółka grabowa wytwarza ra
czej t. zw. próchnicę nasyconą, mniej lub więcej neutralną. Obecność 
elektrolitów koagulujących uwarunkowana jest bądź to składem chemicz
nym podłoża, bądź też pochodzeniem i składem wód glebowych. W ogóle 
wszelkie spływy wód są zasadniczo czynnikiem wzbogacającym dane 
zbiorniki w koagulatory. Wreszcie wstępujące ruchy wody, czy to pod 
wpływem sił kapilarnych, czy też ciśnienia hydrostatycznego przyczy
niają się również do zaopatrzenia gleby w składniki odżywcze, przesuwa
jące jej reakcję w kierunku neutralnym.

Z rozważań powyższych wynika doniosła rola topografii terenu 
w wytworzeniu określonego składu kompleksu absorbcyjnego gleby. Znajr 
duje to pełne potwierdzenie w wynikach badań terenowych.

Zanim przejdę do przedstawienia prawidłowości omawianego szeregu 
chciałbym zwrócić uwagę, że ekologiczna granica pojęcia „kwaśny 
° ile chodzi o zbiorowiska leśne — nie pokrywa się z punktem zobojętnie
ją, gdzie pil == 7,1) lecz przeciwnie leży znacznie niżej. Na podstawie 
licznych obserwacji i pomiarów byłbym skłonny uznać kwasowość aktual- 
oą pH = 5,5 za punkt krytyczny, uważając gleby o wyższej wartości pil 
za siedliska neutralne. Podobne zdanie wyraża Suchecki (21). Ana
logicznie siedliska o reakcji pH — 6,6- 7,0 wykazują cechy ekologicznej 
alkaliczności.

Piękne przykłady szeregów „kwasowościowych“ obserwować można 
" części badanego obszaru, leżącej na krawędzi Podolskiej, gdzie reakcja
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gleby należy do najważniejszych czynników formatywnycli. Tu właśnie 
występuje najwyraźniej związek reakcji gleby z warunkami topograficz
nymi oraz szeregiem innych czynników sprzężonych. Teren przedstawia * 
płytę trzeciorzędową pokrytą grubym pokładem lessu, opadającą progiem 
ku NE. Drobne rzeczki i potoki (potok Mickiewicza, Czyszkowski, Ma- 
ruszczak i in.) wcinające się w krawędź od wschodu podzieliły płytę na 
szereg mniej więcej równoległych garbów, odgraniczonych głębokimi do
linami. Dna dolin wypełniają pokłady kredowe a mianowicie margiel se- 
noński. Na stromych zboczach wychodzą gdzieniegdzie na powierzchnię 
utwory trzeciorzędu, jak piaski, wapienie litotamnjowe, rzadziej iły, czę
ściej jednak zbocza dolin mają spadek łagodniejszy i pokryte są warstwą 
wtórnego lessu, naniesionego wodami spływającymi z wierzchowin, po
krytych grubo lessem.

Stosunki glebowe w tych warunkach przedstawiają się następująco: 
Na wierzchowinach i w górnych partiach zboczy panuje zasadniczo typ 
zdegradowanego lessu, będący stadium procesu bielicowania. (lleba jest 
tu wyraźnie odwapniona i dość znacznie zakwaszona (pH = 4,6—5,0 5,5). 
Kompleks absorbcyjny (stosunkowo niewielki) nasycony jest zasadami 
przeciętnie zaledwie w 25,5%. Ilość próchnicy jest zwykle niewielka 
(średnio 2,24%), przy czym próchnica surowa z reguły jest obecna. Profil 
glebowy wykazuje zawsze zróżnicowanie na trzy horyzonty: akumula
cyjny, eluwialny i iluwialny. Ten ostatni wykształcony w formie ciemnej 
zbitogliniastej masy, obfitującej w tlenki żelaza, tworzy t. zw. warstwę 
izolacyjną, oddzielającą skorupę glebową od warstw głębszych. Głębo
kość warstwy iluwialnej waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu cm. 
Profil tego rodzaju wytwarza się również i w tych wypadkach, kiedy pod 
niegruba warstwą lessu leżą wapienie litotamnjowe, ta bowiem forma wa
pienia — jako nierozdrobniona — jest niemal nieczynna i nie odgrywa 
roli w procesach glebotwórczych. W tych tylko razach, gdy skały lito
tamnjowe leżą bezpośrednio pod powierzchnią zaznacza się przemożny 
wpływ wapna w glebie i roślinności. Jak dalece poziom iluwialny musi 
spełniać rolę izolacyjną można wnioskować ze zmian składu mechanicz
nego profilu gleby. Oto wynik analiz ziarnistości monolitu, pobranego na 
wierzchowinie „Pryski":

Ilość cząstek
Głębokość < 0.002 mm 0,002—0,02 mm 0,02—0.2 mm > 0,2 mm

2— 5 cm 0,9 12,1 76.3 9,7
1 o — 15 cm 1,3 15,1 77.3 6,3
25— 30 cm 1,7 19,8 73,8 4.7
50— 55 cm 5.4 31,0 61,0 2,6
S0 - 85 cm 3,9 34,3 59,0 2,8
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Poziom iluwialny zaznacza się jako ilasta warstwa, trudno przepu
szczalna i hamująca skutecznie wstępujący ruch wody.

Aby wyczerpać opis gleby wierzchowin załączani parę profilów.

1) Las „Kopań na N ocl II Wólki. Wierzchowina.
Ó - 2 cni ściółka bukowa 
-— 3 cm próchnica słabo rozłożona, surowa 
3— 8 cni less próchniczny
8— 48 cm less jasny — warstwa zbielicowana 

48— 78 cm less gliniasty, ciemnożółty, b. zwięzły /^tlenkami żelaza 
78—160 cm glinka lessowa jasno żółta, ku dołowi jaśniejąca.

2) Zbocze doliny na S. od Maruszczaka Fkspoz. N. Terasa.
0 - I cm ściółka bukowo-grabowa 

, 1— 2 cni próchnica surowa
?— 7 cm less próchniczny luźny 
7 17 cm less słabo próchniczny zwięźlejszy

17— 45 cm less jasno żółty zbielicowany
45— 62 cm less gliniasty ciemno brązowy, z tlenkiem żelaza b. zwięzły 
62— 80 cm glinka lessowa jasna.

3) Las „Pryska" na E. od Pasiek. Wierzchowina.
0—• 2 cm ściółka bukowa
2— 3 cm próchnica surowa
3— 8 cm less próchniczny
8— 27 cm less słabo próchniczny, zwięźlejszy 

27— 40 cm less szarawy, wymyty 
40— 72 ciii less ciemny, b. zwięzły z tlenkami żelaza 
72— 92 ciii less b. zwięzły, silnie próchniczny 
92 160 cni glinka lessowa jasna.

Charakterystyczną cechą profilu tego typu gleby jest cienka warstwa 
-surowej próchnicy, niewielka warstwa akumulacyjna, odgraniczona od 
dołu dość wyraźnie, wyraźny poziom eluwialny, wreszcie zwykle dość 
gruba gliniasto zbita warstwa iluwialna.

Piękny profil omawianego typu reprezentuje ryc. 2. Tabl. VII.
Niższe części zboczy względnie terasy pokrywa gleba, powstała na 

wtórnych złożach lessowych, naniesionych przez wody, spływające 
z wierzchowin. [’odkład glebowy jest zatem znacznie żyźniejszy. Zaznacza 
się to wyraźnie w typie gleby. Kompleks absorbcyjny — z reguły znacz- 
,lle większy wysyconv jest przeciętnie 46,1#/« zasadami, co powoduje 
obniżenie kwasowości średnio do pil = 5,66. Wyższy procent próchnicy 
’•średnio 3,16%>) pozostaje częściowo w związku z korzystniejszymi wa
runkami siedliskowymi, głównie zaś z daleko słabszymi ruchami zstępu
jącymi wody na skutek zbliżenia do poziomu denudacyjnego. W ogóle 
w-szeikie czynniki hamujące wymywanie przyczyniają się do wytworze
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nia tego typu gleby. Profil glebowy charakteryzuje się na ogól znacznie 
grubszą warstwą próchniczną, przechodzącą stopniowo w dolne hory
zonty przy braku poziomu eluwialnego. Poziom akumulacyjny wykazuje 
wyraźną strukturalność, nadając glebie charakter mulikowy. Ważnym 
czynnikiem jest brak próchnicy surowej, przyczyniający się do wytwo
rzenia neutralnej reakcji. Omawiany tu rodzaj gleby należy do typu bru- 
natnozieinów. Dla ilustracji załączam parę profilów.

4) Las grabowy w doi. potoku Czyszkowskiego na W. od Zabawy.
Ekspozycja SSE.5°.
Parę cm luźnej, świeżej ściółki liściastej, głównie grabowo-dębowej.

0— 30 cm glinka lessowa wtórna, próchniczną, strukturalna, ku dołowi
jaśniejąca i zatracająca strukturę, przechodzi stopniowo w war
stwę następną

30—120 cm glinka lessowa żółta, dość zwięzła, z tlenkami żelaza, w dole 
wilgotna

120—160 cm glinka z nieznaczną domieszką piasku.

5) Las grabowy w dolinie Maruszczaka na NW. od przysiółka I. Wólki. 
Ekspozycja SW. <£ 5°.
Około 1 cm rzadkiej ściółki dębowo-grabowej.

1— 30 cm wtórna glinka lessowa silnie próchniczną, ciemno-brunatna,
dość zwięzła, strukturalna, ku dołowi coraz zwięźlejsza i mniej 
próchniczną, zwolna przechodzi w warstwę następną

30— 70 cm glinka zwięzła jasna 
70— 95 cm glinka ciemnobrunatna z tlenkami żelaza 
95—120 cm glina jasnobrunatna, wilgotna, z żwirem wapiennym 

120—140 cm glina jasnożótta z CaCO.i przechodzi w warstwę nast.
140—160 cm jasna glina marglowa.

Stadium przejściowe między glebami zdegradowanymi a brunatno- 
ziemami reprezentuje następujący profil:

6) Dolina Maruszczaka na E. od Pasiek Ekspozycja N. <T 10°
Około 1 cm ściółki bukowo-grabowe.i.

0— 40 cm glinka lessowa silnie próchniczną, luźna, strukturalna, ku do
łowi przechodzi w glinkę żółtą

40— 65 cm glśnka lessowa jasnożótta zwięźlejsza
65— 70 cm glina zbita, ciemnobrunatna z tlenkami żelaza
70— S0 cm glinka lessowa żółta.

Dna dolin zajmuje gleba powstała z rozkładu margla senońskiego. 
Jest to zwykle wilgotna lub mokra rędzina o grubej warstwie akumula
cyjnej barwy czarnej wskutek nagromadzenia wielkiej ilości (średnio 
4,38°/o) próchnicy. Wielki kompleks absorbcyjny (średnio 32,6 mg— 
równ./lOO g glehy) nasycony jest przeciętnie w 69,8°/'o zasadami, stąd 
reakcja gleby jest niemal zasadowa (średnio pH = 6,53). W profilu za
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znaczają się tylko dwa poziomy, a to głęboki poziom akumulacyjny, prze
chodzący stopniowo w skałę macierzystą. O procesach degradacji mowy 
tu być nie może; świadczy o tym m. in. fakt, że w miarę głębokości me
chaniczny skład ulega zmianom w kierunku zmniejszenia udziału frakcji 
drobnoziarnistych, jak wynika z następującej analizy monolitu, pobranego 
w dolinie potoku Czyszkowskiego:

Ilość cząstek
Głębokość <O.ihi? nim 0,002—0,02 nim 0,02—0,2 mm > 02 mm

2— 10 cm 1,5 12,3 65,0 21,2
65— 70 cm(U 15 79,2 16,0

Gleby tego typu zawierają niekiedy znaczny procent węglanu wapnia.
Typowy profil omawianego rodzaju gleby przedstawia się nastę

pująco:
7) Olszyna w dolinie Maruszczaka nad potokiem na E. od Pasiek.

0— 30 cm glinka czarna, silnie próchniczna 
30— 45 cm glinka słabiej próchniczna 
45— 60 cm glinka przepojona wodą
60—100 cm glina tnarglowa z drobnym rumoszem wapiennym 

100—120 cm grubszy rumosz wapienny.

Bardzo typowy profil reprezentuje również ryc. 3. Tabl. VII.
Na przejściu między warstwą tnargla a glinkami lessowymi wykształ

cają się często gleby mulikowe, różniące się od opisanych poprzednio 
brunatnoziemów większą miąższością poziomu akumulacyjnego, wyższą 
zawartością próchnicy oraz reakcją gleby prawie alkaliczną. Cechy te 
zawdzięczają one wysyceniu kompleksu absorbcyjnego zasadami (głów
nie Ca--) wskutek ruchów wód wapiennych spływających z marglowego 
podłoża. Profil gleby wykazuje przejście od typu brunatnoziemów do typu 
rędziny, jak widać z następującego przykładu:

8) Dolina Maruszczaka u zbiegu z potokiem „Kozim“
0— 30 cm glinka luźna, czarna, silnie próchniczna

30— 15 cm glipka piaszczysta ciemna 
45-— 80 cm glipka piaszczysta żółta.

Przejście warstw stopniowe.

W przedstawionym powyżej szeregu główną rolę odgrywa czynnik 
reakcji gleby i związany z nim czynnik żyzności. I)o nich dołączają się 
inne, powodujące skomplikowany przebieg zmian roślinności. Przede 
wszystkim obserwujemy bardzo wybitne różnice wilgotności gleby mię
dzy poszczególnymi członami szeregu. O ile na wierzchowinie mamy do 
czynienia z glebami świeżymi (stopień wilgotności 2), o tyle dna dolin są 
niejednokrotnie terenami przewodnionymi (stopień wilgotności 5). Pozo-
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staje to niewątpliwie w związku z warunkami topograficznymi. W naj- 
dolniejszych partiach szeregu czynnik zwilgocenia gleby wybija się na 
plan pierwszy, stąd też zmiany roślinności tej części szeregu omówię przy 
okazji wpływu czynników hydrologicznych.

Przedstawionym powyżej zmianom siedliskowym odpowiadają głę
bokie zmiany w składzie szaty roślinnej. Wierzchowiny porasta las bu
kowy, rzadziej bukowo-grabowy lub grabowy. Drzewa są tu gonne, pro
ste, zwarcie zwykle mierne, piętra krzewów zasadniczo brak. Puno o zwar
ciu ok. 5()°/o składa się z dominującej Carex pilosa oraz gatunków takich, 
jak Majantheniuin bifoliuin, Anemone nemorosa, Viola sil vest ris, Oxalis 
aeetosella, Galeobdolon lutemu i szereg innych roślin mezotroficznych, 
znoszących mierne zakwaszenie gleby przy dość znacznym na ogół za
cienieniu. W typowym wykształceniu jest to zbiorowisko ubogie w ga
tunki. Związek omawianego typu, określanego jako Pilosetum", z wierz
chowinowym typem gleby jest uderzający, przy czym współzmienność 
jest obustronna. O składzie florystycznym runa dają wyobrażenie zdjęcia 
117, 12, 216, 93, 46 i 31 Tabl. II: jako bardzo typowy przykład przytoczę 
zdjęcie, wykonane 27.VI.1943.W lesie „Kopań“ na N. od II. Wólki, na wierz
chowinie między dolinami potoków Wóleckiego i Maruszczaka. (zdję
cie 47).

W piętrze drzew tylko Fagus silvática zwarcie koron -j^ 0,7. 
Piętra krzewów brak.
Zwarcie runa + 5O"/o.

Carex pilosa......................... . 5 Lath.vrus vernus . . . . /
Majanthemum bifolium . 3 Rubus idaeus . ... . i
Galeobdolon luteum 2 Viola silvestris . . . . . i
Oxalis acetosella .... . 2 Asarían europaeum . . +
Asperala adórala / Athyrhim filix-femina . +
Ajugu reptans . ... . 1 Carex dlgituta . . . .
Hederá Itelix......................... 1 Pulmonaria obscura . +

Las z Carex pilosa nie posiada gatunków charakterystycznych prócz
samej rośliny budującej, która dzięki masowemu występowaniu nadaje
całemu zbiorowisku swoistą fizjognomię. Pod względem florystycznym 
omawiany typ robi wrażenie facji następnego zbiorowiska, zubożałej 
wskutek ujemnego wpływu wyługowania i zakwaszenia gleby.

Omawiany typ lasu wykazuje bardzo znaczne podobieństwo z „ze
społem" Fagetum (i Carpinctum) pilosetosuin okolic Morszyna (K os t y- 
n i u k i W i e c z o r e k 8), jest zaś niemal identyczny z Fagetum pilo- 
setosmn Phi. Krawędzi Podola k/Złoczowa (Kulczyński i Mo
tyka 11). Również pod względem ekologicznym obserwacje moje są 
zgodne z wynikami wspomnianych autorów.
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Las typu Carex pilosa występuje w badanym terenie powszechnie na 
glinach i glinkach dyluwialnych, zhielicowanych, miernie kwaśnych, zaj
mując szczególnie chętnie wierzchowiny. Poza terenem Krawędzi (od Czar
kowskiej Skały do Dawidowa), gdzie stanowi główny składnik szaty ro
ślinnej, spotyka się typ ten w lasach Obroszyńskich, Jaryczowskich oraz 
w paśmie Roztocza (Brzuchowice—Janów).

W miarę opisanych poprzednio zmian glebowych w kierunku brunat- 
noziemów postępują zmiany w typie runa. Obfitość i częstość występowa
nia Carex pilosa spada bardzo znacznie. Kolejno zmniejsza się udział ga
tunków takich, jak Majanthetnam bifolium, Oxalis acetosclla, Aspidium 
spinulosuin, Athyrium filix-femina, Galeobdolon lutcurn. Coraz większą 
rolę odgrywają natomiast Asarum europaeum, Pulmonuria obscura, Aego- 
podium podagraria. Zjawiają się gatunki wybredniejsze: Melica nutans, 
Daphne mezereum. Ranunculus cassubicus, Adoxa moschatellina, Cory- 
dalis solida i in. Stadia przejściowe reprezentują zdjęcia 171 i 20 Tabl. II., 
45, 116 i 208 Tabl. IV-a. oraz wybrane przykładowo następujące zdjęcia:

144 158 144 158
Oxalis acetosella . 2 Z Aegopodium podagraria . 1 3
Pulmonaria obscura . z Z Anemone hepática . 1 —
Asarum europaeum . z 2 Lathyrus vernus . — z
Ajuga replans z — Carex silvática . . — z
Aspidium filix-mas . z Z Hederá helix . — z
Athyrium filix-femina . - z Galeopsis pubescens . Z —
Galeobdolon luteum 2 4 Polygonatum multiflorum . Z z
Carex pilosa Z Z Stellaria holostea . . z z
Asperula odorata X 2 z Picea excelsa z —
Majanthemam bifolium . Z — Crataegus sp. . z —
Viola silvestris . Z z Stellaria media . . — z
Rubus sp.......................... Z — Ranunculus cassubicus . . — —
Carex digitata . Z — Ranunculus lanuginosus . . — z

Na typowych glebach mulikowyeh (brunatnoziemach) występuje las 
liściasty, w którym piętro drzew składa się często z wielu gatunków. 
Zwykle główną rolę odgrywają grab, dąb lub buk z udziałem lipy, klona, 
jawora, wiąza i in. Piętro krzewów wykształca się nieraz bardzo obficie. 
Runo charakteryzuje się słabym zwarciem i dużym bogactwem flory- 
stycznym. Tworzą je gatunki eutroficzne, zwykle cieniolubne, jak Asarum 
europaeum, Pulmonaria obscura, Asperula odorata, Stellaria holostea i sze
reg innych. Znamiennym jest udział gatunków takich, jak Viola mirabilis, 
Ranunculus cassubicus, R. lanuginosus, Hrachypodium silvaticum, Bromas 
Heneckeni i in. Często spotykana a bardzo charakterystyczna jest facja 
wyróżniająca się masowym występowaniem Vinca minor. Pogląd na skład 
florystyczny omawianego typu dają zdjęcia 122—53 Tabl. II. oraz zdję
cia 22—55 Tabl. lV-a.
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Tablica IV.
Fablica współczynników podobieństwa 24 zdjęć runa lasów typu „Asperulu-Asurum 

i „Asperulu-Oxulis“,

Przedstawione zbiorowisko, określone jako typ Asperula-Asarurn, 
należy do najpospolitszych typów lasów liściastych, zajmując duże prze
strzenie na całym terenie badania. W przeróżnych modyfikacjach wystę
puje ono na wszystkich eutroficznych niekwaśnych glebach, o ile pozwalają 
na to warunki wilgotności. W obrębie szeregu wierzchowina — dno doliny 
na Krawędzi najżyżniejsze, zlekka alkaliczne gleby typu rędziny (p. wyż.)
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Geum rivals 1
ilercurlalls perennis 2
Equlaetum silvaticum 1
Ribes nigra 1
Galium aparine 1
Veratrum album 1
Festuca rubra 1
Calamagrostis arund. 1 A 
Sorbus aucuparia 1 < .
Kanunculus ficaria 2 1
Ribes grossularia 1
Angelica silvestris 1
Potentilla sp. 1
Hypericum montanum 1 1
Chrysosplenium altera. 2 
Adoxa moschatell1na 1
Corydalis solida 
Viola odorata
Convallarla majalls 
Peucedanum palustre

