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1. Wstęp

1.1. Cel i problematyka pracy

Kosodrzewina odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu środowiska przyrod-
niczego regionów górskich. Poprzez dobrze rozwinięty system korzeniowy stabili-
zuje pokrywy stokowe jednocześnie chroniąc przed erozją warstwę gleby. Retencja 
wody opadowej pod zaroślami kosodrzewiny korzystnie wpływa na bilans wod-
ny, a utrwalanie pokrywy śnieżnej stanowi dodatkowo barierę dla rozwoju lawin.  
Szeroka amplituda ekologiczna kosodrzewiny pozwala jej na kolonizację terenów  
o niekorzystnych warunkach siedliskowych, w tym miejsc wylesionych wskutek 
działalności człowieka (Fabijanowski, Dziewolski 1996).

W górach środkowej i południowej Europy – Karpatach, Sudetach i górach 
Półwyspu Bałkańskiego – zarośla kosodrzewiny Pinus mugo tworzą odrębne piętro 
fizycznogeograficzne obejmujące górną część ekotonu pomiędzy piętrem leśnym  
a piętrem alpejskim. Będąca przedmiotem niniejszej pracy górna granica kosodrze-
winy jest jedną z najbardziej widocznych granic krajobrazowych w górach. Górny 
zasięg zwartych zarośli kosodrzewiny pokrywa się z granicą zwartej pokrywy ro-
ślinnej (por. Kotarba 1976), a linia łącząca najwyżej położone płaty kosodrzewiny 
odpowiada granicy występowania gatunków drzewiastych. Granica kosodrzewi-
ny kształtowana zarówno przez czynniki naturalne, jak i antropogeniczne, pozo-
staje w stanie równowagi dynamicznej. Jej współczesny przebieg jest wypadkową  
oddziaływania procesów obniżających granicę oraz sukcesji wtórnej prowadzącej 
do zajmowania uprzednio wylesionych terenów.

Zdecydowana większość badań nad granicami leśnymi w górach typu al-
pejskiego dotyczy górnej granicy lasu, a granica kosodrzewiny była przedmiotem  
jedynie niewielu opracowań. Również w Polsce zajmowano się przede wszystkim 
górną granicą lasu. Badania te prowadzono głównie w ramach ekologii i fizjologii 
roślin oraz geoekologii i geografii fizycznej. Inspiracją do podjęcia pracy była chęć 
uzupełnienia luki w literaturze geograficznej dotyczącej granic krajobrazowych  
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w górach. Badaniami objęto Tatry, masyw Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim  
i Karkonosze, pasma górskie z najlepiej w Polsce wykształconą piętrowością środo-
wiska przyrodniczego. Badania prowadzono zarówno w polskiej, jak i słowackiej 
oraz czeskiej części gór (ryc. 1).

Głównym celem niniejszej pracy jest poznanie czynników decydujących 
o współczesnym przebiegu górnej granicy kosodrzewiny i strukturze piętra ko-
sodrzewiny rozproszonej. Dla osiągnięcia celu głównego postawiono pięć celów 
szczegółowych:
1. Poznanie zróżnicowania we współczesnym przebiegu górnej granicy zwartej koso-

drzewiny i w strukturze strefy kosodrzewiny rozproszonej.
2. Określenie wpływu czynników naturalnych, w tym:

– cech klimatu – średniej rocznej temperatury i promieniowania słonecznego,
– budowy geologicznej,
– rzeźby – orografii, form terenu, rodzaju pokryw, nachylenia stoków,
– procesów morfogenetycznych.

3. Określenie zmian w przebiegu górnej granicy zwartej kosodrzewiny i w strukturze 
piętra kosodrzewiny rozproszonej pod wpływem działalności człowieka, w tym:
– rodzajów i skutków antropopresji w okresie do utworzenia na badanym obszarze 

parków narodowych,
– rekonstrukcji i wtórnej sukcesji kosodrzewiny w warunkach ustawowej ochrony 

przyrody.
4. Przeprowadzenie typologii górnej granicy kosodrzewiny zwartej na podstawie czyn-

ników warunkujących przebieg poszczególnych odcinków granicy oraz pokazanie 
różnic w wykształceniu granic naturalnych i antropogenicznych.

5. Porównanie cech górnej granicy kosodrzewiny w badanych pasmach górskich.

1.2. Metoda badań

Realizacja celów pracy wymagała zarówno badań terenowych, jak i prac ka-
meralnych (ryc. 2). Na podstawie analizy literatury dotyczącej granic krajobrazo-
wych w górach, a w szczególności strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym  
i piętrem alpejskim (forest – alpine tundra ecotone) określono czynniki potencjalnie 
wpływające na przebieg granicy kosodrzewiny zwartej i strukturę wewnętrzną pię-
tra kosodrzewiny rozproszonej. W skali poszczególnych masywów górskich są to: 
budowa geologiczna, rzeźba, klimat oraz działalność człowieka.

W sezonie letnim 2002 r. przeprowadzono rekonesans terenowy w Tatrach, 
na Babiej Górze i w Karkonoszach. Na podstawie obserwacji stopnia przekształ-
cenia piętra kosodrzewiny dokonano ostatecznego wyboru obszarów testowych. 
W Tatrach badaniami objęto sześć dolin walnych wybranych ze względu na domi-
nujące makroekspozycje, położenie na obrzeżach i w centrum masywu górskiego, 
zróżnicowanie budowy geologicznej, wielkość i kształt dolin, a także różny stopień 
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Ryc. 1. Położenie obszaru badań. Obszary testowe w Tatrach
1 – Dolina Żarska, 2 – Dolina Małej Łąki, 3 – Dolinia Białej Wody; 4 – Doliny Wielicka i Batyżowiecka,  
5 – Dolina Kieżmarska

Figure 1. Location of the study area. Test sites in the Tatra Mts.
1 – the Žiarska Valley, 2 – the Mała Łąka Valley, 3 – the Bielovodská Valley, 4 – the Velická and Batizovská 
valleys, 5 – the Kežmarská Biela voda Valley



10 Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach

antropopresji, zarówno w czasach historycznych, jak i współcześnie. Są to doliny: 
Kieżmarska, Batyżowiecka, Wielicka oraz górna część Doliny Białki – Dolina Białej 
Wody w Tatrach Wysokich, a także doliny Żarska i Małej Łąki w Tatrach Zachod-
nich (ryc. 1). W masywie Babiej Góry badaniami objęto tereny powyżej górnej gra-
nicy lasu, zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. Obszar testowy w Karko-
noszach obejmuje najwyższe partie masywu z położoną na granicy polsko-czeskiej 
Śnieżką i Studniczną Górą, znajdującą się w całości na terytorium Czech (ryc. 1).  
W tab. 1 zestawiono podstawowe cechy charakteryzujące obszary testowe.

Szczegółowe badania terenowe przeprowadzono w latach 2003-2004. W sezo-
nie letnim 2003 r. badaniami objęto doliny: Batyżowiecką, Wielicką, Żarską i Białej 
Wody. Latem 2004 r. dokończono badania w Tatrach (doliny Małej Łąki i Kieżmar-
ska) oraz na Babiej Górze i w Karkonoszach. We wszystkich obszarach testowych 
przeprowadzono kartowanie terenowe, weryfikując i uzupełniając informacje uzy-
skane z analizy zdjęć lotniczych i ortofotomap. Na podkład kartograficzny w skali 
1:10000 nanoszono przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny oraz granice izo-
lowanych płatów kosodrzewiny o powierzchni powyżej 200m2. Płaty o mniejszej 

Ryc. 2. Schemat postępowania badawczego
Figure 2. Scheme of research procedure



111. Wstęp

powierzchni oraz najwyższe stanowiska pojedynczych krzewów zaznaczono za po-
mocą sygnatur (mapy 1-7). Wysokość bezwzględną górnej granicy kosodrzewiny  
odczytywano z map topograficznych oraz przy użyciu altymetru. Na dokładne skalo-
wanie przyrządu pozwalała gęsta sieć punktów wysokościowych.

W trakcie badań terenowych wykonano pełną dokumentację fotograficzną 
strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a piętrem alpejskim. Zebrano także 
dane dotyczące występowania procesów morfogenetycznych obniżających górną 
granicę kosodrzewiny (spływów gruzowych, lawin i obrywów skalnych) oraz form 
terenu i typów stoków, do których nawiązuje górna granica kosodrzewiny zwartej 
i pojedyncze płaty kosodrzewiny. Weryfikowano również dane odczytywane z map 
tematycznych.

1.2.1. Materiały źródłowe

W pracy wykorzystano 31 arkuszy map topograficznych w skali 1:10000.  
Dla polskiej części Tatr i Karkonoszy były to mapy opracowane w roku 1998  

Tab. 1. Charakterystyka obszarów testowych
Table 1. Characteristics of test sites within the study area
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Mapa 3. Górna granica zwartej kosodrzewiny i piętro kosodrzewiny rozproszonej w Dolinie Kieżmarskiej
Map 3. Krummholz-line and dispersed krummholz belt in the Kežmarská Biela voda Valley
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Mapa 6. Górna granica zwartej kosodrzewiny i piętro kosodrzewiny rozproszonej w masywie Babiej Góry
Map 6. Krummholz-line and dispersed krummholz belt in Babia Góra massif



Mapa 7. Górna granica zwartej kosodrzewiny i piętro kosodrzewiny rozproszonej we wschodniej części Karkonoszy
Map 7. Krummholz-line and dispersed krummholz belt in the eastern part of the Giant Mts.



12 Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach

w układzie współrzędnych 1992. Dla obszaru Babiej Góry opracowano do tej pory 
jedynie mapy topograficzne w układzie 1965, dlatego też dla potrzeb niniejszej 
pracy w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Krakowie dokonano transformacji 5 arkuszy map topograficznych do układu 1992.  
Dla słowackiej części obszaru badań korzystano z map topograficznych wykona-
nych w układzie S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální) przez  
Słowacki Urząd Geodezji i Kartografii (Slovenský úrad geodézie a kartografie) w Bra-
tysławie w latach 1975-1992. Dodatkowo korzystano z map w skali 1:25000 z siecią 
punktów GPS (Babiogórski Park Narodowy, Karkonosze Polskie i Czeskie, Západné 
Tatry – Podbanské – Zverovka, Vysoké Tatry).

Do analizy położenia płatów kosodrzewiny i przebiegu jej górnej granicy na 
obszarze Babiej Góry, Doliny Małej Łąki i zachodniej części Doliny Białej Wody 
wykorzystano ortofotomapy w wersji cyfrowej wykonane przez Wojewódzki Ośro-
dek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 1998 dla Tatr (stan z lata 
1997 r.) i w roku 2004 dla Babiej Góry (stan z wiosny 2003). 1 piksel na tych mapach 
odpowiada kwadratowi o boku 75 cm w terenie. Dla części Doliny Kieżmarskiej 
obejmującej południowe stoki Tatr Bielskich wykorzystano ortofotomapy (1 piksel 
– 65 cm x 65 cm) udostępnione przez RNDr M. Boltižiara z Instytutu Ekologii 
Krajobrazu Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze. Dla obszaru Karkonoszy wykorzy-
stano wielobarwne zdjęcie lotnicze w skali 1:26000 z roku 1997. Do analizy zmian 
w przebiegu górnej granicy kosodrzewiny użyto czarno-białych zdjęć lotniczych 
wykonanych w latach 1964-1975 (tab. 2). Porównanie materiałów kartograficznych 
wykorzystanych w badaniach górnej granicy kosodrzewiny przedstawiono na ryc. 3. 
Wymienione materiały źródłowe zakupiono ze środków Komitetu Badań Nauko-
wych, w ramach projektu badawczego 2 P04G 002 27.