1

2
2
1
1
1

Impatlens noli-tangere 
Pterls aquilina 
Prunus padus 3 1
Lathyrus Silvester 
Uelampyrum nemorosum 
Glechoma hederacea 1 
Chaerophyllum hirsut. 1 
lioehringla trinervia 
Crataegus sp.
Stellarla nemorum 1
Geum urbanum 
Taraxacum officinale 
Carex montana 
Lathyrus nlger 
Astragalus glycyph.
Festuca heterophylla 
Agrimonia eupatoria 
Euphorbia angulata 
Achillea mlllefolla 
Carex echinata 
Carex silvática 2 1 2
Brachypodlum sllvat.
Anemone nemorosa 322
Stellarla holostea 1 5
Poa nemoralis 1
Ranunculus cassubicus 1 
Corydalis cava 
Cirsium palustre 
Populus trémula 
Scrophularla nodosa 1
Quercus robur 1 1
Dactylls Ascherson.
Uilium effusum 1 2 4
Urtica dioica 1 1
Festuca gigantea 
Stellarla media 
Ulmus montana
Athyrium fllix-femina 1 1 1

1
1

1

1

4
4
1
1

1

1
1
1
1

1

Skład florystyczny
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I ¡»hiica IV-a.
24 zdjęć, przedstawionych na T a b I. IV.
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Pulmonaria obscura 1 1 4 5 1 1121 1 2 2 12111 1
SvonymuB europoea 1 1
Sanícula europaea 2 1111 12111 2 1 1 11 11
Veronloa chamaedrys 1 1 1 1 1 1 1 1
Actea spicata 1 1 1 2
París quadrlfolla 1 1 1 1 1 1
Llllua Martagón 1 1 1
Melandryum rubrum 1
Clrcaea lutetiana 1 1 1
Polvgonatum multifl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lathyru6 vernus 1 1 1 1 1 1111
Carex brizoldes 1 1 1 1 1
Viola silvática 1 1
Asarum europaeum 1 1 2 2 1 5 3 3 3 2 4 1 1323 1
Rubus sp. 1 1
Viola mirabllis 2 1 1 1 1
Lyslmachia nummularia 1 1 1 1 1
Corylus avellana 1 1 1
Daphne mezereum 1111 1 1 1111 1
Carplnus betulus 1 1 1
Platanthera bifolia 1
Cystopteris fragilia 1
Aspidlum illlx-maa 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11
Aegopodium podagraria 1111 2 4 1 2 2 2 1 1
Acer platanoldes 1 1 2 1 1 1 1
Ranunculus lanuginosus 1 1 1 1
Vinca minor 1 1 1 5 5 5
Primula elatior 1 1 1 1 1
AJuga reptans 11 11 11111 1 1 1 11 11111
Deschámpala caeepitofa 1 1
Phyteuma splcatum 1 1 1
Campanula trachellum 1
Geranium phaeum 1 1
Comus sanguínea 1 1 .
Gol i uní Schultesil 1 1
Geranium Robertianum 1 1
Carex pilosa 11 2 1 2*1 1 1
Galeobdolon luteum 1 3 1 5 1 1 2 2 2 1 1
Asperula odorata 4 2 2 1 ) 5 ’ ’ 5 1 1 1 1 2 1 2 5 4 4
Viola sllvestrls 1 1 1 11 11 1 11 11111111
Mélica nutans 1 1 1 1 1 1
Acer pseudoplatanus 1 1
Galeopsls pubescen» 1 1 1
Aposerl6 foetida 1 1 1111
Campanula perslclfolla 1 1
Majanthemum blfolium 1 1 1 1 1,1 1 1 11,1112
Viburnum opulus 1 1
Hederá helix 1 2 2 1
Rubus ldaeus 1 1 1 1
Mycells cruralls 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anemone hepática 1 11111
0xali6 acetosella 1 2 1 5 1 1 1 < 2 321353453
Salvia glutinosa 1
Aspldlum apinulosum 1 1 1 111111
Fragaria vesca 1 1 1 1 12 12 2 1
Carex dlgltata 1 1 1 ♦ 1 1 2 1 2 1 1
Rubus saxatllis 1 1 1 1
Pagua silvática 1 1
'Vincetoxlcum officln. 1
Bvonymus verrucosa 
Luzula pilosa 1 1 1
Chaerophyllum temulum
Picea excelsa 1 1 1
Gallum vernum 1
Hieraclum vulgatum
Veronica officinalis
Vaoclnium myrtillus
Trientalis europaea
Calamlntha clinopodium
RubuB serpens 1 111Betónica officinalis
fiplloblum montanum
Lyaimachla vulgaris 1 1
Betula verrucosa
Carex oaryophyllea
Rubus caesiuS
Rubus subereotus
Galeopsls tetraohlt
Rubus hlrtus
Vacciniuo vltls-ldaea 1

Tablica IV-a (c. d.)
Skład florystyczny 24 zdjęć, przedstawionych na Tabl. IV. (dokończenie).

«2
03

«2
19
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bywają zwykle Silnie nawodnione tak, że wpływ zwilgocenia podłoża wy
bija się na plan pierwszy i szata roślinna przybiera charakter zbiorowiska 
hygrofilnego. Interesującymi tymi zmianami zajmiemy się niebawem, 
tutaj zaś na przykładach z całego terenu badania chciałbym przedstawić 
roślinność typu Asperula-Asaruin w zależności od czynników edaficznycli

Na głębokich lessach w terenie słabo falistym wykształcają się naj- 
żyźniejsze formy brunatnoziemów. (‘.leba jest tu zwykle bogata w neutral
ną próchnicę, stąd reakcja jej jest słabo kwaśna., niemal neutralna (śred
nio pH = 5,8). Warstwa akumulacyjna dużej miąższości, strukturalna, 
przechodzi stopniowo w niższe horyzonty. Typowy profil — zresztą bar
dzo podobny do profilów 4) i 5) - załączam dla przykładu:

9) Dublany. Las .Karwaty“ w części zach. ok. 40 m na N. od olsz/ny.
Las dębowy, gęsto podszyty leszczyna, runo typu Asperula-Asarum (zdj. 183).

0~ 2 cm I.uźna ściółka przeważnie dębowa
2— 12 cm glinka lessowa b. luźna, silnie próchniczna

12— 42 cm glinka lessowa luźna słabiej próchniczna
42 - 52 cm glinka lessowa zwięzła, słabo próchniczna, żółtawa
52— 70 cm gbnka lessowa zwięzła, ciemna, ku dołowi żółkniejąca.

Warunki hydrologiczne sprawiają, że gleby tego rodzaju porasta za
zwyczaj las dębowy. Silnie rozwinięte zwykle piętro krzewów tworzy 
głównie Corylus avellana. Runo nie różni się zasadniczo od tegoż typu 
z lasów bukowych i grabowych, jedynie nieco korzystniejsze wa
runki naświetlenia powodują większe urozmaicenie i większą zwartość 
runa. Mamy tu jeszcze jeden dowód na niezależność „socjologiczną" po
szczególnych pięter lasu. Omawianą formę typu Asperula-Asaruin repre
zentują zdjęcia 21, 22, 24, 60, 61 i 181 (p. Tabl. 11 i lV-a).

Zupełnie neutralne lub słabo alkaliczne gleby powstają na podłożu 
wapiennym. Zajmuje je zawsze las typu Asperula-Asaruin z udziałem 
pewnych gatunków specjalnie basifilnych. W zależności od rodzaju skały 
wapiennej występują niejakie różnice w typie gleby, pociągające nieznacz
ną odrębność szaty roślinnej odnośnych siedlisk.

Aktywność podłoża wapiennego zależy w znacznej mierze od ziarni
stości i stopnia rozdrobnienia skały. Jest jasne, że wpływ wapna na 
procesy glebotwórcze zaznacza się tym wybitniej, im ściślejsze jest wy
mieszanie części glebowych z produktami rozpadu skały, to zaś w dużym 
stopniu zależy od rodzaju podłoża wapiennego. W związku z tym roz
różnić możemy wapienie słaboaktywne od aktywnych.

W terenie badanym skały wapienne występują w formie utworów 
trzeciorzędowych — głównie wapieni litotamnjowych ■— oraz jako mar- 
giel senoński. Pierwsze są nieporównanie mniej czynne od drugich dzięki 
temu, że wietrzejąc rozpadają się na drobny żwirek i piasek, podczas gdy
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produktem wietrzenia margla jest żyzna glinka. Stąd też wpływ wapieni 
litomnjowych zaznacza się w typie gleby wtedy tylko, gdy leżą one w bez
pośredniej bliskości powierzchni ziemi, natomiast cienka nawet pokrywa 
glinki lub piasku powoduje zwykle wytworzenie gleby typu bielicowania. 
Dla przykładu przytaczani profil typowej gleby bielicowej na wapieniu.

10) Lasy janowskie — leśnictwo Stradcz. Oddz. 20 na N. od leśniczówki. Szczyt 
pagórka.

0— 2 cm ściółka przeważnie dębowo-grabowa
2— 3 cm próchnica słabo rozłożona
3— 18 cm szczerk próchniczny

18— 38 ctn szczerk jasno żółty, wymyty
38— 48 cm warstwa iluwialna typu orsztynowego: zwięzły piasek gli

niasty. brunatny, z osadami tlenków żelaza
poniżej skała wapienia trzeciorzędowego.

Gleba jest tu bardzo znacznie wyługowana i kwaśna (w głębokości 
10—15 cm wysycenie zeolitów wapniem — 25,0%; pH = 5,0). Porasta ją 
typowo acidifilne zbiorowisko z dominacją Carex brizoides (p. zdjęcie 
210 Tabl. II). Orsztynowa warstwa izoluje glebę od wpływu wapnia, leżą
cego zaledwie % metra pod powierzchnią ziemi. Podobnych przykładów 
przytoczyć mogę wiele.

W wypadkach, gdy wapień trzeciorzędowy leży bezpośrednio pod 
powierzchnią, wytwarza się cienka zwykle warstwa gleby o charakterze 
rędziny, porośnięta z reguły runem typu Asperula Asarum. Wzbogacone 
ono bywa niekiedy udziałem gatunków „wapiennych“ jak Vincetoxicum 
officinale, Cypripediutn calceolus (n. p. koło Hołoska), Prímula veris i in. 
Oto parę przykładów:

Wierzchowinę „Kopania“ pokrywa less zdegradowany, porośnięty 
runem typu Carex pilosa (p. wyż.). W miejscach gdzie pod powierzchnię 
wychodzą skałki wapienia trzeciorzędowego wygląd gleby jest nastę
pujący:

11) 0— 3 cm ściółka głównie bukowa.
3 — 8 cm glinka lessowa z domieszką piasku, b. ciemna, próchniczna. 

strukturalna
8— 18 cm glinka j. w. słabiej próchniczna z drobnym żwirem wapiennym 

18— 43 cm less wapienny, ku dołowi coraz bardziej piaszczysty 
43 83 cm piasek glinkowaty z żwirem wapiennym ku dołowi coraz

grubszym
poniżej skała wapienna.

Płaty te porasta runo typu Asperula-Asarum w wykształceniu, zbli
żonym do zdjęcia 45 i 116 (Tabl. lV-a). Granica między tym typem a „Pi- 
losetum" jest tu niezwykle ostra.
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12) Łysówka k/Winnik. Wierzchowina. Las grabowo-sosnowy.
0— 1 cni ściółka przeważnie sosnowa
1— 26 cni drobny piasek b. silnie próchniczny, ciemny

26— 40 cm piaszczysty rumosz litotamnjowy 
poniżej skala wapienna Oitotamnjum).

Roślinność zielna przedstawia się tu następująco (zdj. 8):

Anemone hepática . . 3 Stellaria holosteu .... . Z
Anemone nemorosa . 2 Fragaria vesca Z
Asarían europaeum . 2 Majunl liemum bifolium /
Asperillo odoratu . 1 Sambucus nigra . 1
Rrachypodium silvaticum 1 Impatiens noli-tangere 1
Mélica notons . 1 Sorbos aucuparia . 1
Uactylis Aschersoniana 1 Taraxacum officinale . +
Geum urbanum 1 Cirsium lanceolatum . +
Viola silvestris 1 Aiugu reptans . Z
Viola mirabilis 1 Geranium Robertianum Z
Verónica chamaedrys 1 Urtica dioica . /
Moehringia trinervia . 1 Ncpeta nuda . 1
Rubus Idaeus . 1 Aspidium filix mas . 1
Pulmonaria obscura . 1 Ranunculus lanuginosus 1
Galeobdolon luteum . 1 Crutaegus sp. 1
Mycelis muralis . 1 Chelidonium maius . +
Oxalis acetosella . l Acer platanoides . +
Salvia glutinosa . 1 Tilia platyphyllos +
Acer pseudoplatanus . 1

Ze względu na lepsze warunki naświetlenia, spowodowane składem
gatunkowym piętra drzew (sosna: grab = 3:2) widzimy tu zwiększony
udział heliofitów.

13) Las .Tofija“ k/Jaśnisk. Wierzchowina pagórka 
0— 1 cm ściółka sosnowo-grabowa
1 — 30 cm piasek ze żwirem wapiennym, ciemny, b. silnie próchniczny 

(ubytek żarzenia 22,4%) ku dołowi coraz więcej żwiru
poniżej skała wapienna.

Gleba ta stanowi przykład typowej rędziny piaszczystej, powstałej 
bezpośrednio z rozkładu skały wapiennej. Udział części żwirowych 
(>2,0 mm) wynosił w głębokości 5—10 cm 43,6%, ilość węglanu wap
nia = 6,15%. Ogromny kompleks absorbcyjny (76,3 mg—równ./lOO g 
gleby) nasycony był w 84,4% jonami zasadowymi, stad też reakcja gleby 
warstwy korzeniowej była niemal alkaliczna (pil = 6.4).

Runo typu Aspentlu-Astiram, o znikomym zwarciu ok. 15% przed
stawia zdjęcie 208 Tabl. IV-a.
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Jeszcze jeden przykład z terenu Roztocza.
Lasy brzuchowickie na N. od leśniczówki Holosko. Wierzchowina o nierównej po

wierzchni. Gleba lessowo-piaszczysta, bardzo płytka, pokryta około 2 cm. warstwą 
ściółki przeważnie bukowej. W podglebiu wapień trzeciorzędowy, miejscami wystający 
nad powierzchnię ziemi.

Bogate runo typu Asperula-Asarum przedstawia się następująco (zdjęcie 9):

Anemone hepática . . 2 Galium vernum . . . . 1
Asarían europaeum . . . 2 Galium Schultesii . . . . Z
Sanícula europaea . . 2 Hederá helix ■ . . . . z
Asperula odorala . . . 1 latliyrus vernus . . . . z
Aegopodium podagraria . . 1 Lathyrus niger . . . . +
Anemone nemorosa . . Z Lilium Martagón . . 4*
Aclea spicata .... . . Z Majantliemum bifolium . . . z
Ajuga reptans f Mélica nutans . . . . z
Astragalus glycyphyllos . . . ■+ Melittis melissophyllum . . . z
Rromus fíeneckeni , . z Mycelis mtiralis . . . z
Rrachypodium silvaticum . . z Mercurialis perennis . ... 4-
Clematis recta . . z Neottla nidus - «vis . . . +
Carex digitata . . z Primula veris . . . . z
Cypripedium calceolus . . . z Pulmonaria obscura . . . . z
Campanula persicifolia . . + Platanthera bifolia . . . z
Campanula trachellum . . . + Peucedanum cervaria . . . . +
Campanula sibirica . . . + Polygonatum officinale . . . T
Carex Midi el i . . + Rosa canina . . . . z
Convullaria majalis . . ■+■ Rubus saxatilis . . z
Ccplialuntheru alba . . + Rhamnus cathartica . ... 4-
Chelidonium majus . . . T Solidago virga-aurea . . . . z
Daphne mezereum . . z Sorbas aucuparia . . . . z
Euphorbia cypparisias . . + Sambucas ebulus . . . +
Evonymus verrucosa . . . + 'Jrtica dioica . . . . +
Festuca heterophylla . . . _L' Viola mirabilis . . . z
Festuca rubra -l Viola hirta . . . +
Fragaria vesca . . . + Veronica chamaedrys ... 4-
Fraxinus excelsior . . + Vicia dumetorum . . . . +
Galeobdolon luteum . . . z Vicia silvática . . +

Na marglu senońskim wykształcają się typowe rędziny o głębokim 
profilu. Są to najżyźniejsze gleby, bogate w nasyconą, neutralną próch
nicę. Dzięki swej żyzności zostały już na ogół dawno odlesione i zamie
nione na rolę uprawną Las na rędzinie utrzymał się tylko w miejscach 
nienadających się do eksploatacji rolniczej, a mianowicie w wąskich doli
nach potoków krawędziowych oraz aa stromych skłonach. Typowy profil 
oraz charakterystykę rędzin podałem powyżej z okazji omawiania zmian 
gleby w obrębie szeregu wierzchowina - dno doliny na obszarze Krawę
dzi. Dzięki warunkom hydrologicznym rędziny są tu glebami mokrymi; 
roślinność ich nosi charakter zbiorowisk hygrofilnych. W tym miejscu
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ehciałbym przedstawić roślinność leśną rędzin suchszych, występujących 
przeważnie poza obrębem Krawędzi na stromych zboczach. Siedliska 
takie — o ile są w ogóle zalesione — porasta las dębowy lub grabowy 
zależnie od lokalnych warunków. Podszyt głównie leszczynowy bywa 
zazwyczaj obfity. Runo należy do najbogatszych form typu Asperula- 
Asarum, przy czym w zależności od naświetlenia wykazuje pewne róż
nice. W porównaniu z formami uboższymi w wapno zaznacza się mniejszy 
udział gatunków takich jak Galeobdolon liiteum, Hederu lielix. Carex digi- 
lata i t. p. oraz znikoma rola lub brak Carex pilosa, Majanthemutn bifolium 
i Oxalis acetosella. W ich miejsce zjawiają się gatunki wapienne, basifiine. 
Warto zwrócić uwagę, że w porównaniu z glebami wapiennymi na trzecio
rzędzie, rędziny senońskie są bogatsze w elementy charakterystyczne dla 
wapieni zarówno pod względem liczby gatunków, jak częstości ich wystę
powania. Szereg roślin wchodzących tu w rachubę rozpoczyna się Hra- 
chypodium silvaticuni i Viola mirabilis, które choć nie są jeszcze zdecydo
wanymi wapnolubami wykazują doń jednak wyraźną predylekcję. 
W miarę zwiększania się wpływu wapnia pojawiają się gatunki o coraz 
wybitniej podkreślonym charakterze hasifilnym. 'fu należą Priinula veris, 
Vincetoxicum officinale, Clemałis recta, Pimpinella magna, I.ilinm Mar- 
tagon, Cephalanthera alba i in. Na glebach specjalnie bogatych w Ca wy
stępują Carex montana, Cypripedium calceolus. Fuphorbia angulata, Ce
rinthe minor i szereg innych.

Runo leśne rędzin senońskich reprezentują zdjęcia-4S i 53 Tabl. lV-a 
oraz 104 Tabl. II. jako charakterystyczne przytaczam zdjęcie następujące: 
(170. 21.V. 1944).

Las grabowy „Żupan“ k/Winnik na 
Gleba: rędzina na margin. Zwarcie

S. od szosy. Ekspozycja S. 10°.
koron 0,9; zwarcie runa ok. 50"/».

Asperula odorata . . 5 A ¡liga replans . . . .
Asarum europaeum . 2 Primula veris................................
Galeobdolon luleum . . . 2 Mélica nutans..........................
Viola collina . . ■ . . . / Cerinthe minor . ... .
Viola sitvestris Z Pulmonaria obscura . . .
Pimpinella magna . . Z Achillea millefolium
Anemone hepatic a . . z Vicia dumetorum . . . .
Veronica chamaedrys . . z Poa nemoralis..........................
Evonymus europaea . . z Scrophularia nodosa .
Carex digilatu . . z Salvia glutinosa .- . . .
Mycelis muralis . . z Lysimachia nummularia .
Hypericum perforatum . . z Maianthemum bifolium . . .
Aegopodium podagraria . . . z

l
1
l
i
I
i
l
i
l

+•

W miejscach, gdzie wskutek szczególnie korzystnych warunków to- 
pograficzno-mikrokliin itycznych (ekspozycja S pod odpowiednim kątem)

+ +
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następuje w glebie wzbogacenie górnych horyzontów w wapno jako re
zultat przewagi wstępujących ruchów wody nad zstępującymi, w miejsce 
lasu wkracza formacja o charakterze stepowym. Tego rodzaju wypadki 
trafiają się w badanym obszarze nadzwyczaj rzadko.

Aby wyczerpać opis wpływu reakcji gleby i jej trofizmu na szatę 
roślinną badanego terenu wspomnę jeszcze o szeregu, realizującym się 
na glebach grubiej ziarnistych. Szczególnie pięknie wykształca się on 
w lasach janowskich. Szereg ten — analogiczny zupełnie do zmian gle
bowych i florystycznych szeregu „Pilosetum" — Asperula-Asarum -- 
związany jest podobnie jak tamten z czynnikami topograficznymi. Konfi
guracja terenu jest taka, że mniej więcej równoległe, niewysokie garby, 
oddzielone są dolinami, niezajętymi zwykle przez potoki. Podłoże glebowe 
stanowią szczerki lub piaski. O ile garby z wyjątkiem wychodni wapienia 
trzeciorzędowego są terenem intensywnego bielicowania, o tyle w doli
nach wskutek akumulacji części humusowych i mineralnych oraz w związ
ku z wyższym poziomem wody gruntowej warunki troficzno-kwasowo- 
ściowe układają się znacznie pomyślniej. Zmianom czynników edaficz- 
nych towarzyszą zmiany roślinności. Garby porasta las sosnowo-grabowy 
z runem, w którym elementami budującymi są Asperillo odoruta. Oxalis 
acetosella, Majanthemnm bifolium i in. rośliny mezotroficzne, acidifilne. 
Stałymi a charakterystycznymi komponentami są I.uzula pilosa, Mycelis 
muralis i szereg innych. Brak tu natomiast elementów wybredniejszych: 
Asarum europaeuni, Pulmonaria obscura i t. p. zjawiających się w miarę, 
jak gleba przybiera coraz bardziej charakter zbliżony do brunatnoziemu. 
Kolejno pojawiają się Carex digitata, Festuca gigantea, Krachy podium 
silvaticum. Zbiorowisko acidifilne przechodzi w eutroficzną, słabokwaśną 
odmianę runa Asperula-Asarum.

Stosunki te ilustruje następujący przykład:
I. Lasy janowskie — leśnictwo Stradcz. Garb ok. 500 m na N. od leśniczówki.
Gleba: szczerk drobny, próchniczny, silnie wyługowany (nasycenie kompleksu 
absorbcyjnego zasadami = 25,0°/«), kwaśny (pH = 4,8).
Profil gleby:

14) 0— 1 cm ściółka przeważnie liściasta (dąb, leszczyna)
1— 2 cm próchnica słabo rozłożona
2— 7 cm szczerk drobny, próchniczny, szary
7— 60 cm szczerk jasno żółty, ku dołowi coraz ciemniejszy.

Las sosnowo-dębowy, zwarcie koron 4- 0>? gesty podszyt Corykis avellana.
Zwarcie runa 50°/«. (Zdjęcie 202 2.VI1.1945)

Asperula odorata...............................4 Carex pilosa ...... 3
Majanthemnm bifolium ... 3 Fragaria vesca................................1
Oxalis acetosella . .... 3 Galium vernum . .... 1
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Mycelis muralis .... 1 Pteris aquilina . ... . 1
Aspidium filix-mas . 1 Sanícula europaea .... 1
Aspidium spinulosiim . . 1 Rubus hirtus................................ f
Athyrium fillx-femina . 1 Rubus serpens.......................... 1
Veronica chamaedrys . 1 Viola silvestris......................... l
Curpinns betulus . . 1 Anemone nemorosa .... l
Mélica nutans......................... I Trien! alis europaea .... 1

11. Leśnictwo Stradcz las sosnowo-dębowy ok. 200 ni na W. od leśniczówki
Dno doliny. Gleba: szczerk próchniczny: nasycenie zeolitów zasadami -- 30,8%; 
pH = 5,0.
Profil gleby:
15) 0— 1 cin ściółka przeważnie liściasta,

1 16 cm piasek glinkowaty (szczerk) próchniczny, ku dołowi jaśniejszy
16— 50 cni szczerk żółty.

Drzewa: sosna, dąb (1 :2) zwarcie koron 0,6.
Obfity podszyt leszczynowy.
Runo typu Asperula-Asarum p. zdjęcie 204 Tabl. lV-a.

Zbiorowisko uboższe i kwaśniejsze, określone jako typ Asperula-Oxalis 
reprezentują oprócz przedstawionego powyżej zdjęcia 76, 139, 200, 203, 
214 i 219 Tabl. !V-a. Występuje ono na średnioziarnistych kwaśnych gle
bach mezotroficznych również poza lasami janowskimi, zajmując w sze
regu troficzno-kwasowościowym szczerków homologiczne miejsce z ty
pem Curex pilosa gleb glinkowatych. Między oboma zbiorowiskami istnieją 
zresztą przejścia, związane najczęściej jak się zdaje z różnicami składu 
mechanicznego. Do kwestii tej powrócę z okazji omawiania wpływu ziar
nistości gleby.

B. Wpływ czynników hydrologicznych.

W rozdziale niniejszym omówię zmiany roślinności, zależne od za
wartości wody w glebie. Związane są one zazwyczaj z topografią terenu. 
W zależności od trofizmu gleby przebieg ich jest różny.

Na glebach eutroficznych szereg rozpoczyna się zwykle typem Aspe 
rula-Asarntn. Czynnikiem zwiększającym wilgotność gleby jest zazwy
czaj strumyk lub rzeczka, w każdym razie kierunkowy ciąg wodny. Zmia
ny glebowe idą zwykle w kierunku wytworzenia mady próchnicznej o bar
dzo dużym kompleksie absorbcyjnym, w przeważnej mierze nasyconym 
jonami zasadowymi. Reakcja gleby jest zwykle neutralna. Typowy przy
kład przedstawia gleba następująca:

Dublany, las „Karwaty". Olszyna na obniżeniu terenu. Gleba: mada próchniczna.
Zawartość humusu w warstwie 10 cm -- 8,7“/o. Kompleks absorbcyjny wielkości
44,8 mg—równ./lOO g gleby wysycony ionami zasadowymi w 80,0%. Reakcja 
neutralna, pH - 6,3.
Profil gleby:
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16) Ściółka znikoma.
O— 50 cm mada próchniczna, czarna, luźna, silnie wilgotna, w dolnej 

części przesiąkniętą woda
50— 80 cm mada j. w. znacznie zwięźlejsza.

W miarę zwiększania wilgotności roślinność początkowo typu Aspe- 
rula-Asarum ulega charakterystycznym zmianom. Dotyczą one w pierw- 
rzytn rzędzie fenotypowego wykształcenia poszczególnych roślin. Więk
sza wilgotność gleby a zwłaszcza powietrza (p. niż.) powoduje rozwój 
tkanki miękiszowej a słabe wykształcenie elementów mechanicznych. Stąd 
rośliny omawianych siedlisk odznaczają się ogólnie delikatniejszą budową 
oraz większymi rozmiarami liści. Powoduje to charakterystyczne różnice 
wyglądu gatunków w różnych typach leśnych. Przykładowo przytoczę, 
że np. Pulmonaria obscura wytwarza w wilgotnie ¡szych siedliskach okazy 
o liściach _+. l‘/z raza większych niż w typie Asperula- Asarum, a dwa 
razy większych niż w lesie typu Carex pilosa. Podobną zmienność siedli
skową wykazuje Asarum europaeum.

Zmiany składu florystycznego zaznaczają się przede wszystkim 
w zwiększeniu liczebności takich gatunków, jak Pulmonaria obscura, Ca
rex silvática, Rammcutus cassubicus, R. lanuginosus. Aegopodium poda- 
graria i in. Stopniowo zjawiaja się gatunki bardziej hygrofiłne, jak Sta- 
chys silvester, Geranium phaeum, Geum rivale. Typowe stadium przej
ściowe reprezentuje zdjęcie 57 Tabl. II. W dalszym ciągu w miarę wzrostu 
wilgotności gatunki mezofilne ustępują coraz bardziej miejsca roślinom 
siedlisk mokrych, opanowującym wreszcie zupełnie teren. Dzięki udziało
wi wysokich bylin, nadających odnośnym płatom swoistą fizjognomię, 
wprowadzono dla zbiorowisk tego typu nazwę ziołorośli. Pod względem 
składu gatunkowego stanowią ziołorośla grupę bardzo różnorodną, lecz 
wyodrębnioną wyraźnie wskutek obecności wielu gatunków charaktery
stycznych; (p. Tabl. 1 i Ii). Są to elementy hygrofiłne, częściowo błotne, 
jak np. Lycopus europaeus, Filipéndula ulmaria, Rumex hydrolapatluim, 
Prímula elalior, Stellaria nemorum i bardzo wiele innych. Pogląd ogólny 
na skład florystyczny ziołorośli i zbiorowisk pokrewnych dają zdjęcia 
217, 114, 59, 182, 91, 127, 128, 30, 6 i 123 Tabl. II.

Bardzo charakterystyczny typ ziołorośli wytwarza się na mokrych 
rędzinach, powstających na marglu senońskim w dolinach potoków. Gleby 
lego typu opisałem powyżej. Przypominam, że są one zawsze neutralne 
lub zlekka alkaliczne, często zawierają znaczny procent węglanu wapnia. 
Porasta je las olchowy z domieszką jawora. Bardzo bujne runo wykazuje 
swoiste cechy florystyczne. Uderza masowe występowanie Chaerophyllum 
hirsutum. Charakterystycznymi składnikami są Eipiisetum máximum
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i Telekin speciosa. Typową formę tego zbiorowiska przedstawiają zdję
cia 6. 30 i 123 (Tabl. II).

Odmianę tego typu, charakteryzującą się masowym występowaniem 
Glyceriu plicata przedstawia zdjęcie 128 Tabl. II. Powstaje ona na alu
wiach potoków. Wskutek intensywnego przemywania gleba jest tu znacz
nie uboższa. Pobrana w miejscu zdjęcia próbka wykazała reakcję bardzo 
słabo kwaśną (pil = 5.5): mały kompleks absorbcyjny (12,8 mg- 
równ./lOO g gleby) nasycony był zasadami tylko w 41,5°/o. Zbiorowisko 
to stanowi przejście do czystych niemal skupień Clyceua plicata, two
rzących się na aluwiach potoków w miejscach szybkiego przepływu wody.

Warto wreszcie wspomnieć o pewnym rzadkim, lecz niezwykle zna
miennym typie zbiorowiska, spokrewnionego z ziołoroślami na rędzinie. 
Powstaje ono na źródliskach, w miejscu gdzie przepuszczalne warstwy 
trzeciorzędowe stykają się z nieprzepuszczalnym marglem senońskim.. 
Gleby w ścisłym znaczeniu właściwie tu niema; spryskane szybko pły
nącą, alkaliczną wodą źródliskową skały wapienne, porośnięte są zwar
tym kobiercem mchów: firachytheciutn rivulare i Cratoneuron filicinum 
oraz płatami Marchantia polymorpha. W miejscach, gdzie w szparach mię
dzy głazami wytworzyło się nieco gleby, rosną pojedynczo gatunki ota
czającego lasu z panującym Chaerophyllurn liirsutum. Charakterystycz
nym jest występowanie Poa retnotu. Zbiorowisko to reprezentowane przez 
zdjęcie 127, występuje w badanym terenie tylko w dwu miejscach, a to 
w miejscu zdjęcia w dolinie potoku Mickiewicza, oraz w mniej typowej 
formie na S. od wsi Gańczary.

W terenie mezo- i eutroficznym nieprzepływowym, zatem w pod
mokłych lokalnych nieckach i zaklęsłościach kształtują się stosunki nieco 
odmiennie. Siedliska tego rodzaju wykazują cechy pewnego ubożenia 
gleby. Stagnacji! wody sprzyja procesom zabagnienia gleby. Charakte
rystycznym składnikiem roślinności takich miejsc jest Juncus effusus, 
występujący częstokroć masowo. W składzie florystycznym pojawiają 
się gatunki obce na ogół ziołoroślorn terenów przepływowych, jak Scutel- 
laria galericulata, Alisma plantago, Sparganium ramosutn, Carex vesicaria 
i Lytliruni salicaiia. Zbiorowisko omawianego typu przedstawia zdjęcie 59 
labl. Ił.

W lasach janowskich zaobserwowałem las zbliżony do mezotroficz- 
nego torfowiska sosnowo-olchowego. Zbiorowisko to występuje na skraju 
wielkiego torfowiska niskiego, z bardzo słabym przepływem, mało żyz
nego, położonego we wschodniej części janowskiego kompleksu torfowego 
na terenie leśnictwa Stradcz. Profil glebowy przedstawia się następująco:
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17) O— 1 cm ściółka przeważnie liściasta,
1 — 2 cm próchnica słabo rozłożona 
2— 7 cm gruby piasek próchniczny
7— 22 cm torf silnie rozłożony, ciemnobrunatny, prawie czarny, z ko

rzonkami turzyc
22— 52 cm piasek próchniczny, w dolnej części przesycony woda 
52— 70 cm piasek jaśniejszy przewodniony.

Piętro drzew o zwarciu _+_ 0,5 składa się głównie z sosny i olchy 
w stosunku 1 : 4. Gęsty podszyt tworzą Frangula alnus i odroślowa Alnus 
glutinosa. W runie uderza obfitość mezotroficznyeh, kwaśnych hygrofi- 
tów, jak Juncus effusus, Aspidium cristatum, Calamagrostis lanceolutu, 
Peucedanutn palustre, Lysimachia tliyrsiflora i in. Zdjęcie 217 Tabl. II. 
daje pogląd na ten typ roślinności.

Zbiorowisko zbliżone do poprzedniego przedstawia zdjęcie 114. 
Tabl. II. odnoszące się do lasu sosnowo-olchowego na S. skraju torfowiska 
niskiego dublańsko-jaryczowskiego na W. od osiedla Chałupki.

Porównując przedstawione powyżej typy ziołorośli badanego terenu 
stwierdzić należy, że uszeregowanie ich na Tabl. I. i II. odpowiada wzro
stowi żyzności siedliska: od mezotroficznyeh zbiorowisk graniczących 
z torfowiskiem do megatroficznych typów na rędzinie. W związku z tym 
zmiany roślinności widoczne z odnośnego fragmentu Tabl. II. mają prze
bieg zgodny z kierunkiem szeregu troficznego.

Charakterystycznym zmianom ulega gleba i roślinność mezo- i eutro- , 
licznych terenów w lokalnych zagłębieniach i nieckach (często na tera
sach w dolinach potoków), gdzie stosunki hydrologiczne nie powodują 
jednak przewodniemu gleby. Siedliska takie bywają przez czas krótki 
podtapiane wiosną w okresie tajania śniegów, później zaś przyjmują cha
rakter niezofilny. O zabagnieniu w tych warunkach mowy być nie może. 
Siedliska tego rodzaju sprzyjają rozwojowi Carex brizoides, tworzącej 
zwarte, jednolite kobierce, niekiedy niemal pozbawione innych roślin. Roz
łogi tej turzycy przerastają podłoże we wszystkich kierunkach, tworząc gę
stą sieć. Masy obumarłych części roślinnych dostarczają wielkiej ilości hu
musu, który dzięki właściwościom próchnicy nienasyconej, surowej staje 
się czynnikiem intensywnego zakwaszenia gleby. Przeciętne nasycenie 
zeolitów zasadami wynosi 19,3%: średnia kwasowość pH = 4,62. W tych 
warunkach następuje energiczne bielicowanie gleby, zaznaczające się wy
raźnie w profilu. Do charakterystycznych cech tegoż należy gruby po
ziom akumulacyjny b. luźny, bogaty w kwaśną — częściowo surową — 
próchnicę o swoistej, rdzawo-brunatnej barwie. Dla przykładu przytoczę 
typowy profil gleby tego rodzaju:
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18) Terasa w dolinie pot. Maruszczaka. Las olchowo-jaworowy z Carex brizoides. 
0— 2 cm ściółka głównie jaworowa 
2— 7 cm próchnica nierozlożona
7— 22 cm glinka lessowa b. luźna, silnie próchniczna, rdzawobrunatna 

22— 37 cm glinka j. w. zwięźlejsza 
37— 72 cm glinka lessowa jasnożólta. zwięzła, wymyta 
72 - 97 cm warstwa gliniasta zbita, brunatna z tlenkiem żelaza

Profil powyższy przedstawia rye. 1. Tabl. VII.
Szata roślinna omawianych siedlisk nosi charakter wyraźnie acidifil-

uy. W skład jej poza dominującą Carex brizoides wchodzą Oxalis aceto- 
sellu, Maianłheniuin bifoliuni, Anemone nemorosa i inne. W ogóle skład 
florystyczny tych zbiorowisk jest bardzo zmienny i uzależniony od flory 
otoczenia i lokalnych warunków. Pogląd na panujące tu stosunki dają 
zdjęcia Tabl. V. Widzimy bardzo niekonsekwentny szereg, przebiegający 
w kierunku wzrostu wilgotności gleby na ogół równolegle z jej składem 
mechanicznym. Lewą stronę zajęły siedliska suchsze, grubiej ziarniste 
z udziałem gatunków takich, jak Convalluria majalis, Luzula pilosa, Cyti- 
sus nigricans, Galiutn yernuni, Melampyrum vulgatuin, Fragaria vesca. 
po prawej natomiast zgrupowały się płaty wilgotniejsze, o glebie glinko- 
watej, zajmujące zwykle większą przestrzeń, na ogół uboższe florystycz- 
nie. Te ostatnie uważać można za formy typowe zbiorowiska, odzwier
ciedlające najlepiej jego charakter ekologiczny, podczas gdy pierwsze 
wykazują wyraźne nawiązania do jaśniejszych facji lasów typu Asperula- 
Asarum i Aspcrula-Oxalis (p. także Tabl. I).

Zbiorowiska typu Curex brizoides są przykładem wyraźnego oddzia
ływania szaty roślinnej na procesy glebotwórcze i współdziałania jej 
w wytworzeniu swoistego typu gleby.

W oligotroficznym terenie piasków stosunki hydrologiczne i zwią
zany z nimi stopień zwilgocenia gleby odgrywają główną rolę czynników 
formatywnych odnośnie szaty roślinnej, której zmiany układają się dzięki 
temu w dość konsekwentny szereg. L)o najsuchszych siedlisk leśnych 
opracowywanego terenu należą wydmy piaszczyste, zrzadka występujące 
w W. części. Porośnięte są lasem sosnowym o słabym zwarciu. Runo nosi 
charakter zbiorowiska otwartego. Główną rolę odgrywają w nim Thymus 
serpyllum i llieracinm pilosellu. Znamiennym jest udział kserofitów ta
kich, jak Corynepliorus eanescens, Seleranthus perennis, Leontodon 
autuinnalis, i wiele innych. Typ ten wykazuje pewną analogię florystyczną 
i ekologiczną ze zbiorowiskiem, opisanym przeze mnie z płdn. Polesia jako 
„Pinetum piloseiloso-śerpyllosuni" (15). W badanym terenie występuje on 
bardzo rzadko. Jedyny dobrze wykształcony płat z okolic Strychowalca 
Przedstawia zdjęcie 80 Tabl. II.
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W miarę poprawy warunków wilgotności gleby roślinność nabiera 
cech zbiorowiska zamkniętego. Zwiększa się ilość gatunków; obok skraj
nych kserofitów zjawiają się rośliny nieco wrażliwsze na brak wody. Do 
nich należą Festuca rubra, liriza media, Hypericum perfarutum, Solidago 
virga-aurea i in. Zwiększa się udział gatunków takich jak Festuca ovina 
i Agrostis capillaris. Pojawiają się wreszcie mezofilne mchy z F.ntodon 
Schreberi na czele. Piękne stadium przejściowe reprezentuje zdjęcie 146 
rab!. 11. Umiarkowanie kserofilne, oligotroficzne siedliska trafiają się 
nierzadko na całym terenie badania. Warunkiem ich występowania jest

O 10 JO iO 10 to 6o iOO ł

Tablica V.
Tablica współczynników podobieństwa 22 zdjęć lasów typu Cartw brizoides.
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Lathyrus nlger
Dactyl Ib Aschersomana 
Ranunculus cassublcus 
Viola mlrubilis 
Llllum Martagón 
Uolinia ooerulea 
Pulmonaria obscura 
Alnus glutinosa 
Vicia silvática 
Slegllngla decumtons 
Cytlsus nigricans 
Vacclnlum myrtlllus 
Veronica officinalis 
viola sllvestrle 
Kvonymus verrucosa 
Sanícula europaea 
Veronloa chamaedrys 
Cslamlntha ollnopodlum 
Agrostís cepillarle 
Asperula odorata 
Carpinus betulus 
Rubus saxatllls 
Mycells muralla 
Oallum Sohultesll 
Oalium vernum 
Convallarla majalle 
Hyperloum montanum 
Campanula perslolfolla 
Epiloblum montanum 
Lyslmachla nummularis 
Fragaria vesca 
Hypericum perforatum 
Luaula pilosa 
Asarum europaeum 
Carex pallescens 
Festuca rubra 
Stellaria media 
Phyteuma eplcatum 
Sorbus auouparla 
Melampyrum vulgatum 
AJuga reptan6 
Viburnum opulus 
Aegopodium podagrarla 
Mélica nutans 
Caret pilosa
Anemone hepática 
Festuoa heterophylla 
Aspldlum flllx-ma6 
Aspldlum splnulosum 
Trlentalls europaea 
Lyslmachla vulgaris 
Daphne mesereum 
Majanthemum bll'ollum 
Carex brlzoldes 
Moehrlngla trlnervia 
Polygonum bletorta 
Scrophularla nodosa 
Fr&xinub excdbior 
Rúbea nigrum 
Chaerophyllum hlrsutum 
Riles grossularla 
Frángula al ñus 
Anemone nemorosa 
Millum efiusum 
Quercus robur 
Stellaria holostea 
Polygonatum multiflorum 
Ranunoulua flcarla 
Pteris aquilina 
üeum urb&nua 
Hederá helix 
Rubus Idaeus 
Oxalls acetosella 
Rübu6 hlrtus 
Acer platanoldca 
Athyrium fllix-femina 
ürtlca dioica 
Galeobdolon luteum 
Deschámpela caespltosn 
Stellaria nemorum 
Sambunua nlgra 
Scllla bifolia 
Acor pseudoplatanus 
Adoxa moschatelllna 
Olechoma hederacea 
Oaleopsls tetrachit 
Carex silvática 
Ooranlum Robertlanua 
Vinca minor
Impatient noll-tangere 
Veratrum album
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Tablica V-a.
Skład florystyczny 22 zdjęć, przedstawionych na T a b I. V.
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gruboziarniste podłoże o niskim poziomie wody gruntowej; związane są 
więc one z piaskami trzeciorzędowymi i dyluwialnymi. Reakcja gleby 
bywa zazwyczaj kwaśna (średnio pil = 5,1) w dość szerokich granicach 
od pH = 4,4 na utworach dyluwialnych i w miejscach silniej zbielicowa- 
nych do pH =5,9 na zasobnych w wapno piaskach trzeciorzędowych. Po
dobnie nasycenie kompleksu absorbcyjnego zasadami walut między 20,2°/« 
a 44,9%. Zależy to w znacznej mierze od właściwości głównego surowca 
humusotwórczego: formy bogate w mchy produkują zazwyczaj próchnicę 
kwaśniejszą niż odmiany z przewagą traw. Przy sposobności zaznaczam, 
że gleby omawianych siedlisk zawierają zazwyczaj dość znaczna ilość 
próchnicy, średnio 3,85%.