Dla Doliny Małej Łąki wykorzystano numeryczny model terenu opracowany 
z rozdzielczością 20 m w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Krakowie. Dla obszaru Babiej Góry wykorzystano fragment nume-
rycznego modelu terenu wykonanego z rozdzielczością 10 m przez mgr B. Kulawika 
z Zakładu GIS IGiGP UJ. Korzystano również z tematycznych map geologicznych, 
geomorfologicznych i map zbiorowisk roślinnych (tab. 2).

Przy podawaniu polskich odpowiedników słowackich i czeskich nazw re-
gionalnych wykorzystano opracowania W. Midowicza (1992), M. Staffy (1993),  
W.H. Paryskiego i Z. Radwańskiej-Paryskiej (1995), I. Bohuša (1996) oraz R. Ja-
kubowskiego (2000). Tłumaczenia łacińskich i angielskich nazw gatunków roślin  
pochodzą z pracy J. Anioł-Kwiatkowskiej (2003).

1.2.2. Wykonanie map cyfrowych

Dla wszystkich obszarów testowych wykonano następujące mapy cyfrowe: 
numeryczne modele terenu (DEM – digital elevation model), mapy ekspozycji i na-
chyleń stoków oraz modele średniej rocznej temperatury i promieniowania sło-
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necznego. Numeryczne modele terenu wykonano na bazie podkładu topograficz-
nego w skali 1:25000. Konstrukcję numerycznych modeli terenu przeprowadzono 
wg następującego schematu (ryc. 4):

– rejestracja zeskanowanych map w programie Map Info Professional 7.0,
– digitalizacja poziomic, punktów wysokościowych, cieków wodnych, żlebów, grzbie-

tów, jezior oraz granicy obszarów testowych (każdemu obiektowi przypisano  
numer identyfikacyjny oraz, w przypadku poziomic, punktów wysokościowych  
i jezior - wysokość bezwzględną),

– eksport danych do formatu *.shp (pliki shape są podstawowym formatem danych 
wektorowych),

– budowa topologii danych oraz ich ewentualna korekta w programie Arc Info 8.3,
– konstrukcja rastrowego modelu terenu (format GRID) przy użyciu modułu Topogrid 

Interpolation (przyjęta rozdzielczość rastra – 10 metrów, czyli 1 piksel – 100 m2),
– eksport danych do formatu *.img (pliki image są plikami danych rastrowych  

rozpoznawanymi przez większość programów GIS),
– sprowadzenie map do wspólnego układu współrzędnych (układ 1992) w progra-

mie Erdas Imagine 8.6.
Mapy ekspozycji i nachyleń wy-

konano na podstawie numerycznych 
modeli terenu używając odpowied-
nio modułów Surface Interpolation/
Aspect oraz Surface Interpolation/
Slope w programie Erdas Imagine 
8.6. Model średniej rocznej tempera-
tury wyliczono dla wszystkich obsza-
rów testowych oprócz Karkonoszy na 
podstawie wzorów empirycznych po-
danych przez M. Hessa i in. (1975).  
We wzorach tych uwzględniono 
wysokość bezwzględną, makroekspo-
zycje z podziałem na stoki północne  
i południowe oraz formy terenu wklę-

słe i wypukłe. Wysokość charakterystycznych izoterm wyliczoną na ich podstawie 
zestawiono w tab. 3. Przy konstrukcji modeli średniej rocznej temperatury przyjęto 
następujące założenia:

– jako formy wypukłe przyjęto grzbiety wododziałowe i grzędy z wyraźniejszymi 
spłaszczeniami grzbietowymi (nachylenia poniżej 15°),

– jako formy wklęsłe przyjęto dna dolin wraz z przyległymi stokami do wysokości 
40-50 m ponad dno doliny, zaliczono tu także dna głęboko wciętych żlebów,

– pozostałe obszary zaliczono do kategorii stoków o makroekspozycjach północnych 
lub południowych, w zależności od położenia w stosunku do grani głównej Tatr  
i grzbietu Pasma Babiogórskiego.

Tab. 3. Wpływ ukształtowania terenu na przebieg 
charakterystycznych izoterm (opracowano na pod-
stawie pracy M. Hessa i in. 1975)
Table 3. Relief impact on the course of specific iso-
terms (on the basis of M. Hess et al. 1975)
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Zgodnie z przyjętymi założeniami doliny Żarska, Wielicka i Batyżowiecka 
mają w całości makroekspozycje południowe, a doliny Białej Wody i Małej Łąki 
– północne. Wyjątkiem jest Dolina Kieżmarska, której główna oś ma przebieg rów-
noleżnikowy. Przyjęto zatem, że stoki położone na północ od głównej osi doliny 
mają makroekspozycje południowe, a stoki położone na południe od niej – pół-
nocne. Podobnie podzielono stoki w masywie Babiej Góry – stoki położone na 
północ i południe od głównego grzbietu zaklasyfikowano odpowiednio jako stoki 
o makroekspozycjach północnych i południowych. 

Na podstawie map hipsometrycznych i map nachyleń, w programie Arc GIS 
9.0 wyznaczono i zdigitalizowano formy wklęsłe i wypukłe. Następnie, po uprzed-
nim sprowadzeniu danych do wspólnego formatu *.img, wykonano cząstkowe mapy 
hipsometryczne dla czterech kategorii (stoki północne, południowe, formy wklęsłe, 
formy wypukłe). W programie Erdas Imagine 8.6 obliczono średnią roczną tempe-
raturę dla poszczególnych map cząstkowych. Poprzez nałożenie map cząstkowych 
otrzymano sumaryczne modele średniej rocznej temperatury. Należy zaznaczyć, 
że opisane modele oddają zróżnicowanie mezoklimatyczne w obrębie wybranych 
obszarów testowych, nie uwzględniają natomiast zróżnicowania lokalnych warun-
ków topograficznych, wpływu zacienienia przez sąsiednie stoki i ściany skalne oraz 
pokrycia terenu.

Modele potencjalnego promieniowania słonecznego (bezpośredniego i roz-
proszonego) obliczono przy użyciu aplikacji Solar Analyst w programie ArcView  
(Fu, Rich 2000). Jako dane wejściowe wymagane są: numeryczny model terenu 
(DEM), szerokość geograficzna, długość okresu obliczeniowego oraz interwał cza-
sowy, dla którego mają być wykonywane obliczenia. Dla potrzeb niniejszej pracy 
modele obliczono dla całego roku kalendarzowego. Przyjęto 14-dniowy interwał 
czasowy oraz, w ciągu danego dnia, interwał 30-minutowy. Algorytmy modelu 
uwzględniają szerokość geograficzną i wynikające z niej godziny wschodu i zacho-
du Słońca, zmiany wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu dnia, azymut i de-
klinację Słońca oraz stałą słoneczną. Na podstawie numerycznego modelu terenu 
dla każdego piksela wyliczane są: wysokość bezwzględna, lokalna ekspozycja i na-
chylenie stoku, stopień zacienienia przez sąsiednie stoki i ściany skalne w poszcze-
gólnych porach dnia oraz masa optyczna atmosfery. Następnie wg odpowiednich 
wzorów (Fu, Rich 2000) wyliczane jest promieniowanie bezpośrednie i promienio-
wanie rozproszone dla zadanego okresu obliczeniowego oraz, jako suma powyż-
szych modeli, promieniowanie całkowite w Wh/m2. W modelu Solar Analyst należy 
dodatkowo określić współczynnik przezroczystości atmosfery (w przedziale od 0 
do 0,9, por. Woś 1997) oraz ilość rozpraszanej energii promieniowania słonecznego  
(od 0 do 100%). W pracy tej przyjęto odpowiednio wartości 0,3 (zakładając śred-
nie zachmurzenie nieba) i 30%. Modele obliczone na podstawie powyższych  
algorytmów zapisywane są w formacie GRID, zatem konieczny był eksport danych  
do formatu *.img. W programie Erdas Imagine 8.6 przeliczono jednostki z Wh·m-2 
na MJ·m-2.
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Należy podkreślić, że modele promieniowania przedstawione w tej pracy 
przedstawiają zróżnicowanie promieniowania całkowitego obliczone w warun-
kach zachmurzenia średniego. Uzyskane wartości są nieznacznie wyższe od danych  
zamieszczanych w literaturze (tab. 4), uzyskiwanych na podstawie bezpośrednich  
pomiarów. Niewielka liczba stacji aktynometrycznych na badanym obszarze nie  
pozwoliła na ekstrapolację rzeczywistych wartości promieniowania całkowitego przy 
użyciu równań J. Kondratyeva (1977), uwzględniających zróżnicowanie nachylenia  
i ekspozycji stoków (por. Kotarba 1987a). Z porównania danych dla punktów po-
łożonych na grzbietach i niezacienionych stokach o podobnych ekspozycjach i na-
chyleniach wynika, że rzeczywiste wartości promieniowania stanowią ok. 80-90% 
wartości potencjalnych, wyliczonych na podstawie przyjętego modelu (tab. 4). Brak 
stacji aktynometrycznych położonych w głęboko wciętych dolinach czy u podnóży 
ścian skalnych uniemożliwia porównanie danych dla miejsc zacienionych. Jednak dla  
realizacji celów niniejszej pracy ważniejsza była analiza przestrzennego zróżnicowania 
dostawy energii w zależności od lokalnych warunków topograficznych, niż uzyskanie 
dokładnych wartości promieniowania całkowitego.

Tab. 4. Roczne promieniowanie całkowite w Tatrach wg różnych autorów
Table 4. Annual solar radiation in the Tatra Mts. according to different authors
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Ostatecznym etapem przygotowywania map cyfrowych była reklasyfika-
cja uprzednio wykonanych map w formacie *img. Procedurę tę przeprowadzono  
w programie Idrisi 32. Dla map hipsometrycznych przyjęto przedziały 100-me-
trowe. Dla map ekspozycji zastosowano podział na 8 podstawowych kierunków  
(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). Mapy nachyleń podzielono na 9 klas (obszary płaskie, 
1-3°, 3-6°, 6-10°, 10-15°, 15-25°, 25-45°, 45-65°, powyżej 65°). Dla map średniej rocz-
nej temperatury przyjęto przedziały co 1°C, a dla map całkowitego promieniowania 
słonecznego – co 500 MJ·m-2. Kolorystykę map opracowano w programach Idrisi 
32 i ArcGIS 9.0.