Profil glebowy wykształca się dwojako zależnie od kwasowości, zwią
zanej z zawartością węglanu wapnia. Nit podłożu słabo kwaśnym ma on 
wygląd następujący;

19) Łysówka, skłon S. 20° pH = 5,9; CaCOi 0,04%.
0— 1 cm ściółka sosnowa

1 6 ciii piasek silnie próchniczny, ciemny 
6 — 16 cin piasek słabo próchniczny

16— 70 cm gruby piasek żółtawy.

20) Łysówka, skłon N. -¿F 20° pH — 5,6 CaCOa 0,06%.
0— 2 cni ściółka sosnowa
2 3 cm próchnica słabo rozłożona
3 8 cm gruby piasek próchniczny
8— 18 cm gruby piasek słabo próchniczny z grubym żwirem litotam- 

njowym
18— 45 cm gruby piasek Jasny z litotamnjum.

Przeciwnie na bezwapiennym, kwaśnym podłożu wytwarza się gleba 
o charakterze bielicowym.

21) Łysówka, siodło między dwoma garbami; eksp. S. <£, 15°; pH — 4,8.
0— 2 cm ściółka sosnowa, częściowo słabo rozłożona 
2— 17 cm piasek ciemno próchniczny

17— 37 cm piasek jasno próchniczny 
37— 70 cm gruby piasek biały
70 71 cm żółty piasek z tlenkami żelaza

poniżej gruby piasek biały.

22) Lasy janowskie, leśnictwo Stradcz kwartał 13 .1 Bór sosnowy na S. od tor
fowiska.

0— 1 cm ściółka sosnowa
1— 35 cm gruby piasek próchniczny, ciemno szary, luźny 

35— 55 cm gruby piasek biały
55— 70 cm gruby piasek iluwialny, żółty, zwięźlejszy z tlenkami żelaza.
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Przedstawiony typ siedliska porasta bór sosnowy o stosunkowo 
znacznym zwarciu. Piętra krzewów zazwyczaj brak. Kuno odznacza się 
wielką ilością gatunków, charakterystycznych dla oligotroficznych, umiar
kowanie kserofilnych siedlisk. Tworzą je głównie pewne trawy: Agrostis 
capillaris, Festuca ovina, l. rubra, Anthoxanthum odoratum i in. oraz 
mezofilne mchy: Entodon Schreberi i Dicraniun undulalum. Skład flory- 
styezny omawianego typu boru, określanego jako „Pinetum graniiuosuni" 
przedstawiają zdjęcia 106, 218, 73, 82, 81, 120 i 79 Tabl. 11.

Bór typu Agrostis capillaris-Entodon Schreberi okolic Lwowa jest 
niemal identyczny z moim „Pinetum graminosomuscosum" płdn. Pole
sia (15) oraz analogicznymi zbiorowiskami Puszczy Kampinoskiej (K 0- 
bendza 6) i okolic Warszawy (Juraszek 6).

Dalsze stadium zwilgocenia gleby na skutek zbliżenia poziomu wody 
gruntowej prowadzi do wytworzenia siedlisk mezo-hygrofilnych. W te
renie opracowania zmiana ta przebiega- zwykle dość nagle, stąd typ 
Agrostis capillaris-Entodon Schreberi wyodrębniony jest wyraźnie. Szata 
roślinna omawianych siedlisk przybiera swoistą fizjognomię dzięki swemu 
składowi florystycznenui. Uderza masowe występowanie Vaccinium inyr- 
t illas. Gatunek ten ma tendencję do wytwarzania nienasyconej, kwaśnej 
próchnicy, stając się czynnikiem energicznego bielicowania gleby. Uwy
datnia się to w profilu glebowym, gdzie próchniczna warstwa akumula
cyjna graniczy bezpośrednio z poziomem eluwialnym. Dla przykładu 
przytaczani profil z lasu omawianego typu, odchylonego nieco w kierunku 
zbiorowisk mezotroficznych:

?3) Lasy janowskie, leśnictwo Stradcz, kwarta! 30 c.
0— 5 cni ściółka przeważnie liściasta 
5— 7 cni próchnica słabo rozłożona 
7— 12 cm piasek próchniczny b. ciemny 

12— S0 cm piasek jasnożółty, ku dołowi ciemniejący.

Do charakterystycznych składników runa należą Molinia coerulea, 
Trientalis curopaea, Majanthemum bifolium, Polytrichutn commune i in. 
gatunki acidifilne. Znamiennym jest ubóstwo florystyczne omawianego 
typu. Pogląd na skład gatunkowy niniejszego zbiorowiska dają zdjęcia 
83, 70, 72, 39, 113 Tabl. VI.

W lokalnych nieckach podtapianych wiosną przez wody z topnieją
cego śniegu rozwija się masowo Molinia coerulea, tworząc niekiedy niemal 
czyste skupienia. Vaccinium myrtillus schodzi w tych warunkach na plan 
dalszy lub nawet brak go zupełnie. Jest to typ homologiczny z typem 
Carex brizoides gleb drobnoziarnistych, mezotroficznych. Typową formę 
omawianego zbiorowiska przedstawiają zdjęcia 40 i 42 Tabl. VI. podczas 
gdy zdjęcie 113 reprezentuje formę przejściową między oboma typami.
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W miarę dalszego zwiększania ilości wody w glebie następują prze
sunięcia w składzie florystycznyrn. Ponieważ mamy zwykle do czynienia 
z terenami nieprzepływowyini — szereg zdąża do siedliska skrajnie oli- 
gotroficznego, kwaśnego a mokrego. W tych warunkach następuje zator- 
fienie. Pierwsza, oznaką jest wzmożony rozwój mchów hygrofilnych głów
nie Polytrichum commune, które stopniowo usuwają w cień Vaccinium 
inyrtillus i tworzą zwarty kobierzec (p. zdj. 69 Tabl. II). Występujące po
czątkowo pojedynczo Sphugna zyskują coraz bardziej na znaczeniu i wre
szcie stają się elementem budującym (p. zdj. 71 Tabl. II). W tym stadium 
równolegle z eliminowaniem roślin poprzednich zbiorowisk pojawiają się 
gatunki nowe jak Oxycoccos puadripetala. Eriophorum vaginatum i Curex 
lasiocarpa. Równocześnie przebiegające oddawna karlenie sosen tworzą
cych piętro drzew oraz rozluźnianie zwarcia ich koron osiąga maksi-

L ZZH/
0 10 20 30 to 50 60 100

Tablica VI.
Tablica współczynników podobieństwa 13 zdjęć lasów typu „Myrtiltelum"
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Rubus suberectus 
Aspidium filix-mas 
Solldago vlrga-aurea 
Carex ericetorum 
Hhytidladelphus triquert. 
Hieracium umbellatum 
Carpinus betulus 
Piróla rotundlfolia 
Asperula odorata 
Calamintha clinopodlum 
Sanícula europaea 
iathyrus vernus 
Catharines undulata 
Calamagrostis arundlnacea 
Ajuga reptans 
tielampyrum nemorosum 
Dactylis Aschersoniana 
Galium Schultesii 
Corylus avellana 
Rubus saxatilis 
Carex dlgitata 
Mélica nutans 
Galium vernum 
Hieracium vulgatum 
Viola silvestris 
Festuca heterophylla 
Mycelis muralis 
Galeopsis pubescens 
Melampyrum vulgatum 
Carex silvática 
Polytrichum formosum 
Pteris aquilina 
Veronica officinalis 
Oxalis acetosella 
Vacolnlum myrtlllus 
Festuca ovina 
Carex brizoides 
Poa nemoralis 
Pinus silvestris 
Fragaria vesca 
Hieracium pllosella 
Picea excelsa 
Luzula pilosa 
Majanthemum blfollum 
Polygonatum multiflorum 
Convallaria majalls 
Dicranum undulatum 
Sorbus aucuparia 
Anthoxanthum odoratum 
Rubus Idaeus 
Carex Goodenoughil 
Polytrichum commune 
Milium effusum 
Sphagnum sp.
Rubus sp.
Vaccinium vitis-idaea 
Entodon Schreberi 
Aspidium spinulosum 
Vaccinium uliginosum 
Juncus effusus 
Trientalis europaea 
QuercuS robur 
Betula pubescens 
Calluna vulgaris 
Molinla coerulea 
Frángula alnus 
Lysimachia vulgaris 
Anemone nemorosa
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Tablica Vl-a.
Skład florystyczny 1.3 zdjęć, przedstawionych na Tabl. VI.
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mum — bór przechodzi w zbiorowisko, graniczące z torfowiskiem wy
sokim.

Inny typ torfowiska przejściowego leśnego przedstawia zdjęcie 96 
labl. II. Prócz słabo zwartego piętra drzew (sosna) widzimy tu obficie 
wykształcone piętro krzewów (głównie Frangula alnus). Gęsto zwarte 
runo tworzą kobierce Sphagniltn sp. z udziałem pewnych gatunków takich 
jak Agrostis canina, Deschampsła caespitosa, Calamagrostis lanceolata, 
Peacedumun palustre, Phragmites communis, świadczących o żyźniejszym 
podłożu. Rzadkość występowania tego rodzaju zbiorowisk nie pozwala mi 
zdać sobie sprawy z ekologicznych warunków jego powstania, wydaje 
się jednak możliwe, że chodzi tutaj o zarastanie otwartego zbiornika wody 
stagnującej.

C. Wpływ ziarnistości gleby.

Ziarnistość gleby czyli jej skład mechaniczny działa na roślinność 
jako czynnik warunkujący wiele własności glebowych, w pierwszym 
rzędzie fizycznych. Dotyczą one porowatości, pojemności wodnej, prze- 
wiewności gleby, dalej przepuszczalności i siły zatrzymywania wody. Dla 
przykładu przytoczę porównanie odnośnych własności dwu gleb, różnią
cych się wybitnie składem mechanicznym:

glinka less piasek trzeciorzędowy 
wierzchowina Pryski Pryska — stok N.

i skład mcchan.
< 0,002 mm 1,7% 0,3%

0,002—0,02 mm 19,8°/» 2,7%
0,02 —0,2 mm 73,8% 13,1%

> 0,2 mm 4,7% 83,9%
1 porowatość 1 52,80% 43,85%
i pojemność kjipil. 41,4% 22.7%
) przewiewność 11,4% 21,15%

Poza tym ze składem mechanicznym gleby związana jest w pewnych 
granicach jej żyzność w tym znaczeniu, że gleby grubo ziarniste są siedli
skami oligotroficznymi.

Do najdrobniejszych gleb badanego terenu należą gliny i glinki. 
Pierwsze powstają z iłów trzeciorzędowych względnie margli senońskich, 
w tym ostatnim wypadku po zupełnym odwapnieniu. W typowej formie 
mają skład mechaniczny następujący:

(Las Dąbrowa na W. od Kopiatyna k/Winnik: terasa w dolinie potoku).

< 0,002 mm 0.002—0,02 mm 0,02—0,2 mm > 0,2 mm
2,9% 26,2% 60,7% 10,2%
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W terenie badanym występują one dość rzadko. Porasta je zawsze 
¡as dębowy z bardzo obfitym podszytem leszczynowym.

(¡linki występują powszechnie na całym obszarze w formie lessu. Ich 
skład mechaniczny przedstawia się przykładowo następująco:

<
Pryska stok S. w doi.

0,002 mm 0,002 -0,02 mm 0,02—0,2 mm > 0,2 mm

pot. Czyszkowskiego 2,4»/« 8,9"/« 81,8»/« 6,9«/«
Pryska wierzchowina 1,2"/« 5,3"/« 82,3»/« 11,2%.
Dublany „Karwaty“ 1.7"/« 11,4»/« 79,3"/« 7,6»/«
III. Wólka-Gańczary 1.5«/o 10,0»/« 79,2»/o 9,3»/«

W zależności od reakcji gleby siedliska te porasta las szeregu Carex 
pilosa — Asperula-Asaruin.

W paśmie Czartowskiej Skały występują gleby o typie glinki pia
szczystej, jak widać z następujących wyników analizy mechanicznej:

< 0.002 mm 0,002—0,02 mm 0,02—0,2 mm > 0,2 mm
1,4»/« 8,7°/# 63,3»/o 26,6»/o

To przesunięcie w kierunku gleb grubiej ziarnistych nie odbija się 
wyraźnie w składzie szaty roślinnej.

Obszar Roztocza charakteryzuje się glebami głównie typu szczerku 
(piasek gliniasty) i piasku. Pierwsze mają skład mechaniczny mniej więcej 
następujący:

przeciętnie
< 0.002 mm 

1.0"/«
0,002—0,02 mm 

7,5»/«
0,02- 0,2 mm 

49,0»/«
> 0.2 mm 
42,5®/«

Piaski charakteryzują się ziarnistością jak następuje:

przeciętnie
< 0,002 mm 

0,5»/o
0,002—0,02 mm 

1,0»/«
0.02- 0.2 mm 

12,1®/«
> 0,2 mm 
86,4»/«

W omawianym terenie oba rodzaje gleby przechodzą w siebie stop
niowo.

Szata roślinna na szczerkach wykazuje pewną zmienność zależnie od 
reakcji gleby. Tereny słabo kwaśne lub neutralne zajmuje las typu Asperulu- 
Asuritin (p. wyż.). Wpływ składu mechanicznego gleby nie uzewnętrznia 
się tu w liście florystycznej jakościowo a jedynie ilościowo. Siedliska gru
biej ziarniste wykazują na ogół ten sam skład gatunkowy co i drobniej 
ziarniste, różnice dotyczą natomiast zarówno liczebności poszczególnych 
roślin, jak również w konsekwencji ogólnego zwarcia runa. Dla przy
kładu przytoczę zdjęcie wykonane 30.VI 1.1945. w lesie sosnowo - grabo
wym „Tofija“ k/Jaśnisk (205).



158 Władysław Matuszkiewicz

Gleba: Piasek słabo glinkowaty o charakterze zbliżonym do brunatnoziemu. 
Nasycenie zasadami 52,4%; pH = 6,0.
Skład mechaniczny:

< 0,002 mm 0,002—0,02 mm 0,02—0,2 mm >0,2 mm
0,4% 0,6% 24,4% 74,6%

Drzewa: sosna, grab (1:4) zwarcie koron 0,0. 
Podszytu brak. Zwarcie runa 20%.

Oxalis acetosella . . . 2 Carex digitata .... . 1
Aegopodiuni podagraria . . . 7 Daphne mezereum 1
Aspidium filix-mas . . . 1 Lathyrus vernus .... 1
Aspidium spinulosiini . . . 1 Majanthemum bifoliam . . 1
Aposeris loetida . . . 1 París Quadrifolia .... 1
Anemone hepática . . f Polygonatum officinale . . 1
Athyrium filix-femina . . . 1 Pulmonaria obscura . 4-
Asperillo odorata . . . 1 Rubus serpens .... . +
Asarum europaeum . . . 1 Viola silvestris .... . 1
Aspidium phegoptcris . . 1 Viola mirabilis .... . +
Aittga reptans . . i

Charakterystycznym jest również zdjęcie 208 (p. Tabl. II. i V111).
Jedynym przejawem wpływu ziarnistości gleby w terenie słabo kwaś

nym i neutralnym na jakościowy skład florystyczny jest występowanie 
na glebach gruboziarnistych Polygonatum officinale w miejsce Polygona- 
tum multiflorum siedlisk o drobniejszym składzie mechanicznym.

Na glebach kwaśniejszych stosunki układają się w sposób bardziej 
skomplikowany. Zwyczajnie szczerki zajmuje las Asperula-Oxalis w wy
kształceniu np. zdjęcia 219. Zwiększenie udziału frakcji drobniej ziarni
stych odbija się w szacie roślinnej obfitszym występowaniem Carex pilosa. 
Obydwa te zbiorowiska są przy tym bardzo blisko spokrewnione, za
równo florystycznie, jak ekologicznie. P:izjognomiczna odrębność uwa
runkowana jest ilościowymi różnicami składu gatunkowego. Przykładem 
omawianej formy pośredniej jest następujący płat (zdjęcie 202):

Lasy janowskie, leśnictwo Stradcz. Las mieszany + 500 m na N. od leśniczówki.
Gleba: szczerk zbieHcowany. Nasycenie zasadami 25,0%; pH = 4,8.
Skład mechaniczny:

< 0,002 mm 0,002—0,02 mm 0,02—0,2 mm > 0,2 mm
0,9%6,3%62,0% 30,8%

Las sosnowo- dębowy (1 :1) zwarcie koron 0,7.
Dość gęsty podszyt leszczynowy.
Runo o zwarciu 50%, p. wyżej zdjęcie 202.

Przesunięcie składu gleby w kierunku gruboziarnistości związane 
jest z reguły ze zmianą siedliska z mezotroficznego na oligotroficzne.
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Przy odpowiedniej wilgotności podłoża w pierwotne zbiorowisko wkra
czają powoli Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Hieracium umbella- 
tum, H. vulgatnm, Pirola rolundifolia i in. Stopniowo borówka staje się 
elementem panującym — zbiorowisko nabiera swoistej fizjognomii, prze
chodząc w typ mezotroficznego „Myrtilletum". W dalszym ciągu pogar
szania warunków siedliskowych częściowo na skutek intensywnego za
kwaszenia gleby przez borówkę następuje systematyczne eliminowanie 
gatunków wybredniejszych. W skład ubożejącego runa wchodzą powoli 
gatunki takie, jak Molinia coerulea, Polytrichum commune, Entodon Sclire- 
beri, Dicranum undulatuin i inne — początkowo mezotroficzne zbiorowi
sko przekształca się wreszcie w opisane poprzednio oligotroficzne „Myr
tilletum".

Szereg borówczyskowy przedstawia Tabl. VI. Florystyczne prze
miany widoczne są z zestawienia Tabl. VI-a, gdzie zdjęcia 212, 213, 220, 
112, 68 i 215 reprezentują mezotroficzne formy „Myrtilletum".

Na obszarze Krawędzi Podolskiej zmiany składu mechanicznego gle
by przebiegają zasadniczo skokowo: trzeciorzędowe piaski graniczą tu 
bezpośrednio z lessowymi glinkami. Stąd roślinność gleb gruboziarnistych 
jest w tym terenie wyraźnie wyodrębniona. Tworzą ją bory typu Agrostis 
capillaris - Entodon Schreberi opisane powyżej, oraz charakterystyczny 
las bukowy bogaty w mchy. Ten ostatni wytwarza się w określonych wa
runkach topograficznych, a mianowicie na stromych zwykle stokach pół
nocnych i zachodnich. Gleba przedstawia najkwaśniejszy w terenie ba
dania typ bielicy piaszczystej. Do charakterystycznych cech profilu 
należy gruba warstwa nierozłożonej próchnicy w formie suchego torfu 
mszystego, dostarczanego obficie przez składniki runa. Intensywnie czar
na warstwa akumulacyjna odcina się wyraźnie od białego horyzontu wy
mywania. Poziom iluwialny bardzo wybitny wykształca się niekiedy jako 
warstwa orsztynowa. Poziom akumulacyjny zawiera zwykle znaczny 
procent próchnicy, przy czym ilość jej jest czynnikiem decydującym 
o wielu fizycznych własnościach gleby. Dla przykładu przytoczę nie
które wyniki analiz dwu próbek, pobranych w omawianym zbiorowisku:

Nr zdjęcia 125 177

Humus 3,3*/« ll,5’/o
Ciężar pozorny 1,282 0.693
Porowatość 46,9“/o 65,4«/o
Skład mechaniczny

< 0,002 mm 0,8*/» 2,0“/«
0,002—0.02 mm 0,9»/» 3,0“/«
0,02 — 0,2 mm 15,7°/« I7,O“/o

> 0.2 mm 82,6°/o 78,0“/o
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Tablica VIII.
Rezultaty analiz gleboznawczych 54 próbek gleb leśnych.
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Gleby omawianego typu są zupełnie odwapnione i kwaśne. Kompleks 
absorbcyjny wysycony jest zasadami średnio zaledwie w 21,9°/o. Prze
ciętna kwasowość wynosi pil = 4,48. Najniższa w ogóle stwierdzona 
w moich badaniach wartość pH = 4,0 odnosi się właśnie do tego typu.

Zwracam uwagę na zgodność tej obserwacji z wynikami S o k o ł o w- 
skiego (19) oraz pewną analogię, dotyczącą stosunków glebowych 
z wynikami Borowickiego (1).

Oto parę profilów glebowych.
24) Las „Kopań"; stok NWW < 30’.

0— 1 cm próchnica nierozłożona 
1— 11 cm piasek ciemno próchniczny 

11— 30 cm piasek jasny, eluwialny
30— 70 cm piasek żółty zwięzły
70—160 cm piasek jasny, ku dołowi coraz bielszy i grubszy.

25) II. Wólka nad źródełkiem w bocznym parowie; stok NWW 40°.
0— 4 cm ściółka bukowo-sosnowa 
4— 9 cm próchnica nierozłożona 
9— 19 cm piasek próchniczny ciemny 

19— 40 cm piasek żółty nieco zwięźlejszy 
40 — 74 cm piasek żółty nieco zwięźlejszy 
74—160 cm piasek jasny, grubszy.

Bardzo typowy profil przedstawia również ryc. 4. Tabl. VII.
Wreszcie charakterystyczną cechą omawianych gleb jest szczególnie 

niska zawartość azotu, wynosząca średnio 0,16°/«.
Siedliska tego rodzaju porasta las bukowy z domieszką sosny. Buki 

rozwijają się tu wyraźnie gorzej, niż w innych warunkach edaficz- 
nych (14). Podszytu brak. Puno o znacznym zwarciu składa się w prze
ważnej mierze z mezofilnych mchów leśnych. Szczególnie charaktery
styczne są Leucobryum glaucum, Polytrichum fortnosutn, Dicranum sco- 
pariutn, Entodon Schreberi. Rośliny zielne występują bardzo nielicznie 
tak pod względem gatunków jak i osobników. Stałymi składnikami są 
Majanthemiun bifolium. Hieracium vulgatum, Lúzala pilosa, Solidago 
virga-aurea, Veronica officinalis i in. Skład florystyczny charakteryzuje 
Tabl. IX.

Zbiorowisko powyższe, określone jako las bukowy mszysty, a wystę
pujące na całym terenie badania, jest identyczne z „Fagetum muscosum“ 
okolic Złoczowa (Kulczyński i Motyka 11) a biologicznie 
pokrewne mszystym typom Jury Krakowsko-Wieluńskiej (Sokołow
ski 19) i Alp północnych (Gams 3).

Mszysty las bukowy związany jest ściśle z podłożem piaszczystym, 
jedynie na peryferiach płatów lokalnych wkracza na gleby glinkowate, 
zmieniając dość znacznie swój skład. Charakterystyczną cechą takich
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zbiorowisk jest większy udział Catharinea nndulata i Eurhynchium stria- 
tum spośród mchów oraz rosnące znaczenie Carex pilosa. Równocześnie 
ustępują gatunki oligotroficzne. Przykładem takiej przejściowej formy 
służyć mogą zdjęcia 140 i 186 (Tabl. IX).

W sprzyjających warunkach wilgotności gleby w lesie omawianego 
typu pojawia się Vacciniuin myrtillus, wypierające stopniowo mchy. Tego 
rodzaju przejścia do typu Vaccinium inyrtilliis przedstawiają zdjęcia 
152 i 157 (Tabl. IX).

Mszysty las bukowy zajmuje siedliska gleboznawczo podobne do 
siedlisk typu Agrostis eapillaris-Entodon Schreberi. Różnice w składzie 
florystycznym runa zdaja się być uwarunkowane czynnikami mikrokli- 
matycznymi (p. niżej) w związku z odmiennym drzewostanem. Natomiast 
odmienne wykształcenie gatunkowe piętra drzew zdaje się stać w związku 
z różną miąższością warstw piaszczystych, powodującą różnice zarówno 
w wilgotności, jak żyzności gleby. W każdym razie w badanym terenie 
buk występuje na glebach piaszczystych tam tylko, gdzie miąższość 
piaszczystego pokładu jest stosunkowo nieznaczna, natomiast najgłębsze 
i najgrubiej ziarniste warstwy piasku zajmuje konsekwentnie sosna.

Przejścia między oboma typami świeżych lasów na piasku trafiają 
się, choć rzadko. Przykładem służyć mogą zdjęcia 97, 105 i 101 Tabl. II.

D. Wpływ światła

W niniejszym rozdziale omówić clicę zmiany roślinności zależne od 
warunków naświetlenia .Wchodzą tu dwa zagadnienia: a) zmienność zbio
rowisk roślinnych w przestrzeni i b) zmienność ich w czasie. Pierwsze 
zagadnienie jest natury typologicznej, drugie fenologiczncj.

Na intensywność oświetlenia runa wpływ mają: 1) położenie topo
graficzne i 2) zwarcie okapu leśnego, uwarunkowane z jednej strony ga
tunkowymi właściwościami roślin, tworzących górne piętra, z drugiej 
przypadkowym zwarciem koron. Zwiększenie intensywności światła we
wnątrz lasu pociąga wystąpienie gatunków bardziej heliofilnych. W zależ
ności od pozostałych czynników siedliskowych zjawisko to ma przebieg 
różny. Ogólnie zwiększenie natężenia światła powoduje w badanym tere
nie większą zwartość runa. Muszę wreszcie zaznaczyć, że z intensywno
ścią oświetlenia wiążą się często i inne czynniki mikroklimatyczne, jak 
Uepło, a zwłaszcza wilgotność powietrza. O ile efekt końcowy — zmiany 
w składzie szaty roślinnej — zależny jest od współdziałania tych poszcze
gólnych czynników, trudno bywa nieraz rozstrzygnąć.

Wpływ światła na zmienność szaty roślinnej jest różny w stosunku 
Jo poszczególnych zbiorowisk. Na ogół plastyczność typów roślinności
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odnośnie tego czynnika jest dość duża. Że zaś zmiany natężenia promie
niowania przebiegają zasadniczo w sposób ciągły, stąd też przebieg zmian 
roślinności ma charakter stopniowy.

Według moich obserwacji fotoklimatycznych (I?) najbardziej cienio- 
lubnym zbiorowiskiem okazał się las typu Asperula-Asarum o wartości 
promieniowania względnego średnio l,86®/o, przy czym odrębność foto- 
klimatu była nie ulegająca kwestii. Wynik ten jest ważny tylko dla terenu 
pomiarów, t. zn. dla tej części badanego obszaru, która leży na Krawędzi 
Podolskiej. Tutaj typ omawiany występuje w lasach bukowych i grabo
wych, zajmując rzeczywiście miejsca najbardziej ocienione. Pokrycie po
wierzchni ziemi jest słabe; runo zazwyczaj bogate w gatunki jest ubogie 
w osobniki. Poza tym terenem omawiane zbiorowisko wchodzi w skład 
lasów mieszanych lub liściastych o różnym stosunku graba, dęba i sosny.

d
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Tablica IX.
Tablica współczynników podobieństwa 12 zdjęć lasów typu „Fagetuni muscosum" 
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Hieracium pilosella 
Gaieobdolon luteum 
Ajuga reptan»
Stellaria holostea 
Leucanthemum vulgare 
Veronica chamaedrys 
Dactylj s Ascheraoniana 
Deschampsla caespitoaa 
Phyteuma spicatum 
Viola silvestris 
Poa nemoralis
Plagiothecium dentlculatum 
Acer pseudoplatanus 
Polygonatum multlflorum 
Daphne mezereum 
Aposeris foetlda 
Veronica officinalis 
Catharlnea undulata 
Evonymus verrucosa 
Lathyru3 niger 
Taraxacum officinale 
Viola canina 
Uelittis melossophyllua 
Athyrlum filix-femina 
Hederá helix 
Dicranella heteromala 
Carex caryophyllea 
Sorbus aucuparia 
Oxalls acetosilla 
Mycelis muralis 
Luzula campestris 
Convallaria majails 
Festuca ovina 
Carex pilosa 
Carex digitata 
Hieracium vulgatum 
Solidago virga-aurea 
Luzula pilosa 
Hylocomlum splendens 
Anthoxanthum odoratua 
Frángula alnus 
Eurhynchlum striatum 
Fragaria vesca 
Fagus silvática 
Majanthemum bifolium 
Polytrichum formosum 
Entodpn Schreberi 
Aspidium flllx-mas 
Hieracium umbellatum 
Quercus robur 
Leucobryum glaucum 
Dicranum 3coparium 
Aspidium spinulosum 
Agrostis capillaris 
Acer platanoides 
Anemone hepática 
Ptnus silvestris 
Hhytidiadelphus triquert. 
Carex brizoides

Pteris aquilina
Vaccinium myrtilluS 
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Lycopodium annotinuza
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Tablica IX-a.
Skład tlorystycziiy 12 zdjęć, przedstawionych na Tab 1. IX.
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Wskutek właściwości okapu leśnego, utworzonego przez te gatunki drzew 
warunki naświetlenia ogólnie się poprawiają. W następstwie tego zjawia 
się niespotykany w buczynach mniej lub więcej gęsty podszyt głównie 
leszczynowy. W tych warunkach naświetlenie runa jest nieco wyższe niż 
w typach bukowych. Zaznaczyć muszę, że zbiorowisko Aspeada-Asarum 
zajmuje i tu siedliska względnie najciemniejsze. Jako skutek poprawy wa
runków świetlnych występuje oprócz ogólnie bujniejszego rozwoju runa 
pojawienie się pewnych gatunków wrażliwych na zacienienie. Tu należą 
Festuca gigant ca, Brachypodiurn silva ticum, Milium effusum. Fragaria 
vesca, Hypericiim montanum i in. Tę odmianę typu Aspe rula-Asar urn re
prezentują wspomniane już zdjęcia 21, 22, 24, 60, 61 i 181 Tabl. II i lV-a.

Dalsze zwiększenie intensywności naświetlenia jest możliwe wskutek 
przerzedzenia okapu lasu. Powoduje je zazwyczaj brak leszczynowego 
podszytu, udział sosny i dęba bez graba w piętrze drzew, wreszcie sztucz
ne prześwietlenie w następstwie przerąbania. Zmiany roślinności zielnej 
stają się bardzo znaczne. Gatunki cieniolubne, jak Asarum europaeum. 
Galeobdolon lutenrn, Oxalis acetosella, Aegopodiuin podugrariu, I.athyrus 
vernus, Daphrie mezereum, Sanícula europaea i in., bądź to ustępują zu
pełnie, bądź też wydatnie tracą na znaczeniu. Zjawiają się natomiast, 
względnie osiągają optimum występowania gatunki o charakterze helio- 
lilnym. Tu należą Stellaria holostea, Mélica nutans, Fragaria yesca, Fe
stuca teherophylla, F. rubra, Galium vernum, Convallaria majalis, Pou 
nemoralis, Melampyrum ncmorosum, Rubns saxatilis i Melittis melisso
phyllum, Skład florystyczny tego typu runa przedstawiają zdjęcia 99.
111,64 i 84 Tabl. II.

Analogiczne skutki wywołuje zwiększenie naświetlenia w runie typu 
Asperula-Oxalis. Cieniste gatunki: Galeobdolon lutemu, Carcx digitata, 
Mycelis muralis, Calarnintha clinopodiutn i in. ustępują miejsca roślinom 
bardziej heliofilnym: Fragaria vesca, Galium vernutn, Convallaria majalis, 
Poa ncmoralis, P. trivialis, Festuca heterophylla, Melittis melissophyllum. 
Wszystkie te gatunki z wyjątkiem Poa trivialis występują również w ty
pie wyżej omówionym, nadając obu zbiorowiskom znaczne podobieństwo. 
Dzieli je tylko wyraźnie udział eutroficznych, neutralnych gatunków 
w jednym a acidifilnych w drugim. Wpływ prześwietlenia na skład roślin
ności typu Asperula-Oxalis uwidoczniają zdjęcia 14, 13, 34, 35 i 143 
Tabl. II.

Zbiorowiska powyżej opisane określam ogólnie jako typ Galium ver- 
mim-Asarum (pochodny Asperillo-Asarum) oraz Galium vernum-Oxalis 
(pochodny Asperula-Oxalis).
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Ciekawie zaznacza się wpływ naświetlenia na runo typu Carex pilosa. 
Obserwacje i pomiary wykazały, że zbiorowisko to zachowuje się dość 
niezależnie w stosunku do omawianego czynnika (12). W odpowiednich 
warunkach edaficznych spotyka się typowo wykształcone płaty przy 
promieniowaniu względnym zarówno 2,1% jak 20,4%. W obrębie tego 
samego płatu wskutek nierównomierności okapu promieniowanie względ
ne waha od 1,0% do 60,0%. Na ogół zajmuje typ ten siedliska stosunkowo 
jaśniejsze. Bardzo silne prześwietlenie, np. wskutek częściowego, a nawet 
całkowitego wyrąbania drzew, powoduje z reguły niezwykły rozwój 
Carex pilosa, która głuszy niemal wszystkie inne rośliny, tworząc gęsty, 
bardzo bujny łan. Tego rodzaju zniekształcone płaty spotyka się dość 
często.

Podobnie zachowuje się zbiorowisko typu Carex brizoides. 1 tu rów
nież znaczne — zwykle sztuczne — prześwietlenie lasu prowadzi do wy
kształcenia niemal czystych skupień tej turzycy.

Mszysty las bukowy zajmuje zwyczajnie siedliska o północnej i za
chodniej ekspozycji, unikając, wyraźnie stanowisk wystawionych na po
łudnie. '('rudno mi rozstrzygnąć, czy działa tu zmniejszona intensywność 
promieniowania, czy raczej wyższa na ogół wilgotność powietrza 
i w związku z tym zmniejszone parowanie.

Zjawisko analogiczne obserwujemy w obrębie boru typu Aęrostis 
eapillaris-Entodon Schreberi. Kobierzec mchów (Entodon Schreberi, Di- 
crunmn undulatum, Polytricliuin i in.) wykształca się najobficiej na zbo
czach północnych i zachodnich, na południowych natomiast, zwłaszcza 
o podglebiu wapiennym często brak go zupełnie lub reprezentowany bywa 
fragmentarycznie.

Bór typu Agrostis cupillaris-Entodon Schreberi dzięki składowi ga
tunkowemu piętra drzew jest z natury zbiorowiskiem jasnym. Dwie serie 
pomiarów aktinometryeznych, wykonanych 2.V.1946. między 12h a 13h 
czasu miejscowego, w różnych punktach typowego płatu na Łysówce 
k/Winnik dały średnie wartości promieniowania względnego 32,1% 
i 34,1%. Tak wysokich wartości nie spotyka się normalnie w innych ty
pach lasów. Nic dziwnego, że w skład runa wchodzi wiele gatunków he- 
liofilnych (p. wyżej).

Daleko idące prześwietlenie prowadzi do przekształcenia lasu w zbio- 
• owisko charakteru łąkowego.

Przejdźmy z kolei do omówienia wpływu naświetlenia na zmienność 
roślinności w czasie. Zagadnienie to dotyczy fenologicznego następstwa 
różnych aspektów floryslycznych w związku z wiosenną zmiana reżimu 
świetlnego, spowodowaną listnieniem piętra drzew i krzewów. Przebieg

I
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tej zmiany odnośnie najważniejszych typów lasów liściastych badanego 
terenu przedstawiony został na podstawie serii pomiarów aktinouietrycz- 
nych, dokonanych wiosną 1946 (13). W wyniku okazało się, że zmiana 
fotoklimatu następuje w- różnych zbiorowiskach bądź wcześniej, bądź 
później, zależnie od składu gatunkowego piętra drzew i warunków sie
dliskowych. Zachodzi ona wcześniej w lasach bukowych i grabowych, 
później w' olchowych. Typów dębowych, niestety, nie można było zbadać. 
Sam przebieg tej zmiany może być różny i uwarunkowany jest składem 
i budową wyższych pięter lasu.

Rozkład aspektów' zmierza do wykorzystania jasnego okresu przed- 
listnego przez gatunki heliofilne.

Przebieg wiosennych zmian roślinności dla poszczególnych zbioro
wisk na podstawie ścisłych obserwacji w r. 1946 podaję poniżej.

A) Las typu Carex pilosa. S. stok „Pryski“ w dolinie Marusizczaka.
24.111. Anemone hepática ' (początek kwitnienia)

Daphne mezereum ’
29.111. Anemone hepática o (pełnia kwitnienia) !!! (aspekt)

Lúzala pilosa ‘
2.IV. Anemone nemorosa ‘

Daphne mezereum q 
Pulmonaria obscura q

6.1 V. Anemone nemorosa q !!!
Luzula pilosa q
Anemone hepática 0 (koniec kwitnienia)

14.IV. Viola silvestris +
Carex pilosa *

22.IV. Viola silvestris q 
Carex pilosa o !!!
Carex digitata ’
Anemone nemorosa 0 
Pulmonaria obscura 0 
Oxalis acetosella o

24.1 V. Stellaria holostea +
Convallaria majalis + +

28.1V. Stellaria holostea q !!!
Fragaria vcsca +
Galeobdolon Interna ~r 
Carex pilosa 0

1. V. Galeobdolon liiteum q

2. V. Fragaria vesca q
Stellaria holostea 0

4.V. Asperula odurata *
8.V. Asperula odorata q !!!

Galeobdolon luteum 0



Roślinność lasów okolic Lwowa 169

Wyróżnia się tu pięć kolejnych stadiów fenologicznych, a mianowicie 
w okresie bezlistnym aspekty z Anemone hepática, A. nemorosa i Carex 
pilosa, zaś w stadium listnienia buków aspekty ze Stellaria holostea oraz 
Asperula odorata.

B) Las typu Asperula-Asarum w dolinie Maruszczaka.
24.111. Anemone heputica *

2.1V. Anemone nemorosa *
Pulmonaria obscura q

6.1 V. Anemone nemorosa o —
Anemone heputica 0 
Corydalis solida * o 
Gasea lútea +

14. IV. Ranúnculos iicaria +
Lathyrus vernus *

22.IV. Ranunculus ficaria q !!!
Lathyrus vernus 
Anemone nemorosa 0 
Pulmonaria obscura 0

28. IV. Galeobdolon luteum +
Vinca minor *
Ranunculus ficuria 0

2.V. Vinca minor o !!!
4.V. Polygonatum multiflorum *

Asperula odorata *
10.V. Asperula odorata o !’!

W tym typie lasu zaznaczają się dość wyraźnie cztery wiosenne 
aspekty, a to z Anemone nemorosa, Ranunculus ficaria. Vinca minor 
i Asperula odorata. Aspekt z Vinca minor występuje oczywiście tylko 
w obrębie facji, charakteryzującej się udziałem tej rośliny, pozostałe 
natomiast aspekty są zjawiskiem powszechnym.

C) Las typu Carex brizoides wykazuje tylko dwa aspekty wiosenne- z Anemone 
nemorosa i Carex brizoides. Wynika to głównie z niekorzystnych warunków 
siedliskowych tego zbiorowiska.

14.1 V. Anemone nemorosa o 11!
8.V. Carex brizoides o H!

D) Ziołorośle typu Chueropbyllum hirsutum w dol. Maruszczaka.
24.111. Chrysosplenium alterniiolium '

Prímula elatior +
2.IV. Isopyrum thalictroides +
6.1V. Anemone nemorosa ’

Anemone ranunculoides ’
14.1 V. Anemone nemorosa o 11!

Anemone ranunculoides q 
Isopyrum thalictroides q
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22. IV. Anemone nemorosa 0 
Caltha palustris q 
Corydalis cava *

24.IV. Ranunculus cassnbicus '
4.V. Stcllarla nemoruin +

Geum rivale o H!
Ranunculus lanuginosus * 
Valeriana sirnplicifolia *

8.V. Valeriana sirnplicifolia q 
Geranium phaeum *

18.V. Chaerophyllum hirsutum o !!! 
Geranium phaeum q

W ziołoroślu zaznaczają się wiosną trzy stadia fenologiczne: aspekt 
z Anemone nemorosa w okresie bezlistnym, przechodzący w aspekt z Geum 
rivale pod koniec tego okresu oraz b. wybitny aspekt z Chaerophyllum 
liirsutuin pod normalnym okapem lasu. Niektóre facje tego zbiorowiska 
wykazują latem aspekt, związany z kwitnieniem Telekia speciosu.

Z pozostałych typów lasów liściastych mszysty las bukowy nie wy
kazuje zmienności sezonowej, zaś lasy o znacznym udziale dęba nie mogły 
być — niestety — pod tym względem zbadane.

E. Wpływ pozostałych czynników klimatycznych.

Zależność roślinności leśnej badanego obszaru od pozostałych czyn
ników mikroklimatycznych zdaje się być na ogół niewielka, o ile chodzi 
o zróżnicowanie przestrzenne szaty roślinnej. Najwyraźniej daje się 
uchwycić związek z wilgotnością powietrza. Stopień nasycenia powietrza 
parą wodną — zależny zasadniczo od warunków topograficznych 
związany jest jednak tak ściśle ze składem szaty roślinnej, że trudno 
bywa rozstrzygnąć, czy w danym wypadku warunkuje on takie, a nie inne 
wykształcenie roślinności, czy raczej sam jest przez nią uwarunkowany.