1.2.3. Metody analizy danych

Wstępnym etapem analizy danych była weryfikacja map przebiegu górnej gra-
nicy kosodrzewiny zwartej i położenia płatów kosodrzewiny wykonanych w trakcie 
badań terenowych na podkładzie kartograficznym 1:10000. Podstawą weryfikacji 
była zgromadzona w terenie dokumentacja fotograficzna ekotonu, ortofotomapy  
i zdjęcia lotnicze. Następnie z powyższych map odczytywano wysokość bezwzględ-
ną górnej granicy kosodrzewiny w 10-metrowych odstępach i w postaci kolejnych 
rekordów zapisywano w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel 2000. 
Zgromadzone w ten sposób bazy danych o przebiegu górnej granicy kosodrzewiny 
były podstawą dalszych analiz.

Kolejnym etapem pracy było przypisanie każdemu z 10-metrowych odcinków 
górnej granicy kosodrzewiny charakteryzujących go cech środowiska przyrodni-
czego: rodzaju skał, formy terenu, ekspozycji i nachylenia stoku oraz występowania 
procesów morfogenetycznych, średniej rocznej temperatury oraz wartości całko-
witego promieniowania słonecznego. Dane dotyczące wskaźników klimatycznych 
odczytywano z wykonanych wcześniej map cyfrowych, natomiast dane o pozosta-
łych cechach środowiska opracowano na podstawie analizy map geologicznych, 
geomorfologicznych, fotografii i notatek z badań terenowych. Następnie dla po-
szczególnych obszarów testowych sporządzono wykresy przebiegu górnej granicy 
kosodrzewiny w skali 1:25000 z przewyższeniem 2,5:1 (załączniki 1-17). 

Kolejny etap badań obejmował analizę wpływu poszczególnych czynników 
na przebieg granicy kosodrzewiny zwartej. Wpływ budowy geologicznej, cech kli-
matu (średniej rocznej temperatury oraz promieniowania całkowitego), ekspozycji, 
nachyleń oraz typów stoków określono przeprowadzając podstawowe analizy sta-
tystyczne przebiegu górnej granicy kosodrzewiny zwartej. Na podstawie analizy 
lokalnych minimów i maksimów na wspomnianych wykresach określono rolę pro-
cesów morfogenetycznych (lawin, spływów gruzowych i obrywów skalnych) oraz 
wpływ form terenu na kształtowanie się górnej granicy kosodrzewiny zwartej. 

Wpływ cech środowiska przyrodniczego na strukturę piętra kosodrzewiny 
rozproszonej pokazano analizując wielkość i liczbę płatów kosodrzewiny w po-
szczególnych przedziałach wysokościowych oraz warunki siedliskowe odpowiednio 
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dla ok. 10% największych i najwyżej położonych płatów kosodrzewiny w poszcze-
gólnych obszarach testowych. Przedstawiono także charakterystykę siedliskową 
najwyżej położonych stanowisk pojedynczych krzewów kosodrzewiny.

Wpływ działalności człowieka na granicę kosodrzewiny obejmuje zarówno 
degradację, w tym stosunkowo niedawno zaprzestane intensywne pasterstwo oraz 
wyrąb na węgiel drzewny i olej kosodrzewinowy, jak i współczesne nasadzanie ko-
sodrzewiny w ramach ochrony czynnej. Wpływ ten określono na podstawie analizy 
porównawczej zdjęć lotniczych (II połowa XX wieku) oraz archiwalnych fotografii 
i pocztówek (od II poł. XIX wieku do chwili obecnej, Tatry 1953, Stanĕk, Koštial 
1960, Gašpar 2002, Jabłońska i in. 2003).

W oparciu o analizę czynników warunkujących przebieg poszczególnych od-
cinków granicy kosodrzewiny opracowano typologię górnej granicy kosodrzewiny 
na badanym obszarze, a następnie przedstawiono w postaci modeli strukturę eko-
tonu w poszczególnych typach. Wyniki badań nad granicą kosodrzewiny w Tatrach, 
na Babiej Górze i w Karkonoszach, tzn. nad jej wysokością bezwzględną, ciągłością  
i czynnikami wpływającymi na przebieg granicy kosodrzewiny zwartej, a także nad 
strukturą wewnętrzną ekotonu, tj. szerokością (rozpiętością pionową) strefy przej-
ściowej oraz wielkością i kształtem płatów kosodrzewiny, zostały skonfrontowane 
z danymi opublikowanymi w literaturze przedmiotu. Pozwoliło to na wyciągnięcie 
wniosków dotyczących geograficznych uwarunkowań przebiegu górnej granicy 
kosodrzewiny w badanych pasmach górskich.



2. Stan badań

2.1. Granice leśne

Granice krajobrazowe są od wielu lat przedmiotem zainteresowań badaczy 
środowiska przyrodniczego. Dyskutowane są problemy genezy, kształtu, dynamiki 
i stabilności granic. Zagadnienia te rozpatrywane są w różnej skali przestrzennej  
i czasowej (por. Richling, Solon 1998, Pietrzak 1998). Większość autorów, nie  
negując liniowego charakteru niektórych granic, zgadza się, że granice przyrodnicze 
mają najczęściej charakter stref przejściowych. W obrębie tych stref cechy charak-
terystyczne dla jednego układu komponentów stopniowo zanikają, a pojawiają się 
cechy typowe dla innego układu. Natomiast na granicach liniowych, np. uwarunko-
wanych morfologią lub działalnością człowieka, zmiana cech może być nagła (por. 
Richling, Solon 1998). Jednak przy odpowiedniej skali badań, wszystkie granice  
w środowisku przyrodniczym są szerszymi lub węższymi strefami przejściowymi. 
Istotę granic krajobrazowych dobrze oddaje pogląd A.D. Armanda (1992), iż każda 
naturalna granica jest w zasadzie strefą przejściową, która również posiada swoje gra-
nice; granice te są także strefami przejściowymi ze swoimi własnymi granicami, itd.

Strefy przejściowe w środowisku przyrodniczym nazywane są ekotonami 
(Hansen, di Castri 1992). Najszerszą definicję ekotonu zaproponował M. Holland 
(1988), określając tym terminem strefę przejściową pomiędzy sąsiadującymi syste-
mami ekologicznymi, charakteryzowaną poprzez położenie w czasie i przestrzeni oraz 
wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi systemami. P. G. Risser (1993) definiuje 
ekoton jako strefę przejściową w krajobrazie pomiędzy dwoma typami siedlisk.  
W naukach biologicznych pojęcie ekotonu (strefy przejścia) używane jest na określenie 
obszaru zawartego między typowymi płatami fitocenoz (zbiorowisk), wyrażającego się 
jako pas o niejednorodnej roślinności, zmieniającej się prawidłowo w dwu kierun-
kach (Faliński 1961, za Falińską 2004).

Wśród granic krajobrazowych szczególne miejsce zajmują granice formacji  
roślinnych, zwłaszcza granica lasu (timberline), rozdzielająca dwa całkowicie różne  
ekosystemy. Występuje w miejscu, gdzie gatunki roślin wchodzących w skład 



20 Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach

ekosystemów leśnych osiągają granice tolerancji środowiskowej (Wardle 1974),  
a zwarty las przechodzi w zbiorowiska bezleśne. Na granicy lasu, wskutek pogor-
szenia się warunków klimatycznych, zachodzi nagła zmiana form życiowych roślin  
(Plesnik 1975). W zależności od czynnika klimatycznego decydującego o występo-
waniu granicy wyróżnia się arktyczną (arctic treeline) i alpejską granicę lasu (alpine  
treeline), uwarunkowane niskimi temperaturami (cold treelines); uwarunkowane nie-
dostatkiem wilgoci granice pomiędzy lasem a zbiorowiskami łąkowymi i stepowymi 
w strefie suchej (dry treeline) oraz granice pomiędzy lasem a torfowiskami i bagna-
mi, o których występowaniu decyduje nadmiar wilgoci (wet treeline, Stevens, Fox 
1991, Plesnik 1991, Szymański 2000, Holtmeier 2004). Rozważania dotyczące granic  
leśnych w niniejszej pracy ograniczono jedynie do alpejskiej granicy lasu.

2.1.1. Podstawowe pojęcia

Górna granica lasu w górach opisywana jest w literaturze jako forest – alpine  
tundra ecotone (Troll 1973b, Heikkinen i in. 1995), czyli strefa przejściowa roz-
dzielająca piętro leśne (montane belt, forest belt) od piętra alpejskiego (alpine belt).  
C. Troll (1972a) uznaje górną granicę lasu za jedną z trzech najważniejszych granic 
krajobrazowych w górach wysokich, razem ze współczesną dolną granicą wielolet-
nich śniegów (actual snow line), rozdzielająca piętro niwalne (nival belt) od piętra 
alpejskiego oraz górną granicą suchości (upper limit of aridity), będącą jednocze-
śnie dolną granicą lasu w górach.

W obrębie strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a piętrem alpejskim 
wyróżnia się zazwyczaj trzy granice krajobrazowe (Tranquillini 1979, Arno 1984, 
ryc. 5). Są to: granica lasu (timberline, forestline, Waldgrenze, horna hranica lesa), 
granica drzew (treeline, Baumgrenze, hranica stromov) oraz, przebiegająca najwy-
żej, granica krzewów (krummholz-line, krummholz-limit, scrub-line). W starszych 
pracach powyżej granicy drzew wyróżnia się dodatkowo granicę krzywulców  
(Krüppelgrenze, hranica zakrpkov), tj. niewielkich, pokrzywionych drzew o wysokości 
do 5 metrów (por. Schröter 1926, Sokołowski 1928). Obszar pomiędzy granicą lasu  
a granicą krzewów w literaturze alpejskiej określany jest jako strefa walki  
(Kampfzone, Kampfgürtel, por. Troll 1973a, Tranquillini 1979, Slatyer, Noble 1992, 
Holtmeier 2004). W literaturze polskiej i słowackiej termin ten ma węższe znaczenie  
i dotyczy strefy pomiędzy granicą lasu a granicą krzywulców (pas boja, por. Somora 
1979, Szymański 2000).

Granica lasu (timberline) w wielu pracach nie jest precyzyjnie zdefiniowana. 
Zazwyczaj przedmiotem badań jest empiryczna granica lasu, będąca wypadkową 
oddziaływania czynników naturalnych i sztucznych (Sokołowski 1928) i określana 
jako linia łącząca współczesne najwyższe położenia zwartego lasu (Plesnik 1956c, 
Szymański 2000). Najpełniejszą definicję granicy lasu podał P. Plesnik (1975), okre-
ślając ją jako linię łączącą najwyższe położenia zwartego lasu (o powierzchni powy-
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Ryc. 5. Model strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym i alpejskim. Górna granica kosodrze-
winy na tle granic leśnych
Figure 5. Model of the forest-alpine tundra ecotone. Krummholz-line on the background  
of the forest boundaries

żej 1000 m2), przy czym za las uznaje się obszar pokryty drzewami w ponad 50%, 
a za drzewo (w przypadku świerka) – roślinę z prostym pniem o wysokości prze-
kraczającej 5 m. M. Sokołowski (1928) za drzewo uznaje roślinę o prostym pniu  
i wysokości co najmniej 8 m, a Ch. Körner (1998) – o wysokości co najmniej 3 m. 
P. Wardle (1974) za graniczną wartość przyjmuje 2 m.
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Granica drzew jest linią łączącą najwyższe położenia pojedynczych drzew  
(Wardle 1974, Plesnik 1975, Szymański 2000). W najnowszych pracach dotyczących 
górnej granicy lasu w Alpach (Körner 1998, Paulsen i in. 2000) za granicę drzew uważa 
się linię łączącą najwyżej położone płaty lasu (treeline), w odróżnieniu od linii łączącej 
najwyżej położone pojedyncze drzewa (outpost treeline). W tym znaczeniu treeline 
odpowiada granicy lasu wg P. Plesnika (1975), a outpost treeline – granicy drzew.