Na wilgotność powietrza oprócz czynników klimatycznych wpływają: 
a) warunki topograficzne, b) drzewostan i c) skład runa. W pobliżu zbior
ników wodnych względna wilgotność caeteris paribus jest większa, niż 
na innych siedliskach. Tak np. serie pomiarów, wykonanych 2.!V.1946, 
zatem w okresie przedwegetacyjnym, między 11M5’ a 12'* 15’ w trzech 
punktach doliny Maruszczaka: na dnie nad potokiem (ziołorośle), na te
rasie (Carex brizoides) i mi wystawionym na S. zboczu (Curex pilosa) 
dały wynik następujący:

Ziołorośle 
Carex brizoides 
Carex pilosa

W = 35,8% 
W = 29,5% 
W - 27,4%
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Przewiewność we wszystkich punktach była jednakowa. Wyższa 
wilgotność powietrza w ziołoroślu w porównaniu z Carex brizoides uwa
runkowana jest bliskością wody (potok), natomiast wilgotniejszy mikro
klimat lasu z Carex brizoides w porównaniu z Carex pilosa znajduje wy
tłumaczenie w południowej ekspozycji tego ostatniego, powodującej 
zwiększenie intensywności promieniowania.

Drzewostan zwarty powoduje wydatne zwiększenie wilgotności po
wietrza w warstwie runa wskutek zahamowania przewiewu. I tak: w gęsto 
zwartym młodym lesie grabowym mi wierzchowinie „Pryski“ (Asperulu- 
Asarum) zanotowano 2.1 V.1946 121' 45’ wilgotność względną W = 4O,2#/o, 
gdy w lasach przewiewniejszych, bardziej otwartych, była ona znacznie 
niższa (p. wyżej).

1.VII.1945. 16h 15' na wierzchowinie „Pryski" stwierdzono w dwu punktach, odle
głych od siebie J- 100 m następujące wartości W:

a) las bukowy
zwarcie 0,6 W = 67,2°/(i

b) miody las grab.
zwarcie 0.9 W = 70,3%

22.IX.1945. 12h 30’ — I4h w tych samych punktach:
a) W = 63,8%
b) W = 78,4%

Tegoż dnia po południu obserwowano w lesie bukowym typu Carex pilosa na 
,-Prysce“ następującą różnicę wilgotności powietrza zależnie od zwarcia koron:

wierzchowina zwarcie koron 0,6 W — 63.8% 
stok S. <3 15° ., „ 0,9 W -= 68,9%

Największe może znaczenie posiada jednak rodzaj runa. Na ogół 
stwierdzić należy, że wilgotność powietrza (chodzi tu stale o warstwy 
przyziemne, 10—20 cm nad ziemią) jest proporcjonalna do stopnia roz
woju i bujności warstwy zielnej. Parowanie i transpiracja roślin są pierw
szorzędnymi czynnikami, powodującymi zwiększenie nasycenia powie
trza parą wodną. Oto parę przykładów:

1.VII.1945. 161* 15’ w lesie bukowym z brzozą o zwarciu 0,6 na wierzchowinie 
• Pryski” zanotowano następujące wartości W dla dwu punktów, odległych :|- 5 m:

a) runo typu Carex pilosa
zwarcie j-:. 60% W ~ 66,2%

b) runo typu Carex brizoides
zwarcie 4- 80% W = 68,2°/o

19.IX. 1945. 14h 30' w dolinie potoku Czyszkowskiego w młodym lesie grabowym 
(zwarcie koron 0,9) stwierdzono różnice wilgotności względnej w dwu punktach odle
głych zaledwie 1 m, a różniących się składem ilorystycznym nma:

a) runo typu Asperulu-Asarum
zwarcie .¿30% W = 70,2%

b) runo typu Carex pilosa 
zwarcie + 40% W =• 72,6%
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12.V1I.1945. 15h30’. Dublany, las „Karwaty“ odl. a) od b) +_ 10 m.
a) las dębowy typu Asperula-Asarurn

zwarcie runa + 50% 
b) olszyna z runem typu ziołorośla

W = 79,8%

zwarcie runa + 100% W •-= 93,4%
8.V.1946. 9b -10h Dolina Maruszczaka koto Pasiek. Odlegl. a—b=100 in,

a) las bukowy z Carex pilosa
(drzewa ulistnione) W = 47,9%

b) las olchowo-jawor. z Carex briz. 
(początek listnienia drzew)

c) olszyna z runem zioloroślowyin
W - 50,2%

(początek listnienia drzew) W = 75,0%
15.IX.1945. 12'> -131'. Odległość a) od b) 100 in.,

a) las bukowy z mchami
„Pryska“ stok W. 20°

b) olszyna zioloroślowa w doi.
W = 42,6%

potoku Czyszkowskiego W = 89,0%
Piękny przykład wpływu runa na wilgotność powietrza stanowi na

stępująca seria pomiarów, wykonanych w lesie olchowym typu ziołorośla 
z Chaerophyllum hirsutnm w dolinie Maruszczaka k/Pasiek (punkt stały)

Data: 29.111 2.IV 24.1V l.V 4.V 8,V 29.V l.VII 15.IX
. W »/o 45,2 35,8 53.0 70,7 78,3, 75,0 91,0 91,6 94,0

Mszysty las bukowy odznacza się na ogół większą wilgotnością po
wietrza w warstwie runa, niż inne typy lasów bukowych o podobnym 
zwarciu koron. Pochodzi to stąd, że kobierzec mchów — zwłaszcza Leuco- 
bryum glaucum działa jak gąbka, chłonąca i utrzymująca wodę. Jak 
dalece wspomniany mech spełnia tę rolę, świadczyć może fakt, że w ty
dzień po deszczu, następując na poduszki Leucobryum glaucuiii wyczu
wałem wyraźnie chłód i wilgoć, czego nie stwierdziłem w sąsiednim „Pi- 
losetum". Nic dziwnego, że przyziemne warstwy powietrza bywają za
zwyczaj w mszystej buczynie bardziej nasycone parą wodną, niż w innych 
równorzędnych zbiorowiskach. 1 tak:

18.IX.1945. 15h 30’—16b. Las bukowy „Pryska“ stok N. 35°
„Ptlosetum" W = 73,4%

o 10 m „Muscosum" W = 74,5%
22.IX.1945. llh-- 12h30'. Las bukowy „Pryska“

„Piloselum" — wierzchowina W ~ 63,8% 
„Muscusum" — NWW <£ 25° W = 69,3%

2.1V.1946. w południe. Las j. w.
,„Piloselum" 
„Muscosum"

4.V.1946. ). w.
„Piloselum"
„Muscosum"

W - 27,4% 
W = 46,9%

W = 48,3% 
W = 55,7%
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Długotrwały brak deszczu powoduje jednak wreszcie zupełne wysu
szenie kobierca mszysrego, rosnącego przecież na łatwo przepuszczalnej, 
piaszczystej glebie (p. wyż.). W takich wypadkach wilgotność dolnej 
warstwy powietrza buczyny mszystcj jest znacznie niższa, aniżeli w po
zostałych analogicznych typach lasów bukowych.

24.1V.1946. w południe. Las bukowy „Pryska“. 23-ci dzień bez deszczu. 
„Pilosetam" W ■= 45,4%
„Muscosum" W = 21,6%

Średnia wilgotność powietrza za okres wegetacyjny, obliczona na 
podstawie paruset jednostkowych pomiarów w lasach ndl. Winniki przed
stawia się dla zbadanych zbiorowisk następująco:

Zbiorowisko: Bór Buczyna Typ Typ Typ Ziolor.
Aur. nip mszysta C. pil. C. briz. Asp. 4s.
Ent. Schr.

Średnio W • 27,1) 55,6 59,9 61.9 71,5 83,2

Powyższe zestawienie ma wartość orientacyjną, wskutek niewielkiej 
ilości pomiarów, robionych niesystematycznie. Za stwierdzone można 
uważać:

1. Szczególnie suchy mikroklimat siedlisk typu Agrostis capiUaris- 
Entodon Selireberi. (gleba sucha; masa roślinna runa nieznaczna).

2. Szczególnie wilgotny mikroklimat siedlisk typu ziołorośla (gleba 
wilgotna; masa roślinna runa duża).

3. Spośród pozostałych lasów liściastych siedliska typu Asperala- 
Asarutn zdają się odznaczać najwyższą wilgotnością powietrza. 
Stoi to w związku ze znacznym ocienieniem wskutek dużego 
zwarcia drzewostanu.

Pozostałe typy lasów liściastych zachowują się dość obojętnie w sto
sunku do wilgotności powietrza jako czynnika siedliskowego; warto 
zauważyć, że są to zbiorowiska również dość niezależne od warunków 
naświetlenia, z którymi wilgotność powietrza jest wyraźnie związana.

Wpływ temperatury na przestrzenne zróżnicowanie roślinności leś
nej badanego terenu jest dość nieznaczny. Związany jest on z ekspozycją, 
wilgotnością powietrza i zacienieniem. Stąd wszystkie uwagi odnośnie 
związku szaty roślinnej ze wspomnianymi czynnikami odnoszą się rów
nież do temperatury powietrza. Położone w dolinie ziołorośle o dużym 
zwarciu drzewostanu i znacznej wilgotności powietrza wykazuje w okre
sie wegetacyjnym w dzień temperatury niższe, niż inne zbiorowiska leśne. 
1 ak np. w dolinie Maruszczaka notowano następujące wartości tempera
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tur w dwu punktach odległych +_ 50 m (Ziołorośle nad potokiem w lesie 
olchowym o zwarciu 0,6 i „Pilosetinn" na S. stoku 10° las bukowy 
zwarcie 0,5):

Ziołorośle „Pilosehtm"
22.III.1946. 14h—14h30’ 8,7° C 12,1° C
2.IV.1946. li''15’—11''45’ 9,5° C 13,5° C
1.V.1946. 12h 15’--13h 20,9° C 28.9° C
S.Y.1946. 91'-Oh 30’ 18,8° C 21.2° C

Natomiast wartości minimów są w ziołoroślu wyższe w porównaniu 
z lasem typu Curex pilosu. Tak np. 14.IX. 1945 we wspomnianych powyżej 
punktach w dolinie Maruszczaka zanotowano następujące wartości mi
nimalne:

Ziołorośle „Pllosetum" 
minimum 4,0° C 2,5° C

Świadczy to, że zbiorowisko typu ziołoroślu zajmuje siedliska o mniej
szych wahaniach temperatury, niż las bukowy z Carex pilosu, gdzie mi
kroklimat ma charakter bardziej „kontynentalny“.

Spośród lasów bukowo-grabowych badanego terenu, zbiorowiska typu 
Asperulu-Asurum odznaczają się z reguły nieco chłodniejszym mikrokli
matem niż inne lasy tej grupy. Fakt ten związany jest z większym zacie
nieniem siedlisk, zajmowanych przez runo typu Asperulu-Asarum. Dla 
przykładu podaję kilka cyfr:

1.VII.1945. 161'15’—16h 45’. Wierzchowina „Pryski” 
a.) las bukowy z Carex pilosu

o 50 m b) las grabowy typu Asper.-Asurum
22.IX.1945. 131' 15’—151'. „Pryska”

a) las bukowy z Curex pilosu
o 50 m b) ias grabowy typu Asper.-Asurum 

2.IV.1946. 12|l-12h30’. „Pryska“
a) las bukowy mszysty 

o 100 m b) las grabowy typu Asper.-Asurum
8.V.1946. 10h 45’—li1* 15', „Pryska“

a) las bukowy mszysty
b) las grabowy typu Asper.-Asurum

i t. p.

T = 17,7° C 
T = 17,0° C

T = 20,7° C 
T = 19,7° C

T = 11,2° C 
T = 10,6° C

T = 22,2° C 
T = 19,9° C

Daleko większe znaczenie posiada temperatura powietrza, gdy chodzi 
o różnice fenologicznych pojawów pewnych aspektów, występujących 
w różnych typach lasu. Decydującym czynnikiem jest tu położenie topo
graficzne. Stoki południowe, silniej ogrzewane, mają o kilka dni wcześ
niejszą wegetację niż tereny o innej ekspozycji. Piękny przykład stanowi 
pojaw aspektu z Anetnone nemorosu wiosną 1946 w dwu typach lasu w do-
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linie Maruszczaka, różniących się systematycznie temperaturą powietrza
wskutek odmiennego położenia topograficznego:

Las bukowy z ('. pilosa Las olcliowo-jaworowy
stok S 15° z Carex brizoides 

terasa w dolinie
29.1 II. 1946. 12,1° C 10.6° C
?.IV.1946. 13,5° C 13,2° C

24.IV.1946. 18,6° C I8,5°C
5.IX.1945. 19,7° C 18.9° C

Wyraźna różnica ciepłoty na korzyść „Pilosetuin" zaciera się w środ
ku wiosny wskutek o wiele późniejszego listnienia olch i jaworów w po
równaniu z linkami. W stadium wykształconych liści różnica ta znowu 
występuje.

Masowy rozwój Anemone nemorosa był w r. 1946 przeszło tydzień 
wcześniejszy w lesie z Carex pilosa niż z Carex brizoides, ii mianowicie:

Las z Carex pilosa Las z C. brizoides
pojaw aspektu z
Anemone nemorosa 6.1V.1946. 14.IV.1946.

Przykładem tym zakończę omawianie związku szaty roślinnej bada
nego terenu z czynnikami mikroklimatycznymi.

F. Wpływ człowieka.

Lasy badanego terenu są zbiorowiskami półnaturalnymi. pozostają
cymi pod wpływem bezpośredniej gospodarki ludzkiej. O ile ogranicza 
się ona do umiejętnego użytkowania, zgodnego z naturalnym kierunkiem 
rozwoju szaty roślinnej w związku z warunkami siedliskowymi, wówczas 
równowaga biologiczna nie bywa zaburzona i las zatrzymuje swój pier
wotny typ. Ten charakter posiadają zbiorowiska, przedstawione dotych
czas. Inaczej rzecz się ma, gdy gospodarka ludzka wprowadza w kom
pleks siedliskowy czynniki zupełnie nowe, niespotykane w przyrodzie 
pierwotnej, lub też gdy przybiera formy jednostronnej, bezwzględnej 
eksploatacji. W tych warunkach zaburzenie równowagi jest zasadnicze 
i zmiany roślinności idą bardzo daleko.

Do najczęstszych przejawów gospodarki tego typu należy wyrąb, 
wypalanie i wypasanie. Wyrąb lasu powoduje całkowitą zmianę mikro
klimatu oraz stosunków wodnych gleby. Gatunki cieniolubne giną bardzo 
szybko, pozostałe przystosowują się do zmienionych warunków, wkracza 
cały szereg roślin nowych, heliofilnych chwastów leśnych i te nadają ton 
zbiorowisku. Niekiedy zdarza się, że pewne gatunki stale w lesie wystę
pujące rozwijają się w zmienionych warunkach anormalnie bujnie i głu
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sząc inne składniki runa wytwarzają niemal czyste skupienia. Ten wypa- 
Jek zachodzi np. wskutek bardzo znacznego przerąbania lasu typu Carex 
pilosa i Carex brizoides. W obu razach dominujące turzyce wykazują 
wspaniały rozwój i tworzą zwarte, jednolite łany. Tego rodzaju płaty 
z Carex brizoides, jako uwarunkowane szczegółami topograficznymi, nic 
zajmują nigdy większych przestrzeni, chociaż trafiają się dość często. 
Natomiast skupienia Carex pilosa, będąc stadiami denaturacji bardzo roz
powszechnionego typu lasu, spotyka się w dużych płatach, wszędzie tam, 
gdzie proces intensywnego odlesiania poczynił pierwsze kroki. W dal
szym stadium, po zupełnym usunięciu drzewostanu w miejsce gatunków 
hardziej cieniolubnych, jak Asarum europaeum, Asperula odorata, Oxalis 
acet osella, Puhnonaria obscura i szereg innych wkraczają elementy helio- 
filne, w danym wypadku głównie różne jeżyny, a mianowicie Rubus 
Idaeus, li. Vestii, R. villicaulis i li. hirtus. W tym gąszczu pojawiają się 
z czasem młode brzózki i odroślowe graby — buki praktycznie się nie 
odnawiają — i zbiorowisko zwolna regeneruje swój leśny charakter. 
Wszystkie stadia przedstawione powyżej obserwować można na terenie 
ndl. Winniki, gdzie w części zachodniej, położonej w sąsiedztwie Pasiek 
i rogatek Lwowii las systematycznie się cofa, zamieniając na bezużytecz
ne haszcze. Ostatnia wojna i spowodowany nią brak,opału, obok nędzy 
ludności przyczyniły się bardzo wydatnie do odlesienia omawianych 
obszarów. W czasie od jesieni 1939 do lata 1946, las na tym odcinku cofnął 
się około 3 km, ustępując miejsca zrębom, jeżynowym gąszczom i zwar
tym, grabowym zaroślom. Władze sowieckie przygotowały wielki plan po
nownego zalesienia, lecz nim dojdzie do realizacji, las cofa się dalej...

Suche, piaszczyste zręby porasta masowo Calamagrostis cpigeios. 
Kłącza tej trawy przerastają glebę we wszystkich kierunkach, tworząc 
gęstą sieć i uniemożliwiając odnowienie drzewostanu.

W lasach janowskich o typie Asperula-Asarum i Asperula - Oxalis 
spotyka się partie zmienione na skutek wycięcia dęba z pozostawieniem 
sosny. Kuno takich miejsc składa się z resztek dawnej roślinności z do
minacją gatunków obcych, względnie występujących w' normalnym zbio
rowisku w nieznacznej ilości. Do nich należą przede wszystkim jeżyny 
(Rubus serpens, li. suberectus i li. Idaeus) dalej paprocie Aspidium filix- 
inas i Athyrium filix-femina.

Wypalanie lasu w terenie badanym trafia się dość rzadko i ma cha
rakter zawsze przypadkowy. Obserwowałem zaledwie parę płatów tego 
rodzaju, głównie w lasach brzuchowickich, rzadziej janowskich, tu i tam 
w borach sosnowych. Wypalone było runo i oczywiście wierzchnia war
stwa gleby. Rzadkie sosny z osmalonymi do pół metra pniami wiodły
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nędzny żywot. Takie partie opanowane były z reguły przez Calluna vul
garis z domieszką elementów otaczającego boru. Przykład podobnego 
wrzosowiska przedstawia zdjęcie 74 Tabl. II.

Wypas bydła w lesie stanowi często spotykaną formę gospodarki 
ludzkiej. Wpływ jego na runo sprowadza się do spasania, wydeptywania 
i energicznego nawożenia substancjami azotowymi. Oczywiście, niezno- 
szące tycli czynników gatunki, a jest ich większość, giną, miejsce ich zaś 
zajmują rośliny, którym wspomniane działanie zwierząt nie szkodzi. 
W siedliskach suchszych a jasnych zjawia się wtedy Nardus stricta, ma
jąca zdolność łatwego odnawiania, a której zbite kępy opierają się sku
tecznie wydeptywaniu. W połączeniu Z prześwietleniem na skutek wyrę
bów czynnik ten prowadzi do wytworzenia zbiorowisk, stojących na po
graniczu lasu i łąki. Gęsto zwarte runo składa się głównie z traw (Nardus 
siricta, Agrostis capilluris, Iiriza media, Festuca ovina, F. pratensis i in.) 
oraz roślin łąkowych, jak Trifolium montait um. Galium verum, Achillea 
inillefolium, Centauera Jacea, Polygala vulgaris obok nielicznych resztek 
roślinności leśnej. Skład florystyczny takiego zbiorowiska przedstawia 
bardzo charakterystyczne zdjęcie 52 Tabl. 11.

W lasach wilgotniejszych i bardziej zacienionych wypasanie powo
duje rozwój Descliampsia caespitosa. Ta gęsto kępkowa trawa odporna 
na wydeptywanie rozwija się szczególnie dobrze na glebach zasobnych 
w azot. Dla stwierdzenia tej obserwacji przeprowadzano w punkcie prób
nym w dolinie Maruszczaką w latach 1944—1946 systematyczne nawo
żenia płynnymi’ nawozami. Już w drugim roku udział Descliampsia 
caespitosa zwiększył się dwukrotnie, pod koniec zaś doświadczenia trawa 
ta tworzyła bujne, zwarte kępy. W sąsiedztwie nawożonego poletka — 
mimo obecności badanej trawy -- udział jej był nieporównanie słabszy 
jakościowo i ilościowo.

Zakończenie

Ostateczne wyniki mojej pracy dadzą się streścić następująco:
1) Statystyczne badania nad roślinnością runa leśnego okolic Lwowa 

wykazały szeregowy charakter zróżnicowania zbioro
wisk roślinnych w ścisłej zależności od czynników siedliskowych.

2) Z w i ą z e k wzajemny gatunków jest słaby. Każda 
roślina ma swoją własną amplitudę ekologiczną i reaguje swoiście na 
działanie kompleksu czynników zewnętrznych. Wymagania poszczę-
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gólnych gatunków z reguły nic pokrywają się wzajemnie. Trudno 
wobec tego mówić o ściśle określonych grupach gatunków skorelo
wanych. Również związek poszczególnych pięter lasu jest zjawiskiem 
czysto statystycznym.

3) Wobec powyższego pojęcie asocjacji czyli zespołu roślinnego 
jako wyodrębnionej grupy, analogicznej do systematycznego gatun
ku i uzgodnionej jako całość z otoczeniem — zdaje się być pojęciem 
nierealnym.

4) Dla wytłumaczenia prawidłowości rozmieszczenia szaty roślinnej 
i związku jej z warunkami siedliskowymi należy raczej przyjąć za
leżność zmian roślinności od zmian czynników 
ekologicznych. W wypadkach gdy warunki siedliskowe zmieniają się 
w sposób nie ciągły — wówczas także zmienność szaty roślinnej 
przebiega w tenże sposób, co pozwala na wyróżnienie pewnych ty
pów roślinności o wartości ściśle lokalnej. Im bardziej specyficzny 
jest dany układ warunków, tym wyraźniej i ostrzej wyodrębnione są 
odnośne zbiorowiska.