Precyzyjne zdefiniowanie górnej granicy krzewów (krummholz-line) wymaga 
wyjaśnienia terminów krummholz i scrub, równolegle funkcjonujących w literaturze 
dotyczącej alpejskiej granicy lasu. Najwłaściwszym polskim odpowiednikiem był-
by „krzywulec”, oznaczający niewielkie drzewo o pokrzywionym pniu, jednak jego 
znaczenie jest znacznie węższe od przyjętego w literaturze alpejskiej. Z kolei termin 
„krzew” jest zbyt ogólny. W pracach dotyczących Alp za krummholz uważa się tyl-
ko roślinę krzewiastą, rosnącą powyżej górnej granicy lasu, której forma wzrostu 
jest zdeterminowana genetycznie. Roślina taka nawet w sprzyjających warunkach 
siedliskowych nie przyjmie formy drzewiastej. Typowym gatunkiem odpowiada-
jącym terminowi krummholz jest m. in. kosodrzewina Pinus mugo. Z kolei rośliny, 
których forma wzrostu uwarunkowana jest warunkami siedliskowymi, określane 
są jako cripple trees, wind-shaped trees lub elfin-wood. Rośliny takie, rosnące w wa-
runkach surowego klimatu górskiego i poddane działaniu dodatkowego czynnika 
stresującego, wiatru, przyjmują formę krzewów, natomiast w sprzyjających warun-
kach rosną jako drzewa (Holtmeier 1981). W klimacie umiarkowanym przykła-
dem cripple-tree może być karłowata postać buka Fagus sylvatica występująca przy 
granicy lasu, np. w Małej Fatrze (por. Plesnik 1954) W literaturze amerykańskiej  
i w wielu pracach anglojęzycznych spoza obszaru Alp termin krummholz ma zna-
czenie odwrotne i oznacza krzewy, których forma wzrostu uwarunkowana jest 
czynnikami środowiskowymi. Krzewy o formie wzrostu zdeterminowanej gene-
tycznie określane są terminem „scrub” lub „alpine scrub” (Wardle 1974, Arno 1984). 
Dodatkowo P. Wardle (1974) i Ch. Daly (1984) rozróżniają tzw. flagged krummholz, 
krzewy o formie sztandarowej, zdeformowane wskutek działalności wiatru, oraz 
cushion krummholz (lub krummholz mat), płożące się krzewy o wysokości uwarun-
kowanej grubością pokrywy śnieżnej.

W literaturze alpejskiej termin krummholz-line oznacza górną granicę zbioro-
wisk krzewów powyżej górnej granicy lasu. Szczególnym przypadkiem krummholz
-line jest górna granica kosodrzewiny (Tranquillini 1979). S. Arno (1984) rozróżnia 
krummholz-line od krummholz-limit. Pierwsza granica jest linią łączącą najwyższe  
położenia względnie zwartych zbiorowisk krzewów, a druga – linią łączącą najwyżej 
położone pojedyncze krzewy (cushion krummholz). Na określenie linii łączącej najwy-
żej położone stanowiska drzew lub krzewów używany jest też termin tree-species line 
(por. Slatyer, Noble 1992, Holtmeier 2004). W literaturze alpejskiej strefę pomiędzy 
granicą lasu a granicą krzewów określa się terminem krummholz zone (Tranquillini 
1979, Holtmeier 2004). Na ryc. 5 przedstawiono schematyczny układ granic leśnych  
w górach oraz, na ich tle, pozycję granicy kosodrzewiny na badanym obszarze.
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2.1.2. Górna granica lasu i kosodrzewiny w opracowaniach regionalnych

Górna granica lasu była przedmiotem badań geografów, botaników, ekolo-
gów i leśników od początku XX w. Pierwsze opracowania dotyczyły górnej granicy 
lasu w Alpach i w Górach Skandynawskich. Zawierały one analizę przebiegu oraz 
wysokości bezwzględnej granicy w poszczególnych pasmach górskich, często w po-
wiązaniu z opisem piętrowości środowiska przyrodniczego. Zajmowano się także 
składem gatunkowym zbiorowisk roślinnych przy górnej granicy lasu (Imhof 1900, 
Marek 1910, Fries 1913, Brockmann-Jerosch 1919, Däniker 1923, Schröter 1926; za 
Holtmeierem 2004). W Europie Środkowej i w Ameryce Północnej pierwsze prace 
dotyczące górnej granicy lasu ukazały się w latach 20. i 30. XX w. (Taylor 1922, So-
kołowski 1928, Griggs 1938).

W późniejszych latach powstało wiele prac, w których zajmowano się zagad-
nieniem górnej granicy lasu – zarówno o charakterze monograficznym, jak i szcze-
gółowym. Obszerne zestawienie literatury przedmiotu, zwłaszcza z obszaru Alp  
i Ameryki Północnej, zawiera monografia F.-K. Holtmeiera Mountain timberlines – 
ecology, patchiness, and dynamics (2004). Spośród opracowań na temat górnej granicy 
lasu w Karpatach najwięcej prac dotyczy Tatr. Problemem tym, poza M. Sokołowskim 
(1928), zajmowali się przede wszystkim S. Myczkowski (1964) i P. Plesnik (1956a, 
1967, 1971). Inne opracowania z terenu Karpat Zachodnich dotyczą górnej granicy 
lasu w Niżnich Tatrach (Zatkalik 1973, Doležal, Šrůtek 2002), Małej Fatrze (Plesnik 
1956b), na Wielkim Choczu (Plesnik 1966) oraz na Babiej Górze (Zientarski 1989). 
W Karpatach Wschodnich górną granicę lasu badali M.L. Jakób (1937a, b) w Gor-
ganach i A. Środoń (1948) w Czarnohorze i Górach Czywczyńskich. Monograficzne 
opracowanie górnej granicy lasu w Karkonoszach opublikowali J. Jenik i T. Lokvenc 
(1962).

W niektórych pracach dotyczących górnej granicy lasu autorzy odnoszą się 
również do zagadnienia górnej granicy krzewów, krummholz-line (m. in. Wardle 
1968, 1977, Troll 1972b, 1973a, Höllermann 1973, Bykov 1978, Dolukhanov 1978, 
Gorchakovsky, Shiyatov 1978, Grebenshchikov 1978, Arno 1984), jednak opra-
cowań bezpośrednio dotyczących górnej granicy kosodrzewiny jest stosunkowo 
niewiele. Strukturę strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a zbiorowiskami 
trawiastymi w górach Kolumbii Brytyjskiej w Ameryce Północnej opisał V.C. Brink 
(1959), V.C. LaMarche i H.A. Mooney (1972) badali zmiany górnej granicy pię-
tra karłowatej sosny Pinus longaeva na Mount Washington w Newadzie, natomiast 
J.W. Marr (1977) analizował rozmieszczenie najwyżej położonych płatów drzew  
i krzewów (tree islands) w południowej części Gór Skalistych. O. Yanagimachi  
i H. Ohmori (1991) zajmowali się górną granicą piętra karłowatej sosny Pinus pu-
mila, będącej geograficzna odmianą kosodrzewiny w Japonii. J.J. Camarero i in. 
(2000) analizowali strukturę wewnętrzną ekotonu pomiędzy piętrem subalpejskim 
(ze zbiorowiskami Pinus uncinata, uważanej za jedną z odmian kosodrzewiny)  
a piętrem alpejskim w Pirenejach Centralnych.
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Przeglądowe opracowanie dotyczące górnej granicy kosodrzewiny w Karpa-
tach Zachodnich opublikował L. Seko (1983). Wśród opracowań szczegółowych 
należy wymienić pracę J. Somory (1981) o rozmieszczeniu kosodrzewiny w Tatrach, 
prace L. Seko o górnej granicy kosodrzewiny w Niżnich Tatrach (1979, 1984, 1990)  
i w słowackiej części masywu Babiej Góry (1981) oraz artykuł J. Balona (2002)  
o stabilności górnej granicy kosodrzewiny w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach 
Wysokich i Dolinie Miętusiej w Tatrach Zachodnich. Problem górnej granicy ko-
sodrzewiny poruszają też T. Sulma (1929) i T. Trampler (1937) w opracowaniach 
dotyczących zbiorowisk kosodrzewiny w Gorganach, w Karpatach Wschodnich.

2.1.3. Czynniki wpływające na przebieg granicy lasu i kosodrzewiny

Bezpośrednią przyczyną występowania granic zbiorowisk roślinnych w gó-
rach jest reakcja na działanie czynnika stresowego. Wśród najważniejszych czynni-
ków stresowych, uniemożliwiających lub osłabiających wzrost i rozmnażanie roślin  
A. Kacperska (2002) wymienia nadmiar lub niedobór promieniowania i wody, ni-
ską i wysoką temperaturę oraz niedobór tlenu, zaburzenia gospodarki minerałami, 
czynniki mechaniczne – wiatr, zasypanie i pokrywę śnieżną – oraz czynniki bio-
tyczne – konkurencję ze strony innych gatunków roślin, pasożytnictwo, a także 
zgryzanie i zadeptywanie przez zwierzęta. O zróżnicowaniu działania czynników 
stresowych decydują właściwości mikroklimatu i gleb, uwarunkowane z kolei  
innymi cechami środowiska przyrodniczego: litologią, stosunkami mezo- i makro-
klimatycznymi, ekspozycją stoków, orografią terenu i występowaniem procesów 
morfogenetycznych. Z kolei w skali globalnej o przebiegu granic pięter i zróżnico-
waniu florystycznym decyduje szerokość geograficzna i związana z nią strefowość 
klimatyczno-roślinna oraz stopień kontynentalizmu klimatu (por. Plesnik 1972a, 
1999, Troll 1973a, Holtmeier 2004). Na działanie czynników naturalnych nakłada 
się działalność człowieka, pośrednio i bezpośrednio modyfikująca przebieg granic 
krajobrazowych.

Wpływ czynników fizjologicznych
Podstawową pracą wyjaśniającą wpływ czynników fizjologicznych na wa-

runki życia drzew przy górnej granicy lasu jest opracowanie Physiological Ecology  
of the Alpine Timberline (Tranquillini 1979). Do najważniejszych czynników streso-
wych występujących przy górnej granicy lasu W. Tranquillini (1979) zalicza suszę 
fizjologiczną (winter drought, winter dessication) oraz bezpośrednie uszkodzenia ro-
ślin wskutek oddziaływania ekstremalnie niskich temperatur (frost damage) oraz 
wiatru i śniegu. Bezpośrednią przyczyną suszy fizjologicznej jest pozakomórkowe 
zamarzanie wody wywołujące silne odwodnienie komórek, w skrajnym przypadku 
prowadzące do wysychania roślin (Kacperska 2002). Na wpływ suszy fizjologicznej 
i wysychania roślin na obumieranie drzew przy górnej granicy lasu wskazują m.in. 
P. Wardle (1971, 1974), J.L. Hadley, W.K. Smith (1983), S. Arno (1984), T.M. Hinckley 
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i in. (1985), R.O. Slatyer i I.R. Noble (1992) oraz Ch. Körner (1998). Wśród prac 
poświęconych zimowemu wysychaniu roślin w piętrze krzewów (krummholz-zone) 
należy wymienić badania V.C. La Marche’a i H. Mooney’a (1972) nad karłowa-
tą sosną (bristlecone pine, Pinus longaeva) na Mount Washington w Newadzie,  
J.L. Hadley’a i W.K. Smitha (1987) nad świerkiem Engelmanna (Picea englemanii) 
i jodłą arizońską (alpine fir, Abies lasiocarpa) w Wyoming, D. Cairnsa (2001) nad 
jodłą arizońską w Montanie oraz E. Maruty (1996) nad modrzewiem japońskim 
(Larix leptolepis) na Mount Fuji.

Dużo mniejszą rolę w kształtowaniu alpejskiej granicy lasu zbudowanej  
z drzew iglastych odgrywa bezpośrednie niszczenie roślin wskutek działania ni-
skich temperatur (Wardle 1971, Tranquillini 1979, Larcher 1985, Körner 1998). 
Pewne znacznie ma działanie ekstremalnie niskich temperatur przy granicy lasu 
zbudowanej z drzew liściastych (por. Jobbagy, Jackson 2000, Gansert 2002).

Wielu badaczy podkreśla wpływ wiatru na niszczenie drzew i krzewów przy 
górnej granicy lasu (m.in. Plesnik 1957, Wardle 1968, Tranquillini 1979, Larcher 
1985) oraz na obniżanie granicy lasu (Jenik 1961, Jenik, Lokvenc 1962, Plesnik 
1971) i piętra krzewów (Yoshino 1973, Marr 1977, Somora 1981, Seko 1984, Cama-
rero i in. 2000). Istotny wpływ na rozmieszczenie zbiorowisk krzewiastych powy-
żej górnej granicy lasu ma grubość i długość zalegania pokrywy śnieżnej. Rośliny 
długo przebywające pod śniegiem tracą odporność na niskie temperatury i łatwo 
mogą ulec zniszczeniu po wytopieniu się pokrywy śnieżnej, jednocześnie skróce-
nie okresu wegetacyjnego ogranicza możliwości wzrostu roślin (Tranquillni 1979, 
Larcher 1985). Z drugiej strony pokrywa śnieżna chroni rośliny przed niszczącą 
działalnością wiatru i zmniejsza ryzyko suszy fizjologicznej (Tranquillini 1979, 
Hadley, Smith 1987). Wpływ pokrywy śnieżnej na rozmieszczenie krzewiastych 
zbiorowisk świerka Engelmanna i jodły arizońskiej w Górach Skalistych badali  
P. Wardle (1968), J.W. Marr (1977) i Ch. Daly (1984). W.D. Billings (1969), S. Arno 
(1984) i F.-K. Holtmeier (1985) opisują tzw. lasy wstęgowe (ribbon forests) w Górach 
Skalistych, będące pasami roślinności krzewiastej i niewielkich drzew w obrębie 
strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a piętrem alpejskim, o szerokości  
ok. 15 metrów i długości kilkunastu metrów, o przebiegu prostopadłym do kierun-
ku przeważających wiatrów. Pomiędzy tymi pasami znajdują się miejsca akumulacji 
śniegu (snow-glades).

Kolejnym istotnym czynnikiem stresowym wpływającym na procesy życiowe 
roślin przy górnej granicy lasu jest duże natężenie promieniowania słonecznego,  
w tym ultrafioletowego, przyspieszające wysychanie roślin i, zwłaszcza u cieniolub-
nych gatunków drzew iglastych, zaburzające proces fotosyntezy powodując foto-
oksydację, czyli utlenianie tkanek zielonych oraz fotoinhibicję, czyli zmniejszenie 
wydajności fotosyntezy (Hinckley i in. 1985, Larcher 1985). Zaburzenia bilansu 
węglowego i procesów fotosyntezy roślin w ogólnych opracowaniach dotyczących 
górnej granicy lasu omawiają również P. Wardle (1974), S. Arno (1984), Ch. Körner 
(1998) i F.-K. Holtmeier (2004), wśród opracowań szczegółowych należy wymie-
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nić prace E.D. Schulze’a i in. (1967) z Kalifornii oraz W. Tranquilliniego (1979)  
i R. Häslera (1982) z Alp.

Wpływ temperatury powietrza
Za jeden z najważniejszych czynników wpływających na przebieg granicy lasu 

uważana jest temperatura powietrza, przy czym w większości prac poświęconych 
temu zagadnieniu analizowana jest średnia temperatura najcieplejszego miesiąca 
(por. Körner 1998). W pracach dotyczących górnej granicy lasu w klimacie umiar-
kowanym jako wartość odpowiadająca przebiegowi górnej granicy lasu najczę-
ściej podawana jest izoterma najcieplejszego miesiąca +10°C, (Brockmann-Jerosch 
1919, Daubenmire 1954, Plesnik 1967, Ives 1978, Tranquillini 1979, Körner 1998).  
Podobną wartość (+11°C) podają A.G. Dolukhanov (1978) dla górnej granicy lasu 
w Wysokim Kaukazie i L. Malyshev (1993) dla arktycznej granicy lasu w północ-
nej Eurazji. M. Oshawa (1990) za najlepszy wskaźnik odpowiadający przebiego-
wi górnej granicy lasu (budowanej przez wiecznie zielone drzewa liściaste) w Azji 
Południowo-Wschodniej uważa sumę średnich miesięcznych temperatur z okre-
su wegetacyjnego wynoszącą 12-15°C. Wg M. Hessa (1965) górna granica lasu  
w Karpatach Zachodnich odpowiada przebiegowi izotermy rocznej +2°C, nato-
miast górna granica piętra kosodrzewiny – przebiegowi izotermy 0°C. Podobną 
zależność dla granicy lasu w Japonii podają O. Yanagimachi i H. Ohmori (1991), 
jednak za wartość odpowiadającą górnej granicy piętra krzewów z karłowatą sosną 
(Pinus pumila) uznają średnią temperaturę sierpnia +10°C. S. Arno (1984) podaje, 
że w rejonie granicy krzewów (krummholz-line) dzienne minimalne temperatury  
są o ok. 2°C niższe niż przy granicy lasu.

E.G. Jobagy i R.B. Jackson (2000) analizując temperatury na 115 stanowiskach 
przy granicy lasu na obu półkulach udowodnili, że średnia temperatura najcieplej-
szego miesiąca jest głównym czynnikiem warunkującym jej wysokość, podczas gdy 
średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wpływa na typ roślinności przy gór-
nej granicy lasu. Wraz z malejącą średnią temperaturą najzimniejszego miesiąca 
zmieniają się gatunki drzew budujące granicę lasu: wiecznie zielonych drzew liścia-
stych, poprzez drzewa liściaste zrzucające liście na zimę, wiecznie zielone drzewa 
iglaste, aż po drzewa iglaste zrzucające liście w klimacie wybitnie kontynentalnym.

Wpływ rzeźby
Wielu badaczy zajmujących się granicami leśnymi podkreśla rolę rzeźby  

w kształtowaniu przebiegu granicy lasu. W skali poszczególnych pasm górskich 
wysokość granic pięter w dużym stopniu zależy od stopnia izolacji pasma górskiego 
i tzw. masywności (Massenerhobung, mass land effect), rozumianej jako przecięt-
na wysokość pasma (Imhof 1900, Marek 1910). W niezbyt wysokich izolowanych 
masywach górskich granice leśne przebiegają dużo niżej niż w pasmach będących 
częścią większych systemów wysokogórskich. Masywność decyduje też o zróżni-
cowaniu przebiegu górnej granicy lasu w obrębie pasma górskiego – w centralnej 
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części pasma granica przebiega wyżej, a na obrzeżach – niżej (Środoń 1948, Plesnik 
1971, 1972a, Troll 1973a, Arno 1984, Zientarski 1985, Holtmeier 2004). W opraco-
waniach dotyczących piętrowości środowiska przyrodniczego podkreśla się asy-
metrię w przebiegu granic pięter na północnych i południowych stokach masywów 
górskich (m.in. Sokołowski 1928, Plesnik 1972a, Troll 1972b, Zimina 1973, Bykov 
1978). Makroekspozycja wpływa też na zróżnicowanie florystyczne w obrębie gra-
nicy lasu (Höllermann 1973, Dolukhanov 1978, Holtmeier 2004).

Jednym z najczęściej analizowanych czynników modyfikujących przebieg 
granic leśnych jest ekspozycja stoków (m.in. Sokołowski 1928, Środoń 1948, Her-
mes 1955, Friedel 1967, Plesnik 1971, Henning 1972, Balon 2000). W pracach do-
tyczących górnej granicy lasu w Tatrach Wysokich i Bielskich (Plesnik 1967, 1971) 
oraz w Górach Skalistych (Arno 1984) najwyższą średnią wysokość granicy lasu 
zaobserwowano na stokach o ekspozycji południowo-zachodniej. J. Somora (1960, 
1981) zestawił najwyższe stanowiska kosodrzewiny zwartej i pojedynczych płatów 
kosodrzewiny w Tatrach Wysokich w zależności od ekspozycji stoków.

Badania nad górną granicą lasu w Alpach, Tatrach i Górach Skalistych  
dowodzą, że jednym z ważniejszych czynników wpływających na przebieg górnej 
granicy lasu jest orografia. Zaobserwowano tzw. obniżenie dolinne (Talphänomen, 
valley-head phenomen) oraz obniżenie szczytowe górnej granicy lasu (Gipfelphäno-
men, summit phenomen), związane z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi – 
zwiększoną akumulacją śniegu i zacienieniem w dnach dolin oraz występowaniem 
silnych wiatrów na izolowanych wierzchołkach górskich (m.in. Sokołowski 1928, 
Plesnik 1956a, 1967, 1971, 1999, Friedel 1967, Troll 1973a, Arno 1984, Slatyer, Noble 
1992, Balon 1995, Krzemień i in. 1995).

Wpływ lokalnych warunków topograficznych (w tym wysokości bezwzględ-
nej, nachylenia, ekspozycji i profilu stoków oraz zacienienia przez sąsiednie stoki) na 
przebieg granicy lasu i strukturę strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym i pię-
trem alpejskim w Górach Skalistych omawiają m.in. D.G. Brown (1994a, b), R. Allen  
i S.J. Walsh (1996) w Parku Narodowym Glacier oraz F.-K. Holtmeier i G. Broll (1992) 
w paśmie Colorado.