5) Centrum zagadnień geobotanicznych zdaje się być ekologia 
g a t u n k ó w z jednej strony a ekologia siedlisk z dru
giej strony.

6) Związek zróżnicowania szaty roślinnej z natężeniem czynników eko
logicznych jest zgodny z zasadą względności. W każ
dym poszczególnym wypadku czynnik będący w minimum gra rolę 
czynnika formatywnego.

7) Znaczenie poszczególnych czynników ekologicznych jest różne. W te
renie zbadanym główną rolę zdają się odgrywać czynniki e d a- 
f i c z n e. Z nich na pierwszy plan wybija się reakcja gleby, jej 
żyzność i stopień nawodnienia. Spośród czynników mikroklimatycz- 
nycli największe znaczenie posiada prawdopodobnie natężenie pro
mieniowania, wpływające wydatnie na pozostałe czynniki.

8) Związek siedliska i roślinności nosi cechy obustronnej zależności. 
W bardzo wielu wypadkach daje się stwierdzić aktywny udział ro
ślinności w tworzeniu siedliska i wyraźny jej wpływ zarówno na 
mikroklimat, jak i na przebieg procesów glebotwórczych.
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SPIS ZDJĘĆ FI.ORYSTYCZNYCH.
1

3. Ndl. Winniki. Las olchowy z Carex brizoides na lewym brzegu potoku Czyszkow
skiego. 25.V.1941.

6. Ndl. Winniki. Olszyna zioloroślowa na lewym brzegu potoku Czyszkowskiego 
k/Mariówki. 1.VI.1941.

8. Ndl. Winniki. Las nfeszany typu Aspcrulu-Asarum na wierzchowinie „Łysówki“. 
1.VI.1941.

9. Ndl. Brzuchowice. Las bukowy typu Asperula-Asarum k/Holoska. Wierzchowina 
z wychodniami wapieni. Zwarcie koron 0,4; podszyt slaby. V.1941.

12. Ndl. Winniki, Wierzchowina k/Czart owakiej Skaty. Las bukowy z Carex pilosa; 
zwarcie koron 0,6. 21.VI.1941.

13. Ndl. Winniki. Dąbrową typu Galium vernum-Oxalis przy drodze z Lesienic do 
Srok. Zwarcie koron 0,3. 7.VI.1942.

14. Ndl. Winniki. Miody las dębowo-sosnowy typu Galium vernum Oxalis przy drodze 
z Lesienic do Srok. Gleba piaszczysta, Zwarcie koron 0.5. 7.YI.1942.

20. Ndl. Winniki. Wierzchowina „Pryski“. Miody las bukowo-grabowy typu Asperula 
Asarum. Zwarcie koron 0,4; runa 30% 21.IV.1943.

21. Ndl. Jaryczów. Las „Brzezina“ w części E. na W. od gajówki Żydiatycze. Grabina 
typu Asperula-Asarum; zwarcie koron 0,9; runa 70%. 15.V.1943.

22. Ndl. Winniki. „Gaj Oświeca“ k/Zubrzy. Las dębowy typu Asperula-Asarum w W. 
części. Podszyt obfity. 16.VI.1943.

23. J. w. Miody las przerzedzony. Zwarcie runa 50°/». 16.VI.1943.
24. J. w. w części E. Zwarcie runa 50%. !6.V.1943.
26. Ndl. Winniki;. „Gaj Oświeca“ k/Ieśniczówki Żubrza. B. miody las dębowy z Carex 

brizoides; zwarcie runa 70%. 16.V.1943.
27. BHóhoTSZCza k/Lwowa. Rzadki las dęhowy z Carcx brizoides przy E. końcu wsi. 

Zwarc!e koron 0,1; lekki skłon w kier S. 30,V.1943.
28. J. w. Las sosnowo-dębowy, zwarcie 0,3 z Carex brizoides. zwarcie runa do 100%. 

30.V.1943.
29. Bilohorszcza k/Lwowa. Las sosnowy z Carex brizoides na S. od toni koilejowego. 

Zwarcie runa 90 100%. 30.V.1943.
30. Ndl. Winniki. Dolina pot. Czyszkowskiego u zbiegu z. potokiem z Miodowej Groty. 

Olszyna zioloroślowa. Zwarcie runa 100%. 3.VI.1943.
31. Ndl. Winniki. L.as „Pryska“ stok N. <i 20°. Las grabowy z domieszka brzozy 

i olchy. Runo typu Curex pilosa, zwarcie 60%. 3.V1.1943.
32. Ndl. Winniki. Wierzchowina „Pryski" Las bukowy z Carex pilosa; zwarcie ko

ron 0,6; runa 40%. 9.VI. 1943.
33. Ndl. Basiówka. Na N. od leśniczówki Sknilów. Las dębowo-olchowy z Carex bri

zoides. Zwarcie koron 0,3; runa 60%. 20.VI.1943.
34. J. w. Las dębowy typu Galium vcrnum-()xalis. Zwarcie koron 0,6; runa 3O"/o. 

20.Vl.1943.
35. Ndl. Stawczany. Las sosnowy (zwarcie 0,4) na S. od leśniczówki Ferdynandówka. 

Runo typu Galium vetnum-Oxalis zwarcie 70%. Podszyt gęsty. 20.Vl.l9a3.
36. J. w. Las dębowy, zwarcie 0,4. Podszyt gęsty. Runo typu Carex brizoides. zwar

cie 40%. 20.VI. 1943.
38. Ndl. Winniki. Las „Dąbrowa“. Wierzchowina. Las grabowy zwarcie 0,6. Runo typu 

Asperula-Asarum zwarcie 80%. 22.Vl.1943.
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39. Ndl. Winniki. Przy drodze Lesienice—Sroki na NW. od wsć Podborce. Las sosno
wo-dębowy kilkunastoletni zwarcie 0,5 Runo typu oligotroficznego .Myrtilletum" 
zwarcie 50°/». 25.VI.1943.

40. J. w. Las z Moliniu coerulea; zw. runa 60%. 25.V1.1943.
41. J, w. w N. części lasu. Las dębowy zwarcie 0,4 Runo z Carex brizoldes zwarcie 

50%. 25.VI.1943.
42. J. w. w E. części. Las dębowy, zw. 0,3. Podszyt gęsty. Runo z Molinia coerulea, 

zw. 60%. 25.VI.1943.
44. Nd!. Winniki. Dolina Maruszczaka, stok zlekka N. Las grabowo-olchowy zw. 0,7. 

Runo typu Carex brizoides /.w. 90%. 27.VI.1943.
45. Ndl. Winniki. Cienisty parów na S. od Maruszczaka. Stok N. 60°. Las grabowy, 

zw. 0,9. Runo typu Asperula-Asarum, zw. 50%. 27.VI.1943.
46 J. w. Stok N. <L 15°. Las bukowo-grabowy, zw. 0,8. Runo typu Carex pilosa, zw. 

40%. 27.V1.1943.
47. Ndl. Winniki. Las „Kopań“; wierzchowina. Las bukowy, zwarcie 0,7. Runo typu 

Carex pilosa, zw. 50%. 27.V1.1943.
48. Ndl. Winniki. Las „Dąbrowa“, stok S. <¡T 25°. Las dębowy, zwaroie 0,3. Podszyt 

obfity. Runo typu Asperula Asarum (na marglu), zw. 40%. 3.VII.1943.
50. J. w. Stok NF.. 50. Las grabowy, zw. 0,9. Runo typu Asperula-Asarum z Vinca 

minor, zw. 60%. 3.VI1.1943.
51. J. w. stok NW. 15°. Zwarcie koron 0,7; runa 80%. 3.V1I.1943.
52. Ndl. Winniki. Las między Podborcami a Srokami w NW części. Gleba piaszczysta. 

Miody, b. rzadki bór sosnowy, zw. 0,05. Podszyt obfity. Runo typu łąkowego z pa
nującą Nardus stricta, zw 100%. 6.V1I.1943.

53. Ndl. Winniki. Kamienopo!, las na marglu na S. od folwarku. Młody las grabowy, 
zw. 0,5. Podszyt obfity. Runo typu Asperula-Asarum, zw. 50%. 6.VI1.1943.

55. Ndl. Winniki. Las „Dąbrowa“, stok F. 5°. Lais grabowy, zw. 0,9. Runo typu 
Asperula-Asarum z Vinca minor, zw. 60%. 8.VII.1943.

57. J. w. Las z przewagą jawora, zw. 0,7. Runo typu Asperula Asarum, odchylome 
w stronę ziolorośla, zw. 95%. 8.VII.1943.

59. .). w. Wierzchowina na skraju N. nad gajówką. Bagienko śródleśne. Rzadki las 
grabowy, zw. 0,05. Runo zioloroślowe. z panującym Juncus effusus. zw. 100%. 
8.VI1.1943.

60. Ndl. Jaryczów. Przy drodze na N. od Pikulowic. Las grabowo-dębowy zw. 0,4. 
Podszyt gęsty. Runo typu Asperula-Asarum zw. 40%. 11.VI'.1943.

61. J. w. Las grabowy, zw. 0,8. Runo j. w. zw. 10%. 11.VII.1943.
63. J. w. Las grabowo-dębowy. zw. 0.8. Podszyt skąpy. Runo typu Carex brizoldes, 

zw. 70%. 11.V1I.1943.
64. J. w. Las grabowo-brzozowy, zw. 0.3. Podszyt skąpy. Runo typu Galium vernum 

Asarum, zw. 30%. 11. VI.1943.
66. Ndl. Brzuchowice. Rzęsna Polska na W. od gajówki. Las dębowy, zw. 0,4. Podszyt 

obfity. Runo typu Carex brizoides, zw. 75%, 14.VII.1943.
67. J. w. Las sosnowo-dębowy ,zw. 0,4. Podszyt gęsty. Runo typu Asperula Oxalis,
68. J. w. Las dębowy z sosną i grabem, zw 0,3. Podszyt dość obfity. Runo typu 

mezotrof. „Myrtilletum“. zw. 50%. 14.VII.1943.
69. J. w. Podmokły lais sosnowy, zw. 0,1. W runie dominują Polytriclium communc 

i Sphagnum, zw. 100%. 14.V1I.1943.
70. .1, w. Bór sosnowy, zw. 0,1. Runo oligotroficzne „Myrtilletum“ zw. 100%. 14.V11.1943.
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71. J. w. Torfowisko przejściowe sosnowe, zw. 0.05. Zw. runa 100%. 14.VU.1943.
72. .1. w. Bór sosnowy, zw. 0,1. Runo oligotroficzne „Myrtilletum" zw. 95°/o. 14.VII.1943.
73. Ndl. Brzucliowice; na S. od osiedla Brzucliowice. Wierzchowina pagórka piaszczy

stego. Bór sosnowy kilkunastoletni, zw. 0,2. Runo typu Agrostis capillaris-Entodon 
Schreberi, zw. 100%. 14.VII.1943.

74. ,|. w. zach. skraj lasu. Miody, suchy zagajnik sosnowy, zw. 0,05. Runo typu 
Calluna vulgaris, zw. 100%. 14.VIi.1943.

75. J. w. Olszyna zw. 0,5. Runo typu Carcx brizoides, zw. 100%. 14.VII.1943.
76. J. w. Las sosnowy z grabem i dębem, zw. 0,3, Runo typu Asperula-Oxalis, zw. 60%.

14. VII.1943.
79. Ndl. Brzucliowice. Między Rzęsną Ruską a Strychowalcein. Bór sosnowy zw. 0.2. 

Runo typu Agr. cap.-Ent. Schr., zw. 70%. 15.VII.1943.
80. J. w. Wierzchowina wydmy. Bór sosnowy, zw. 0,2. Runo z Thymus serpyllum 

ii Hieracium pilosella, zw. 5%. 15.VI 1.1943.
81. Ndl. Brzucliowice na ‘S. od folwarku Strychowalec. Bór sosnowy, zw. 0,2. Runo 

typu Agr. cap.-Ent. Schr. zw. 100%. I5.VII.1943.
82. J. w.
83. J. w. Miody bór sosnowy, zw. 0,5. Runo typu oligotrof. „Myrtilletum". zw. 100%.

15. VI1.1943.
84. Zimna Woda. Las na W. od osiedla. Las sosnowo-dębowy, zw. 0,6. Podszyt dość 

obfity. Runo typu Galium vernum-Asarum. zw. 50%. 15.VII.1943.
85. J. w. Las dębowo-sosnowy. zw. 0.2. Podszyt gęsty. Runo typu Asperula-Oxalis, 

zw. 60%. 15.VII.1943.
86. J. w. Las sosnowo-dębowy, zw. 0.3. Podszyt gęsty. Runo typu Carcx brizoides, 

z w. 60%. 15.VI1.1943.
88. Ndl. Basiówka. Obroszyn. 100 ni na SE od gajówki. Las grabowy, zw. 0,8. Runo 

typu Asperula-Asarum, zw. 30%. 17.V1I.1943.
89. J. w. Las dębowy ze świerkiem (sadzony), zw. 0,3. Podszyt obfity. Runo z Carex 

brizoides. zw. 70%. 17.VII.1943.
91. Ndl. Basiówka. Las przy drodze Basiówka Zimna Woda. Olszyna, zw. 0,2. Runo 

typu ziotorośla, zw. 90°/». 17.VII.1943.
92. J. w. na W. od szosy Samborskiej. Las grabowo-dębowy, zw. 0,7. Runo z Carex 

brizoides, zw. 50%. 17.VII.1943.
93. J. w. Las grabowy, zw. 0,9. Runo z C. pilosa. zw. 40%. 17.VII. 1943
94. Konopnica. Las na W. od wsi. Wilgotny las grabowo-dębowy zw. 0,9. Runo typu 

Asperula-Asarum, zw. 50%. 17.VII.1943.
95. Suchowola. Las na SW. od wsi. Las dębowy z olchą, zw. 0,5. Podszyt gęsty. 

Runo z Carex brizoides, zw. 70%. 17.VII.1943.
96. Bartatów. Las na torfie na NWW od wsi. Bór sosnowy, zw. 0 05. Podszyt obfity. 

Runo torfowe ze Sphagnum, zw 100%. 17.VII.1943.
97. Ndl. Brzucliowice. Wzgórze piaszczyste na NE od wsi llolosko. Stok SE. • 40 . 

pod szczytem. Bór sosnowy z dębem, grabem i bukiem, zw. 0,7. Sosna kilkunasto
letnia. Podszyt dość obfity, w. runa 5%. 19.V11.1943.

99. Ndl. Brzucliowice. Las dębowy (zw. 0.4) w SE części. Stok N. • . 20 . Podszyt 
obfity. Runo typu Galium vernum-Asarum, zw. 60%. 19.VII.1943.

101. Ndl. Brzucliowice. Uroczysko „Łysa Góra“. Stok S pod szczytem, <) 10 . Miody 
las bukowy z sosną i grabem, zw. 0,7. Podszyt slaby, zw. runa 50%. Ściółka 
obfita. 19.V1I.1943.
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102. Grzybowice Mł. Parów na SW od wsi. Stok NW 50°. Las bukowy, zw. 0,9. 
Podszyt zlewa się z piętrem drzew. Runo typu Asperula-Asarum ¿w. 30%. 19.VII.1043.

■ 04. Grzybowice Wlk. „Czarna Góra“, stok N <J 20°. Młody las bukowy,- odroślowy, 
podszyt b. gęsty. Runo typu Asperula-Asarum (na marglu) zw. 50%. 19.VII.1943.

105. Hamulec. Droga do Grzybowic Mł. na S od cerkiewki. Stok W 30°. Piasek. 
Las bukowy z sosną, zw. 0,6. Zw. runa 30% 19.V1I.1943.

106. Grzybowice kolonia na S od wsi. Bór sosnowo-dębowy, zw. 0,6. Runo typu 4gr. 
cap.-Ent. Schr., zw. 70% 19.V11.1943.

111. Ndl. Jaryczów. Chałupki, las na N od wsi. Las sosnowo-dębowy, zw. 0.4. Podszyt 
gęsty. Runo typu Galium vermim-Asarnm, zw. 30%. 25.VII.1943.

112. .[. w. Runo typu niezotrof. ,.M yrtilletum", iw. 40%. 25.V11.1943.
113. J. w. zw. koron 0,1. Ológotrof. „M yrtilletum", zw. 90%, 25.VII.1943.
114. Ndl. Jaryczów. Las na S skraju torfowiska niskiego na N od wsi Chałupki. Las 

sosnowo-olchowy zw. 0,5. Gęsty podszyt zlewa się z runem. Runo typu ziolorośla, 
zw. 90%. 25.VII.1943.

116. Ndl. Winniki. Las Mariówka na N od szosy. Stok W 15°. Las grabowy, zw. 0,7. 
Runo typu Asperula-Asarum, zw. 60%. 3.VIII.1943.

117. Ndl. Winniki. Las Czartowska Skala, wierzchowina. Las bukowy, zw. 0,8. Runo 
typu Carex pilosa, zw. 40%. 3.VIII.1943.

119. J. w. Stok W 15°. Gleba piaszczysta. Las bukowy, zw. 0,7. Runo mszyste. 
zw. 60%, bez mchów 3%. 3.VIII.1943.

120. Ndl. Winniki. Łysówka, stok W <;>'/ 10°. Bór sosnowy, zw 0,2. Runo typu Agr. 
cap.-Ent. Schr., zw. 100%. 3.VI1I.I943

122. Ndl. Winniki. „Pryska“, stok W -¿f 40°. Zbocze parowu. Las mieszany z prze
waga buka, zw. 0,8. Runo typu Asperula-Asarum z Vinca minor zw. 70%. 4,VIII. 1943.

123. Ndl. Winniki. Dolina Maruszczaka. Las olchowy z jaworem, zw. 0,7. Runo typu 
ziolorośla, zw. 100%. 4.V1I1.1943.

125. Ndl. Winniki. „Kopań“, stok N <' 30°. Las bukowy, zw. 0,7. Runo mszVste, 
zw. 80%. 4.VII1.1943.

127. Ndl. Winniki. Źródlisko w dolinie pot. Mickiewicza. Stok N 50°. Las wiązowy 
z jaworem, zw. 0,7. Runo z Chaerophyllum hirsutum i Brachythecium rivulare. 
zw. 70%. 11.VII1.1943.

128. J. w. Olszyna w dolinie potoku, zw. 0,7. Runo typu ziolorośla z Glyceria plicata, 
z w. 100%. 11.VIII.1943

129. Ndl. Winniki. .las „Wólka Sichowska“, stok S <£' 30°. Las bukowy, zw. 0,6 
Runo mszyste, zw 80%. 15.VII1.1943.

139. Ndl. Winniki. Las na S od II. Wólki, stok N «3C 30°. Las mieszany z przewagą 
sosny, zw. 0,5.Runo typu Asperula-Oxalis, zw. 40%. 15.VI1I.1943.

140. Ndl. Winniki. „Kopań“, Las bukowy, zw. 0,9. Runo mszyste, zw. 75%, bez 
mchów 5%.15.VIII.1943.

143. Ndl. Tołszczów. Las nía S od folwarku Winniczki. Lais dębowy, zw. 0,5. Podszyt 
gęsty. Runo typu Galium vernum-Oxalis, zw. 40%. 22.VIII.1943.

144. Ndl. Tołszczów. Las miedzy Dawidowem a Gańczarami. Las grabowy, zw. 0,7. 
Runo typu Asperula-Oxalis, zw. 40%. 22.V1I1.1943.

146. Ndl. Brzuchowice. Hamulec, garb na N od wsi, stok SW 15°. Rzadki bór
sosnowy, zw. 0,05. Podszyt dość obfity. Runo typu Agr. cap.-Ent. Schr., r.w. 100%. 
I2.1X.1943,
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147. Ndl. Brzuchowice. Hamulec, garb na N od ws!i. Las sosnowo-grabowy, zw. 0,8. 
Podszyt dość skąpy. Runo typu AsperulaOxalis, zw. 20%. 12.IX.1943.

152. Ndl. Brzuchowice. Las „Buczyna“ na S od Zaiszkowa. Las bukówo-sosnowy, 
zw. 0,3. Podszyt skąpy. Runo tnszyste, zw. 70%. 12.IX.1943.

154. Ndl. Brzuchowice. Zarudce, las na S od wsi. Las bukowy, zw. 0.3 Runo mszyste. 
zw. 80%. 12.IX.1943.

157. Ndl. Winniki. „Kopali“, stok N 40°. Miody las mieszany, zw. 0,4. Podszyt 
dość rzadki. Runo mszyste, zw. 60%. 3.X.1943.

158. Ndl. Winniki. „Kopań“, dno suchego parowu. Las grabowo-bukowy, zw. 0,7. Runo 
typu Asperula-Asarum, zw. 40%. 3.X.1943.

161. Ndl. Winniki. Kopiatyn, parów na W. od wsi, stok E. 50°. Las z przewagą 
graba, zw. 0,8. Podszyt slaby. Runo z Carex brizoides. zw. 90%. 3.X.1943.

170. Ndl. Winniki. Las „Żupan“ na S od szosy, stok S 10°, na marglu. Las grabowy, 
zw. 0,9. Runo typu Asperula-Asarum, zw. 50%. 21.V.1944.