Wpływ czynników edaficznych
Jednym z czynników wpływających na przebieg granic pięter może być zróż-

nicowanie litologiczne, pośrednio decydujące o warunkach siedliskowych. Jednak 
stosunkowo niewielu badaczy zajmowało się tym zagadnieniem. Największe róż-
nice zaobserwowano w przebiegu granicy lasu na skałach węglanowych i bezwę-
glanowych (Billings 1950, Plesnik 1956a, 1967, 1971, Zatkalik 1973, Arno 1984).  
S. Sokołowski (1928) podkreśla niższy przebieg granicy lasu na skałach kwarcy-
towych w Tatrach. Budowa geologiczna obszaru wpływa też na zróżnicowanie  
florystyczne przy górnej granicy lasu (por. Henning 1972, Höllermann 1973, Dolu-
khanov 1978). W pracach dotyczących górnej granicy lasu w Tatrach (Sokołowski 
1928, Myczkowski 1964, Plesnik 1971) i w Gorganach (Jakób 1937a, b) podkreśla 



28 Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach

się obniżanie granicy lasu na stokach usypiskowych i stożkach piargowych. O obni-
żeniu granicy kosodrzewiny wskutek niekorzystnych warunków edaficznych wspo-
minają T. Sulma (1929) i T. Trampler (1937) w Gorganach oraz L. Seko w Niżnich 
Tatrach (1984, 1990) i na Babiej Górze (1981).

Wpływ procesów morfogenetycznych
Jednym z najważniejszych czynników zaburzających przebieg granic leśnych 

są procesy morfogenetyczne: lawiny, spływy gruzowo-błotne i obrywy skalne.  
Najczęściej dyskutowany jest wpływ lawin na przebieg granicy lasu i strukturę 
strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a piętrem alpejskim. Problemem 
tym zajmowali się m. in. V.S. Chuenkov i V.P. Vlasov (1978) oraz M.Ch. Zalikha-
nov (1978) w Kaukazie, R.S. Patten i D.H. Knight (1995) oraz D.R. Butler (2001)  
w Górach Skalistych, F.-K. Holtmeier (1967) w Alpach, a także M. Sokołowski 
(1928), S. Myczkowski (1962, 1964), P. Plesnik (1956a, 1971) oraz K. Krzemień  
i in. (1995) w Tatrach. W mniejszym stopniu lawiny obniżają granicę krzewów. 
Zjawisko takie zaobserwowali m.in. J.J. Camarero i in. (2000) w Pirenejach oraz  
L. Seko (1979, 1984, 1990) w Niżnich Tatrach. W wielu pracach podkreśla się brak ro-
ślinności krzewiastej i drzew w miejscach występowania lawin (m.in. Wardle 1968,  
Ershbammer 1989, Hreško, Boltižiar 2001), chociaż niektórzy autorzy zaobserwo-
wali sukcesję krzewów na torach lawinowych w piętrze leśnym (por. Holtmeier 
1972, Patten, Knight 1995, Heikkinen i in. 1995). Wpływ spływów gruzowo-błot-
nych na obniżanie granicy lasu był przedmiotem badań D.R. Butlera i S. Walsha 
(1994) w Górach Skalistych w Parku Narodowym Glacier oraz K. Krzemienia i in. 
(1995) w Tatrach.

Wśród innych procesów katastroficznych obniżających górną granicę lasu 
wymieniane są pożary lasów i aktywność wulkanów. Wpływem pożarów na struk-
turę strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a piętrem alpejskim zajmowali 
się przede wszystkim badacze w Ameryce Północnej: D.W. Billings (1969) w paśmie 
Colorado, W.H. Romme i D.H. Knight (1981) w Wyoming, A. Woodward i in. (1995) 
w stanie Wyoming oraz W. Lauer (1978) w Meksyku. M.M. Yoshino (1973) podaje 
przykład obniżania górnej granicy lasu w Japonii wskutek wybuchów wulkanów.

Wpływ czynników biotycznych
Zróżnicowanie florystyczne przy granicy lasu również wpływa na strukturę 

strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym i alpejskim (Troll 1973a, Holtmeier 
2004). Jedną z przyczyn obniżenia granicy lasu jest konkurencja między gatun-
kami roślin w strefie walki o dostęp do światła, wody i składników mineralnych, 
opisywana m.in. przez M. Sokołowskiego (1928) w Tatrach, A. Środonia (1948)  
w Czarnohorze i P. Plesnika (1973) w innych pasmach górskich w Europie oraz  
S. Arno (1984) w Górach Skalistych. Konkurencję pomiędzy gatunkami na gra-
nicy zbiorowisk kosodrzewiny i muraw wysokogórskich w Karkonoszach badała  
L. Soukupová i in. (2001a, b). Kolejnym czynnikiem wpływającym w pewnym stop-
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niu na obniżanie granicy lasu i krzewów są zwierzęta, zgryzające i zadeptujące młode 
pędy roślin. Zjawisko takie opisuje F.-K. Holtmeier w Alpach (1967, 1972, 1973).

Wpływ człowieka
W wielu pasmach górskich granica lasu i występujące powyżej niej zbioro-

wiska krzewów zostały silnie przekształcone przez działalność człowieka: bezpo-
średnio, poprzez wycinanie drewna na potrzeby górnictwa, hutnictwa i gospo-
darki leśnej oraz wypalanie w celu pozyskania nowych terenów dla pasterstwa,  
a także pośrednio, poprzez nadmierny wypas zwierząt (Plesnik 1978a, Arno 1984).  
P. Plesnik (1978a) wśród rodzajów antropopresji wymienia dodatkowo masowe 
wycinanie kosodrzewiny w Karpatach w XVII i XIX w., jako surowca dla produkcji 
olejków leczniczych. W pasmach górskich Europy – Alpach, Karpatach, Sudetach  
i górach Półwyspu Bałkańskiego – obserwuje się antropogeniczne obniżenie gra-
nicy lasu od 100 do ponad 250 metrów (Sokołowski 1928, Jenik, Lokvenc 1962, 
Holtmeier 1967, 1972, 1973, 2004, Plesnik 1954, 1971, 1978a, b, Zatkalik 1973,  
Pitterle 1985, Midriak 1994). S. Arno (1984) podkreśla stosunkowo niewielki wpływ 
człowieka na granicę lasu w Ameryce Północnej. W innych pasmach górskich  
problem ten badali m. in. A.G. Dolukhanov (1978) w Kaukazie, P. Höllermann 
(1978) na Wyspach Kanaryjskich i W. Lauer (1978) w Meksyku. W skali lokalnej na 
rozmieszczenie krzewów powyżej granicy lasu może wpływać turystyka. W Tatrach 
problemem tym zajmowali się m. in. J. Havlik (1963), P. Plesnik (1978b), L. Šomšak 
i in. (1979) oraz F. Kubiček i in. (1983).

Skutkiem działalności człowieka może być nawet całkowite zniszczenie pię-
tra krzewów powyżej granicy lasu (Holtmeier 1972). Wpływ działalności człowieka 
na rozmieszczenie kosodrzewiny w Niżnich Tatrach i w słowackiej części masywu 
Babiej Góry udokumentował L. Seko (1981, 1984, 1990). Obecność piętra krzewów 
ponad górną granicą lasu jest przez wielu badaczy uważana za jeden z dowodów na 
jej naturalny charakter (por. Körner 1998, Jobbagy, Jackson 2000, Holtmeier 2004), 
jednak przeczą temu szczegółowe badania J. Somory (1985) z Tatr Wysokich.

Współcześnie prowadzone są zabiegi, mające na celu przywrócenie natural-
nego stanu górnej granicy lasu i piętra krzewów. Problemem rekonstrukcji granicy 
lasu i piętra kosodrzewiny w Alpach zajmowali się m. in. H.M. Schiechtl (1967),  
A. Douguedroit (1978) i A. Pitterle (1985), w Tatrach L. Kňazovicky (1970) i J. So-
mora (1970, 1977, 1979), a w Karkonoszach J. Milková (2001), M. Svoboda (2001) 
i Z. Wagnerová (2001).

2.1.4. Typy granic leśnych

W pracach dotyczących granic leśnych autorzy wspominają o odcinkach uwarun-
kowanych działaniem różnych czynników, zazwyczaj wyróżniając klimatyczną (natu-
ralną) i sztuczną granicę lasu. Typologię górnej granicy lasu w Tatrach, na podstawie 
analizy czynników decydujących o jej przebiegu przedstawił M. Sokołowski (1928). 
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Wyróżnił granice naturalne, powstałe wskutek oddziaływania czynników przyrod-
niczych i charakteryzujące się m. in. współwystępowaniem świerka i kosodrzewiny 
oraz granice sztuczne, uwarunkowane działalnością człowieka i, wskutek zniszczenia 
zbiorowisk kosodrzewiny, tworzące ścianę wysokopiennego lasu. Zdaniem M. Soko-
łowskiego (1928) wśród granic naturalnych najwyżej przebiega granica klimatyczna 
w podtypie ogólno-klimatycznym, występująca w miejscach osłoniętych od wiatru,  
w przeciwieństwie do granic klimatycznych w podtypie wiatrowym, obniżonych przez 
wiatry lokalne. Granice glebowe występują na ubogim podłożu kwarcytowym, głów-
nym czynnikiem decydującym o ich występowaniu są niekorzystne warunki edaficz-
ne. Za granice orograficzne M. Sokołowski (1928) uważa granice obniżone wskutek 
występowania lawin oraz obrywów skalnych, występujące u podnóża ścian skalnych 
oraz stożków piargowych. Ponad orograficzną granicą lasu zbiorowiska kosodrzewi-
ny występują jedynie płatami. Konkurencja pomiędzy świerkiem a kosodrzewiną jest 
przyczyną występowania biologicznej granicy lasu.

Bardziej szczegółową typologię granicy lasu przedstawił P. Plesnik (1971), 
zachowując ogólny podział na granice naturalne (prirodzené) i sztuczne (umelé). 
Wśród granic naturalnych wyróżnił klimatyczną (klimatická), edaficzną (edafická), 
orograficzną (orografická) i lawinową (lavinová) granicę lasu. Do granic klima-
tycznych należą granica termiczna (tepelná), uwarunkowana niedostatkiem ciepła,  
z szeroką strefą przejściową pomiędzy lasem a kosodrzewiną oraz granica wiatrowa 
(veterná), obniżona przez wiatry zstępujące, charakteryzująca się występowaniem 
sztandarowych form świerka i wiatrołomów. Bezpośrednią przyczyną występowania 
granic edaficznych jest zbyt płytka warstwa gleby. Granice takie występują głównie 
na stokach z pokrywami blokowymi na podłożu granodiorytowym i kwarcytowym. 
Granice orograficzne występują u podnóża ścian skalnych, uniemożliwiających suk-
cesję lasu. P. Plesnik (1971) zwraca uwagę na trudność w odróżnieniu granic oro-
graficznych przebiegających na stokach usypiskowych u podnóża ścian skalnych 
od granic edaficznych, dodatkowo podkreśla też niezbyt właściwe użycie terminu 
„orograficzny” na określenie granic uwarunkowanych morfologią. Ostatnim typem 
granic naturalnych są granice lawinowe, obniżone przez lawiny i spływy gruzowo
-błotne. W odróżnieniu od M. Sokołowskiego (1928) P. Plesnik (1971) nie wyróżnia 
w Tatrach granic biologicznych uważając, że przyczyną ich występowania jest zgry-
zanie i zadeptywanie roślin przez zwierzęta, a nie konkurencja pomiędzy świerkiem 
a kosodrzewiną, charakterystyczna dla wszystkich typów naturalnych granic.

Typologię granicy kosodrzewiny w Niżnich Tatrach przedstawił L. Seko (1979, 
1983). Częściowo modyfikując podział P. Plesnika (1971), wśród granic naturalnych 
wyróżnił klimatyczną, edaficzną oraz mechanicznie obniżoną (mechanický znižena) 
granicę kosodrzewiny, nie precyzując jednak czy typologia dotyczy granica zwartej 
kosodrzewiny czy najwyżej położonych płatów. Granice klimatyczne uwarunkowane 
są niekorzystnymi warunkami termicznymi, oraz występowaniem pokrywy śnieżnej 
i silnych wiatrów. Wśród granic edaficznych, o których występowaniu decydują nie-
korzystne warunki glebowe, L. Seko (1983) wyróżnił granice na stokach z pokrywą 
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blokową (blokoviskový subtyp), granice u podnóży ścian skalnych (bralný subtyp) oraz 
granice na stokach skalnych lub u podnóża skałek ostańcowych (skalkový subtyp). 
Granice obniżone mechanicznie L. Seko podzielił na granice lawinowe (lavinový sub-
typ) i murowe (murový subtyp). Wśród granic sztucznych wyróżnił granicę obniżo-
ną mechanicznie (mechanický subtyp), wskutek wypalania i karczowania zbiorowisk 
kosodrzewiny oraz granicę mechaniczno-fizjologiczną (mechanicko-fyziologický sub-
typ), uwarunkowaną nadmiernym wypasem bydła i owiec.

2.2. Subalpejskie zbiorowiska krzewów

W wielu pasmach górskich powyżej górnej granicy lasu rozciągają się zbioro-
wiska krzewów, stopniowo przechodzące w alpejskie zbiorowiska trawiaste (ryc. 5). 
Ekoton pomiędzy górną granicą zwartego lasu (dense canopy forest) a górną grani-
cą krzewów (krummholz-line) tożsamy ze strefą walki (Kampfzone) w rozumieniu  
W. Tranquilliniego (1979), w większości opracowań określany jest jako piętro  
krzewów (krummholz-zone) lub, zgodnie z definicją podaną przez D. Löve (1970), 
jako piętro subalpejskie (subalpine belt). Jednak termin ten w niektórych pracach 
dotyczących granicy lasu w Alpach bywa rozszerzany również na górną część piętra 
leśnego (tzw. subalpine forest, por. Turner, Tranquillini 1985, Holtmeier 2004). 

2.2.1. Zróżnicowanie florystyczne piętra krzewów

Skład gatunkowy piętra krzewów w poszczególnych pasmach górskich zależy 
przede wszystkim od szerokości geograficznej i stopnia kontynentalizmu klimatu, 
czyli położenia na tle strefowości klimatyczno-roślinnej (Holtmeier 2004). W gó-
rach półkuli południowej skład gatunkowy piętra krzewów jest bardzo zróżnico-
wany, przykładowo w Nowej Zelandii powyżej granicy lasu rosną krzewy zaliczane 
do 15 rodzajów (Wardle 1973), jednak w wielu pasmach górskich piętro krzewów  
w ogóle nie występuje (Troll 1973a). Piętro krzewów ma największy zasięg w pa-
smach górskich położonych w strefie umiarkowanej półkuli północnej, budowane 
jest zazwyczaj przez kilka współwystępujących gatunków, a w szczególnych przy-
padkach – przez jeden dominujący gatunek (Troll 1973a).

Góry Azji charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem gatunkowym w ob-
rębie piętra leśnego i strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a piętrem alpej-
skim. Piętro krzewów najlepiej rozwinięte jest w Kaukazie i, w zależności od stopnia 
kontynentalizmu i położenia względem głównego grzbietu gór, reprezentowane jest 
przez szereg gatunków roślin o zróżnicowanych formach wzrostu – od kilkumetro-
wych drzew z pokrzywionymi pniami po kilkudziesięciocentymetrowe płożące się 
krzewy. Stosunkowo szeroko rozprzestrzenione są zarośla różanecznika kaukaskie-
go Rhododendron caucasicum (Henning 1972, Dolukhanov 1978). W Himalajach  
w piętrze krzewów dominują różne gatunki różaneczników i jałowców (Troll 1972b). 
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W Japonii w piętrze krzewów rosną przede wszystkim wiecznie zielone krzewy  
liściaste z najbardziej rozpowszechnioną brzozą Ermana Betula ermanii. Jedynym 
krzewem iglastym jest tworząca osobne piętro roślinne karłowata sosna Pinus  
pumilio, będąca geograficznym odpowiednikiem kosodrzewiny (Wardle 1977).

W górach Ameryki Północnej w piętrze krzewów rosną często te same  
gatunki roślin, co w piętrze lasu, stopniowo zmniejszając swoją wysokość wraz  
z pogarszaniem się warunków siedliskowych. (tzw. elfin-wood, por. Holtmeier 1981, 
Arno 1984). Najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami są jodła arizońska Abies 
lasiocarpa (alpine fir), karłowata sosna Pinus longaeva (bristlecone pine) i świerk 
Engelmanna Picea engelmanii (Plesnik 1973, Arno 1984). W Europie Zachodniej 
w piętrze krzewów występuje krzewiasta forma buka Fagus silvatica oraz odmia-
na kosodrzewiny Pinus uncinata (Troll 1973a, Plesnik 1973, Camarero i in. 2000),  
a w Europie Północnej – brzoza omszona Betula pubescens (Fægri 1972, Troll 1973a).

2.2.2. Piętro kosodrzewiny

Najbardziej rozpowszechnionym subalpejskim krzewem w Europie jest so-
sna górska Pinus mugo (Swiss mountain pine, dwarf pine, Bergkiefer, por. Anioł
-Kwiatkowska 2003), zwana kosodrzewiną. W Karpatach Południowo-Wschodnich  
i Alpach gatunkiem towarzyszącym kosodrzewinie jest olsza zielona Alnus viridis 
(Holtmeier 1967, Plesnik 1972a, Troll 1973a, Zimina 1973). Natomiast w Sudetach, 
Karpatach Zachodnich, w górach Półwyspu Bałkańskiego (Riła, Pirin) i w niektó-
rych pasmach górskich Alp Wschodnich, np. w Dolomitach, kosodrzewina two-
rzy jednogatunkowe zwarte zarośla rozciągające się powyżej górnej granicy lasu  
(Bukovčan 1953, Štursa 1966, Batakliev 1972, Plesnik 1972a, b, Troll 1973a, Greben-
schikov 1978, Somora 1981, Holtmeier 2004).

Zbiorowiska kosodrzewiny w polskiej nomenklaturze fitosocjologicznej  
zaliczane są do związku Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl.1926, obejmującego  
subalpejskie zbiorowiska krzewów w Europie Środkowej (Matuszkiewicz 2002).  
Do niedawna wyróżniano osobny związek Pinon mugo Pawł.1928, obejmujący je-
dynie subalpejskie zbiorowiska kosodrzewiny (por. Fleischer 1994, Piękoś-Mirkowa,  
Mirek 1996). Zbiorowiska kosodrzewiny występują w dwóch zespołach, cechujących 
się wikaryzmem regionalnym, Pinetum mugo carpaticum Pawł.1927 w Karpatach  
Zachodnich oraz Pinetum mugo sudeticum W.Mat.1960 w Karkonoszach (Matusz-
kiewicz 2002). W słowackiej literaturze związek Pinion mugo Pawł.1928 jest dzie-
lony na trzy zespoły: zespół z miłosną górską Adenostylo-Pinetum mugo Sill.1933, 
zespół z wietlicą alpejską Athyrio distentifolii–Pinetum mugo Hadač1956 oraz zespół 
z borówką czarną Vaccinio myrtilli–Pinetum mugo Hadač1956 (Fleischer 1994).

Karpackie zarośla kosodrzewiny występują w Tatrach, Niżnich Tatrach, Wiel-
kiej i Małej Fatrze, na Wielkim Choczu, Babiej Górze i na Pilsku (Bukovčan 1953), 
zarówno na podłożu węglanowym, jak i bezwęglanowym, tworząc gleby z miąż-
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szym poziomem próchniczo-akumulacyjnym i warstwą próchnicy nadkładowej, 
tzw. tangel-rankery i tangel-rędziny (por. Komornicki, Skiba 1996). Gatunkami 
towarzyszącymi są jarzębina Sorbus aucuparia, jałowiec halny Juniperus nana, 
czeremcha skalna Padus petraea, porzeczka skalna Ribes petraeum, wierzba śląska 
Salix silesiaca i limba Pinus cembra (Matuszkiewicz 2002). Sudeckie zarośla koso-
drzewiny występują jedynie w Karkonoszach na podłożu granitowym, na glebach 
kwaśnych – rankerach i bielicach. W przeciwieństwie do zespołu karpackiego są 
w systematyce oddzielone od zbiorowisk krzewów z klasy Betulo-Adenostyletea, 
zwłaszcza zespołu Pado-Sorbetum z jarzębiną, czeremchą i porzeczką skalną (Štursa 
1966, Matuszkiewicz 2002). W starszych opracowaniach wyróżnia się dwa podze-
społy zbiorowisk kosodrzewiny, żyzny Mughetum carpaticum calciolum na podłożu 
węglanowym oraz ubogi Mughetum carpaticum silicicolum na podłożu krzemiano-
wym (por. Fabijanowski 1955, Celiński, Wojterski 1983).

Wraz ze wzrostem wysokości zwarte zbiorowiska kosodrzewiny rozpadają się 
na płaty. Powyżej górnej granicy kosodrzewiny zwartej rozciąga się pas z mozai-
ką płatów kosodrzewiny i alpejskich zbiorowisk trawiastych. W Tatrach B. Kotula 
(1889/1890) wyróżnił tzw. piętro kosodrzewiny rozproszonej, sięgające do wysoko-
ści ok. 1850-1900 m n.p.m. W późniejszych opracowaniach podkreśla się przejścio-
wy charakter granicy pomiędzy piętrem kosodrzewiny i piętrem alpejskim, jednak 
nie wyróżnia się osobnego piętra (por. Piękoś-Mirkowa, Mirek 1996).

2.2.3. Wymagania ekologiczne i formy wzrostu kosodrzewiny

Kosodrzewina jest światłolubnym gatunkiem o szerokiej amplitudzie ekolo-
gicznej. Wśród czynników decydujących o jej rozmieszczeniu wymienia się topo-
grafię terenu decydującą o warunkach mikroklimatycznych oraz czynniki edaficzne 
(Seneta, Dolatowski 2004). Osiąga wiek do 200 lat, choć spotykane były osobniki 
przekraczające 300 lat (Štursa 1966, Čajka 1985).

Kosodrzewina może przyjmować różne formy wzrostu, uwarunkowane przede 
wszystkim grubością pokrywy śnieżnej, nachyleniem stoku i działaniem wiatrów. 
Za najbardziej typowe uważa się formy płożące się (poliehave), wyprostowane 
(vzpriamene) i pochylone (polovzpriamene, Somora 1981, Lukačik 1997). Lukačik 
(1997) podkreśla także, że starsze krzewy przyjmują bardziej płożące się formy. 