171. Ndl. Winniki. „Wielki Las“. Wierzchowina. Las grabowy z dębem, zw. 0,9. Runo 
typu Asperula-Asarum zw. 30%. 29.V.1944.

176. Ndl. Winniki. „Pryska“, stok NW. 20°. Las bukowy, zw. 0,8. Runo mszyste. 
zw. 10%. 22.VI 1.1945.

177. J. w. stok W. 35°. Las bukowy, zw. 0,8 zw. runa 80% (mchy). 22.V1I.1945.
178. Ndl. Winniki. Przysiółek I. Wólki na S. od Maruszazaka. Las jaworowo-olchowy, 

zw. 0,6. Runo z Carex brizoides, zw. 95%. 13.V.1945.
179. Ndl. Winniki. Kopiatyn, parów na N. od wsi. Las świerkowo-grabowy, zw. 0,3. 

Runo z Carex brizoides, zw. 70*1». 13.V.1945.
180. Ndl. Winniki. II. Wólka, nad źródełkiem na S. od wsi, stok N. 35°. Las bu

kowy z sosną, zw. 0,6. Runo mszyste, zw. 30%. 13.V.1945.
181. Dublany. Las „Karwaity“ w części5 SW. Las dębowy, zw. 0,1. Podszyt rzadki. 

Runo typu Asperula-Asarum. zw. 95%. 31.V.1945.
182. J. w. Olszyna ziotoroślowa. Zw. runa 90%. 31.V.1945.
185. Ndl. Winniki. „Kopań", nad bocznym parowem; stok W. <ir 40°. Las bukowy 

z grabem, zw. 0.8. Runo mszyste, zw. 40%. 3.VI.1945.
186. Lwów. „Żelazna Woda" nad ogrodem miejskim; stok NW. 40°. Las bukowy, 

zw. 0,6. Runo msizyste, zw. 90%. 10.VI.1945.
200. Ndl. Janów. Stradcz, na N. od leśniczówki. Las mieszany z przewagą sosny, 

zw. 0,2. Podszyt gęsty. Runo typu Asperula-Oxalis, zw. 30%. 2.VII.1945.
202. J. w. Las sosnowo-dębowy, zw. 0.7. Podszyt gęsty. Runo typu Asperula-Oxalis, 

■zw. 50%. 2.VII.1945.
203. J. w. Zw. konon 0,7. Podszyt obfity, zw. runa 60%. 2.VII.1945.
204. J. w. na W. od szkółki. Las sosnowo-dębowy, z w. 0,6. Podszyt obfity. Runo typu 

Asperula-Asarum, zw. 60%. 2.VII.1945.
205. Jaśniska. Las „Tofija“. Las sosnowo-grabowy, zw. 0,9. Runo typu Asperula-Asa

rum, zw. 20*!». 30.VII.1945.
208. J. w. Wierzchowina pagórka wapiennego. Las sosnowo-grabowy, zw. 0,8. Runo 

typu Asperula-Asarum, zw. 15%. 30.VII.1945. ,
210. Ndl. Janów. Stradcz, oddz. 20. Szczyt pagórka. Las dębowo-grabowy z sosną, 

przerzedzony, podszyt słaby. Runo z Carex brizoides, zw. 90%. 31.VIII.1945.
212. J. w. oddz. 19. Pagórek w poddz. k. Stok S. < 30°. Las dębowy z sosną zw. 0,8.

Podszyt dość gęsty. Runo typu mezotrof. „Myrtllletum", zw. 30%. 3O.V111.1945.
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213. J. w. oddz. 26. Las dębowo-bukowo-sosnowy, zw 0,9. Podszyt dość gęsty. Runo 
typu j. w. zw. 60®/« 3P.VII1.1945.

214. J. w. oddz. 30 d. Wierzchowina. Las dębowo-sosnowy, zw 0,8. Podszyt dość gęsty. 
Runo typu Asperuta-Oxalis. zw. 40%. 31.VIII.1945.

215. J. w. oddz. 30 c. Las bukowy przerzedzony. Podszyt dość obfity. Runo typu 
oligotrof. „Myrtilletum“. zw. 70%. 31.VII1.1945.

216. .1. w. oddz. 31 c. Las grabowo-sosnowy z dębem, zw. 0,9. Runo typu Carex pilosa, 
zw. 40%. 31.VIII.1945.

217. J. w. oddz. 12 a. nad torfowiskiem Las sosnowo-olcłiowy. zw. 0,5. Podszyt gęsty. 
Runo typu ziotorośla, zw. 70.%. 31.VIII.1945,.

218. J. w. oddz. 13 d. nad torfowiskiem („Królewska Góra“). Bór sosnowy przerze
dzony, zw. 0,4. Runo typu .4?r. cap.-Ent. Schr., zw. 100%. 31.VIII.1945.

219. J. w. oddz. 32 b. Las sosnowy z dębem, zw. 0,8. Runo typu Aspcrula-Oxulis, 
zw. 60%. 31.VIII.1945.

220. J. w. oddz. 16. Las dębowy, zw. 0.6 Podszyt gęsty. Runo typu mezotrof. „A/.vr- 
tilletum", zw. 40%. 1.IX.1945.
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SUMMARY

The present paper is a result of investigations, made by the author 
from 1941 to 1946 in the forests of the environs of Lvov. The aim of the 
work was to establish the dependence of distribution of vegetation from 
the conditions of seat on the bases of sociological and ecological researches. 
The review of the applied methods is given in the following:

I. Floristical (sociological) investigations.
1. Floristical lists of the herb and moss stratum on the plots (16 m2). 

The relative frequency of species was estimated by using the 
B1 y 11—Sernader’s scale.

2. The abundance and composition of the higher strata (trees and 
shrubs) was expressed in decimal fractions.

3. The general abundance of the herb and moss stratum was expressed 
in percentage.

. II. Pedological investigations.
1. In the field the soil was investigated in crossections (pits and 

boring with the N o w a c k i's — drill). The soil samples for labo
ratory treatment were also collected.

2. In the laboratory were made the following determinations:
a) the specific gravity of soil
b) the apparent weight (after W a h n s c h a f f e)
c) porosity of soil
d) the maximal water capacity (after K o p e c k y)
e) mechanical analysis (after A 11 e r b e r g)
f) the weight loss by glowing
g) the humus content (after Robinson — 6°/o H2O2)
h) the carbonate content (after P a s s 0 n)
i) the active acidity of soil (after M i c h a e 1 i s)
j) the base-exchange capacity (after K a p p e n)
k) the base content in relation to base-exch. cap. (in %°/o)
l) the nitrogen content (after K j e 1 d a h 1) 
in) the ammoniac content (after K ô n i g)
The amount of water content of soil for each floristical list was 
estimated by using the P 0 h r e b n i a k’s scale.
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III. Microclimatological investigations.
1. The sun radiation (measurements with the Szymkiewicz’s 

actinometre.
2. The temperature of the air) (measurements with the A ss m a n n’s
3. The humidity of the air / psychrometre).
4. The velocity of the wind in m/sec. (measurements with the R o- 

binso n’s anemometre).
The whole data consisted of 220 floristical lists, 55 sections of soil, 

510 physical and chemical analysis of soil and 942 microclimatological 
measurements.

The floristical material was analysed by the Pearson — 
Czeka now ski’s method of differential analysis. Table I. represents 
the result of this investigation. It may be ascertained, that the obtained 
upshot is duobtless positive, but it is not easy to delimitate strictly the 
respective groups of lists as a distinct systematic unit, an „association“. 
I he separate groups pass more or less continually one in another. The 
cause of this phenomenon is a lack of a strict correlation between the 
respective species. Table III. is a diagram of correlation between It) forest 
species, chosen at random. No groups of correlated species can be distin
guished.

The assemblage of the floristical lists, subjected to the statistical in
vestigations, is shown in Table II. By using it we have the possibility to 
interpret the picture obtained in Table I. Table II. includes also some ecolo
gical data, in order to compare the composition of the vegetation with the 
conditions of seat. The left side of the table shows the plant communities, 
appearing on the soils, which have a large proportion of fine particles; 
on the right side are grouped the lists from the sandy soils. In regards 
to the types of soil, taken as consequence of soil forming processes, we 
can see that the right side of the table shows the type of the degra
dation and the podsolation of the soils (so-called acid soils) on the left 
however are grouped such soils, as rendzins, „bog - chernozioms“, 
marshes and brown-soils, which are all types with „mild“, slightly acid, 
neutral or basic reaction. 1'hus in consequence of this we can state, that 
on the left side of our table are grouped the meso- and eu-trophic seats, 
and the oligotrophic are on the right side of Tables I. and II. In regards of 
the humidity of soil it must be ascertained, that in the left corner of the 
table are grouped the perhumid seats, in the right arid, but the distri
bution of the middle lists is not consistent in reference to this 
factor. In regards of the light factor we see, that in the right corner of 
the table are assembled the most „light-liking“ plant communities.
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The disposition of lists and their grouping in accumulations, „plant 
associations“, according to their floristical composition may be characte
rized as follows.

The table begins with the perhumid great - herbs association the 
alder predominating in the tree-stratum. Then follow semi-humid ineso- 
and eu-trophic deciduous-trees woods: „Pilosetum“ — Anemone nemo- 
rosa-wood — a wood abounding in Vinca minor — a wood of the Asperula- 
Asurum" — type — a wood of the „Asperulu-Oxalis" -- type the wood 
abounding in Carex brizoides. Afterwards we see a row of types abounding 
in Vaccinium myriillus, which end with the association related to the bog 
moss. Further follow the semiarid beech-woods with the mosses predo
minant. Then we have the pine-woods abounding in xerophilous mosses 
and grasses, finally the table ends with the associations intermediate 
between wood and meadow.

On the ground of his statistical and ecological investigations on the 
forest vegetation comes the author to following conclusions, which no 
doubt are of general significance:

1) The statistical research-methods show a serial character of the 
distribution of vegetation, strictly depending on the ecological 
factors.

2) The intercorrelations between the species are slight. Each plant has 
an ecological amplitude of its own and reacts specifically to the in
fluence of the seat. The ecological requirements of the separate spe
cies are as a rule different. In consequence it is difficult to speak of 
the strict definite groups of correlated species. The combination of 
the separate strata is only a statistical phenomenon too.

3) In consequence of the facts mentioned above we must accept, that 
the „plant association“, treated as a strict definite systematic 
unit in analogy to the „species“ in plant taxonomy, and as whole 
adjusted to the seat — in general doesn’t exist.

4) To explain the correctness in the distribution of the vegetation 
and its connexion with the conditions of seat we must accept a de
pendence of the change of vegetation on the change of the 
ecological factors. The first of these processes is conformed 
to the second one. If the change of conditions of seat is continual, we 
have also continual change of vegetation: with incontinuity of seat 
we observe the discontinual change of vegetation too. The discon
tinuity of the vegetation, which we observe walking in the country 
or in conducting scientific research, gives ground to the dif
ferentiation of some geobotanical or „sociological“ units, „asso-
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ciations“. We must constantly remember, that all these „associa
tions“ have a strictly local meaning. In short: an „association“ exists 
in the field, is a geographical idea, but does not exist in abstrac
tion — is not a systematic idea.

5) The chief object of geobotanical researches seems to.lie in inqui
ring into discontinuities of seat and vegetation. It lies in the plant 
ecology on the one hand and in the seat ecology on the other hand.

6) The connexion of the vegetation with the intensity of ecological 
factors is conformable to the so called Mitscherlich — 
L u n d e ga r d’s law. In each case a factor „in minimum“ is the 
most important as it determines the forming of the vegetation.

7) The different ecological factors have an unequal significance. In 
the treated region there are 4 most important factors. In order of 
their significance they are:
a) the trophismus of the soil, which may be determined by its 

reaction and base-exchange content.
b) the humidity of the soil,
c) the size of soil particles,
d) the intensity of light.
The other ecological factors, as humus content of the soil, the 
nitrogen, ammoniac, many physical peculiarities of the soil, further
more all microclimatic factors (except the light) and at last the 
biotic factors — have a far lesser and chiefly indirect importance.

8) Between the vegetation and the habitat there seems to be often a re
ciprocal dependence. In many cases we can observe that the 
vegetation plays an important part in the forming of the seat.

In the description of the vegetation of the investigated territory the 
author used a method of ecological rows; thus the influence of each sepa
rate factor on the vegetation was represented. A review of the local „asso
ciations“ in dependence on the conditions of seat may be given in short 
as follows.

1. The influence of the soil trophismus (strictly speaking: the impor
tance of the reaction and base-exchange content of the soil).

1. In the fine-particle soils
A. acid, degradated, poor in adsorbed bases soils:

„Pilosetuin" — wood (abounding in Carex pilosa). I he floristical 
composition of this association may be seen in I able 11. (lists: 
117, 12, 216, 93, 46 and 31); in regards to the ecological data of 
this association see Table VII and VIII.
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B. neutral or slightly acid, rich in adsorbed bases (eutrophic) soils: 
„Asperula-Asarum" — type (see Tables IV, IV-a and VIII). Some 
facies of this type are:
a) in the loss-soils without carbonates — for ex. the lists 21, 22, 

24, 60, 61, 181 in Tables II and IV-a.
b) in the litotamnium or other miocen lime-stone soils — the 

lists 208 (Tabl. IV-a) and 8, 9 in the Polish text.
c) in the senon marl soils (semihumid seats only!) — the lists 104 

(Tables II), 48, 53 Ciabl. IV-a) and 170 (in the Polish text).
2. In the middle coarse-particle soils.
A. acid, poor in adsorbed bases soils:

„Asperula-Oxalis" — type. (The lists 76, 139, 200, 203, 214 and 
219 in the Tabl. IV-a, the list 202 in the Polish text). Some ecolo
gical data are given in Table VIII.,

B. slightly acid, richer in adsorbed bases soils:
„Asperula-Asarum" — type (mentioned above).

II. l'he influence of the water content of the soil.
1. In the meso- and eutrophic seats there are no arid habitats, thus 

the influence of the soil humidity comes to light only in the per- 
humid associations. These may be grouped as follows:

A. The moving water (mega- and eutrophic seats)
a) in the marl-soils — „Alnetuin magniherbosum" abounding in 

Chaerophyllum hirsutum (see Tabl. II. lists 6, 30, and 123; 
ecological determinations are given in Tabl. VIII).

b) on the banks of torrents — often „Alnetuin magniherbosum" 
abounding in Glycerin plicata (see Tabl. 11. and VIII. list 128).

c) on the springs with lime water, sometimes an association aboun
ding in Brachythecium rivulare and Cratoneuron filicinum (see 
Tabl. II. list 127).

B. In the conditions of slowly moving water often appears a wood 
type, aproxiinating to the fen or marsh with the alder predominant, 
(see Tabl. II. the lists 217 and 114).

C. In the local depressions with a stagnant water two associations 
may appear, depending if the soil is constantly perhumid or the 
depression is sometimes sunk in consequence of a snow melting. 
In the first case we have often an association abounding in Juncus 
effusus (see Tabl. II. list 59), in the second there appears always 
a wood type, with Carex brizoides in masses. The floristical com-
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position and variability of this association may be seen in Table V 
and V-a: in regards to its ecology, see Tables VII. and VIII.

2) In the oligotrophic, sandy soils the water content is a most impor
tant ecological factor. The order of the change of vegetation 
may be described as follows:

A. In the extremely arid conditions as on the dunes we observe a pine- 
wood with Thymus serpyllum and Hieracimn pilosella abundant 
(see Tabl. II. list SO).

B. On the arid and semiarid sand grows a pine-wood abounding in 
xerophilous mosses and grasses, so called ..Agrostis capillaris- 
Entodon Schreberi" - type. The floristical composition of this 
association represent lists 106, 21S, 73, 82, 81, 120 and 79 (see 
Tabl. I. and 11); the ecological data are given in Tabl, VIII.

C. The semihumid and humid oligotrophic seats are taken up by 
a pine-wood rich in Vaccinium myrtillus. This association is repre
sented by lists 83, 70, 39, and 113 in Tabl. VI. and Vl-a. The local 
depression sunk by a water of snow melting is taken up usually by 
a facies abounding in Molinia coerulea (see Tabl. VI and Vl-a 
lists 40 and 42).

D. The perhumid oligotrophic conditions are favourable to the growth 
of certain mosses, first of all Polytrichum. commune and Sphag
num. The association rich in Sphagna, related to the moor, is re
presented by lists 71 and 96 (see T. I. and II.), while list 69 (see T. 1. 
and II.) represents a rich in Polytrichum form intermediate bet
ween „Sphagnetum" and „Myrtilletum".

III. The influence of the size of soil particles is most distinct in the 
acid, middle-coarse soils. In such seats appears as a rule the Asperula- 
Oxalis — association (mentioned above). The increase of the content of fine 
particles is favourable to the developement of Carex pilosa. Such interme
diate list is given as an example (see in the Polish text list 202). 1 he increase 
of the content of coarse particles is correlated usually with a change from 
a mesotrophic seat to an oligotrophic seat. In these conditions slowly come 
to light such species as Vaccinium myrtillus. Trientalis europaea and others, 
the association passes into mesotrophic form of the „Myrtilletum - wood. 
By further increase of the content of the coarse soil particles this wood-type 
is converted into typical pine-wood abounding in the bilberry. A picture 
of the floristical changes mentioned above give I able VI. and Vl-a where 
lists 212, 213, 220, 112, 68 and 215 represent a mesotrophic form of the 
»Myrtilletum". Some ecological data are given in 1 able VIII.
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Oligotrophic, sandy soils of the north and west slopes are often 
occupied by a beech-wood abounding in mesophilous mosses as Entodon 
Schreberi, Dicranum scopurium and others. The floristical composition of 
this association callpd „Fagetum tnuscosuiri' may be seen in Table IX 
and IX-a; in regards to its ecology see Tables VII and VIII.

IV. The influence of ligth intensity is relatively slight. Only the 
„Asperula-Asarum” and „Aspernla-Oxalis“ associations may be ascer
tained as „shade-liking“. The increase of light intensity transforms these 
associations in the derivative types, which may be defined as „Galium 
vernum-Asarum" — and „Galium vernum-Oxalis" - woods. In regards to 
floristical composition and ecological requirements of these types — see 
Table I. and 11. (lists 99, 111, 64, 84 — Gul. ver. .4s., lists 14, 13, 34, 35, 
143 — Gal. ver.-Oxal.) together with Table VIII.

Through the extreme increase of light intensity, for example in con
sequence of the wood cutting, all forest associations are converted into 
a meadow.

The seasonal aspects of the associations are likewise influenced by 
the light-factor. In the Polish text have been given some observations 
with reference to this phenomenon. To explain the respective phenological 
tables let us give an explanation of the signs that are used there:

* = outset of blooming: 
o = full blooming;
Q = end of blooming:

!!! = „aspect" making species.
V. The importance of the other microclimatic factors is very slight. 

On the ground of many measurements and observations the following 
conclusions may be established:

1. The habitats of the „Agrostis capillaris-Fntodon Schreberi“ - type 
show an especially dry microclimate.

2. The microclimate of the „Alnetum magniherbosum" is distinguished 
by the especially high humidity of the air.

3. Between the other deciduous-trees woods the „Asperula - Asa- 
rum" - type seems to occupy seats with relatively highest water 
content of the air.

4. The influence of the temperature of the air on the distribution and 
variability of the vegetation has been not found.

VI. In regards to the activity of man and the influence of his hus
bandry on the vegetation it may be said that the most important aspects of 
this influence are cutting, burning and also tending the cattle. After cutting
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of wood we observe a total change of the seat and consequently a new 
succesion of the vegetation. Some examples have been given in the Polish 
text. The burning of the wood occurs seldom and is favourable for the 
growth of Calluna vulgaris. As example of such association may be taken 
list 74 (see Tab), 11). Due to tending the cattle dunging appears as an impor
tant factor. In these places grows often Descumpsia caespitosa in masses. 
Some experiments made by the author are described in the Polish text.

THE EXPLANATION OF TABLE VIII.

To understand Tabl. VIII. which is often quoted you must know some Polish 
expressions.
A little vocabulary is given below.
L. p. — ordinal number.
Nr zdjęcia ~ a number of the floristical list.
Ciężar właściwy - the specific gravity.
Ciężar pozorny = the apparent weight.
Porowatość = porosity (in °/#®/o).
Hygroskopćjność =- the maximal content of hygroscopis water (in ®/o“Zo).
Pojemność wodna = the maximal water capacity.
Skład mechaniczny = the mechanical composition, in result of the mechanical analysis 

(in W/»L
Ubytek żarzenia - the weight loss by glowing (in “/«%).
Próchnica — the humus content (in °/o“/«).
Pojemność absorbcyjna = the base-exchange capacity (in milli-equivalents per 100 g 

of soil).
Ilość zasad wymiennych = the base contents in mill.-equ. per 100 g.
Nasycenie zasadami = the base contents in relation to base-exchange capacity (in °/o°/o). 
Zbiorowisko = the type of wood, an association.
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Tablica I.
Tablico współczynników podobieństwa 79 zdjęć florystycznych lasów okolic Lwowa.







Tablic« II (1)
Skład florystycznych 79 zdjęć lasów okol'« Lwowa, przedstawionych na Tabl.







Tablica II (3)
Skład florysłyczny 79 zdjęć przedstawionych nu lubi. 1 (c. d-)
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Tnlilica II (3)
Skład florystyczny 79 zdjęć, przedstawionych na Tabl. 1. (c. d.).
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