3. Charakterystyka obszaru badań

3.1. Tatry, Babia Góra i Karkonosze na tle pasm górskich      
         Europy Środkowej

Badane pasma górskie położone są w obrębie dwóch systemów górskich  
Europy Środkowej. Tatry i Babia Góra znajdują się w północno-zachodniej części 
łuku Karpat, a Karkonosze są najwyższym pasmem Sudetów, będących północnym 
ograniczeniem tektonicznego zrębu Masywu Czeskiego (Kondracki 1994). Położenie 
geograficzne jest jednym z istotnych czynników wpływających na zróżnicowanie pię-
ter fizycznogeograficznych na badanym obszarze.

W podziałach regionalnych E. Mazura i M. Lukniša (1978) oraz J. Kondrac-
kiego (1989) Łańcuch Tatrzański zaliczany jest do Centralnych Karpat Zachodnich 
i obejmuje Tatry (Gierlach, 2655 m n.p.m.) wraz z Górami Choczańskimi (Wielki 
Chocz, 1611 m n.p.m.). Inne ważniejsze pasma górskie w Karpatach Centralnych 
to Niżne Tatry (Dżumbier, 2043 m n.p.m.), Mała Fatra (Wielki Krywań, 1709 m 
n.p.m.) i Wielka Fatra (Ostredok, 1592 m n.p.m.). Charakterystyczną cechą ich bu-
dowy geologicznej jest występowanie kompleksu skał osadowych okrywających 
krystaliczny trzon. Wymienione pasma cechują się dobrze wykształconą piętrowo-
ścią środowiska przyrodniczego. Górna granica lasu występuje w Tatrach, Niżnich 
Tatrach, Wielkiej i Małej Fatrze oraz na Wielkim Choczu i przebiega na wysoko-
ści 1350-1650 m n.p.m., natomiast górna granica kosodrzewiny występuje jedynie  
w Tatrach i Niżnich Tatrach, na wysokości ok. 1800-1850 m n.p.m. (tab. 5). W Małej 
i Wielkiej Fatrze zwarte zarośla kosodrzewiny bezpośrednio ponad granicą lasu 
zostały w znacznym stopniu zniszczone przez człowieka i współcześnie występują 
jedynie w miejscach o najbardziej niekorzystnych warunkach siedliskowych (por. 
Plesnik 1954, 1978a).

Masyw Babiej Góry (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim, zbudowany  
w całości z fliszowych skał osadowych, jest najwyższą częścią Beskidów Zachod-
nich zaliczanych do Zewnętrznych Karpat Zachodnich (Kondracki 1991). Górna 
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granica lasu na Babiej Górze przebiega na wysokości ok. 1450 m n.p.m., a koso-
drzewiny – 1650 m n.p.m. (ryc. 6). Poza Babią Górą naturalna górna granica lasu  
w Beskidach Zachodnich występuje jedynie w masywie Pilska (1557 m n.p.m.). 
Górna granica lasu w Beskidzie Śląskim (Skrzyczne, 1257 m n.p.m.) i Gorcach  
(Turbacz, 1310 m n.p.m.) ma w całości charakter antropogeniczny i powstała wsku-
tek wylesienia górnych partii stoków w celu pozyskania terenów dla pasterstwa 
(Kozak i in. 1995). Występujące miejscami zarośla kosodrzewiny – np. na szczy-
tach Baraniej Góry (1220 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, Policy (1369 m n.p.m.)  
w Beskidzie Żywieckim czy Kudłonia (1276 m n.p.m.) w Gorcach również nie mają 
naturalnego charakteru i są wynikiem nasadzeń.

W Beskidach Wschodnich, zaliczanych do Zewnętrznych Karpat Wschod-
nich, najpełniej wykształcone piętra fizycznogeograficzne, z piętrem alpejskim 
włącznie, występują w Czarnohorze (Howerla, 2061 m n.p.m.) i Gorganach  
(Sywula, 1836 m n.p.m.). Górna granica lasu w tych pasmach przebiega na wy-
sokości 1600-1670 m n.p.m., a górna granica kosodrzewiny – na wysokości  
1650-1850 m n.p.m. (Kondracki 1989, por. Jakób 1937a, 1937b, Środoń 1948, tab. 5). 
Górna granica lasu występuje również w Bieszczadach Zachodnich (Tarnica,  
1346 m n.p.m.) i Wschodnich (Pikuj, 1405 m n.p.m.), masywie Połoniny Równej 
(1482 m n.p.m.) oraz w pasmach Borżawy (Stoh, 1679 m n.p.m.) i Połoniny Krasnej 
(1568 m n.p.m.), jednak przynajmniej w pewnej części ma ona charakter antro-
pogeniczny (Kondracki 1989). Cechą charakterystyczną wymienionych masywów 
jest brak piętra typowego regla górnego ze świerkiem i piętra kosodrzewiny. Górną 
granicę lasu buduje głównie buk, a w niektórych miejscach powyżej granicy lasu 
rozciąga się kilkudziesięciometrowej szerokości strefa z olchą. W paśmie Świdowca 
(Bliźnica, 1889 m n.p.m.) górną granicę lasu buduje świerk, a piętro kosodrzewiny 
nie występuje (Kondracki 1989).

W Sudetach piętrowość środowiska przyrodniczego najpełniej wykształcona 
jest w Karkonoszach (Śnieżka, 1602 m n.p.m.). Tylko tam występuje piętro alpejskie 
rozciągające się powyżej zarośli kosodrzewiny (ryc. 6). Naturalna górna granica lasu 
występuje również na Śnieżniku Kłodzkim (1425 m n.p.m.) i w masywie Pradziada 
w Wielkim Jeseniku (1492 m n.p.m.) w Sudetach Wschodnich, natomiast zarośla 
kosodrzewiny są pochodzenia antropogenicznego i powstały w wyniku nasadzeń 
w XIX w. (Štursa 1966, Somora 1981).

Tab. 5. Górna granica lasu i kosodrzewiny w Europie Środkowej
Opracowanie własne na podstawie prac: 1 – J. Kondrackiego (1989), 2 – F. Zatkalika (1973), 3 – L. Seko (1984), 
4 – L. Seko (1990), 5 – P. Plesnika (1978a), 6 – P. Plesnika (1966), 7 – J. Kondrackiego (1994), 8 – M. Berginca 
 i in. (1987), 9 – R. Galona (1958), 10 – obserwacji własnych, 11 – Internetu.

Table 5. Timberline and krummholz-line in Central Europe
Based on: 1 – J. Kondracki (1989), 2 – F. Zatkalik (1973), 3 – L. Seko (1984), 4 – L. Seko (1990), 5 – P. Plesnik 
(1978a), 6 – P. Plesnik (1966), 7 – J. Kondracki (1994), 8 – M. Berginc et al. (1987), 9 – R. Galon (1958),  
10 – author’s observations, 11 – the Internet.
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W obrębie hercyńskich masywów Europy Środkowej naturalna górna granica 
lasu występuje również na Brockenie (1142 m n.p.m.) w górach Harz w Niemczech, 
na wysokości zaledwie 1100 m n.p.m. (tab. 5). W Alpach Wschodnich – Wysokich 
Taurach, Dolomitach i Alpach Julijskich – granice pięter przebiegają znacznie wy-
żej; górna granica lasu na wysokości od 1600 do 2100 m n.p.m., a granica kosodrze-
winy ok. 200 metrów wyżej, na wysokości do 2300 m n.p.m.

Różnice w przebiegu granic oraz składzie gatunkowym poszczególnych pięter 
wynikają z położenia geograficznego pasm górskich: odległości od Oceanu Atlan-
tyckiego, warunkującej stopień kontynentalizmu klimatu (m. in. reżim opadów), 
położenia w stosunku do kierunków panujących wiatrów i szerokości geograficznej,  
decydującej o dostawie energii słonecznej. Również masywność i stopień izolacji pasm 
górskich wpływają na przebieg granic i rozpiętość pionową poszczególnych pięter.

Wraz z odległością od oceanu zmniejsza się udział gatunków liściastych przy 
granicy lasu. W Alpach Zachodnich i Pirenejach górną granicę lasu oprócz świerka 
buduje buk, a powyżej występują zarośla olchy Alnus viridis, różaneczników Rho-
dodendron sp. oraz geograficznej odmiany kosodrzewiny Pinus pumilio. W Alpach 
Wschodnich, Sudetach, Karpatach Zachodnich i Południowych oraz górach Pół-
wyspu Bałkańskiego górną granicę lasu budują przede wszystkim świerk, modrzew  
i limba, natomiast w Karpatach Wschodnich przy granicy lasu pojawia się również 
buk (por. rozdział 2.2.). Na badanym obszarze uwarunkowania klimatyczne związa-
ne ze wzrostem stopnia kontynentalizmu z zachodu na wschód decydują o zróżni-
cowaniu florystycznym najwyższych pięter – subalpejskiego i alpejskiego. Subalpej-
skie piętro w Karkonoszach, z zaroślami kosodrzewiny, czeremchą i jarzębiną oraz 
zbiorowiskami torfowisk określane jest często terminem „tundry subalpejskiej”  
i wykazuje więcej podobieństw z Górami Skandynawskimi niż z Karpatami  
Zachodnimi (por. Svoboda 2001, Wagnerová 2001, Migoń, Potocki 2002). W Tatrach  
i na Babiej Górze piętro subalpejskie budują prawie w całości zarośla kosodrzewiny. 
W piętrze alpejskim rosną murawy wysokogórskie klasy Juncetea-Trifidi, przy czym 
dla Karkonoszy charakterystyczny jest udział turzycy tęgiej Carex bigelowii ssp. rigidae, 
gatunku typowo arktycznego (Matuszkiewicz 2002, ryc. 6).

W pasmach górskich położonych prostopadle do kierunku przeważających 
wiatrów występuje wyraźna asymetria pięter, związana ze zróżnicowaniem opadów. 
Szczególnie wyraźnie zjawisko to występuje w Pirenejach i Alpach Zachodnich, 
w Sudetach i Karpatach Zachodnich różnice w wykształceniu pięter i przebiegu 
ich granic po obu stronach grzbietu głównego są znacznie mniejsze (por. Kotarba 
1976). Wyraźnie natomiast zaznacza się wpływ masywności i stopnia izolacji pasm 
górskich na przebieg granic pięter. W izolowanym, wystawionym na zachodnie 
wiatry, masywie Brockenu w górach Harzu granica lasu przebiega o 150 metrów 
niżej niż w zwartym paśmie Karkonoszy, położonym o ok. dwa stopnie szerokości 
geograficznej bardziej na południe. Podobnie w masywie Babiej Góry granica lasu 
przebiega o ok. 200 metrów niżej niż w Tatrach, odległych o niecałe pół stopnia 
szerokości geograficznej.
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C. Troll (1972a) występowanie górnej granicy lasu uważa za jedno z trzech 
kryteriów, będących podstawą do wyróżnienia tzw. gór wysokich (high-mountains, 
Hochgebirge, vysoké pohoria), w przeciwieństwie do gór średnich (mid-mountains, 
Mittelgebirge, hornatina). Kolejnymi kryteriami są: występowanie dolnej granicy 
procesów soliflukcji oraz plejstoceńskiej dolnej granicy wieloletnich śniegów, uwa-
żanej za granicę występowania tzw. kompleksu form wysokogórskich (high-moun-
tain landform complex, Formeschatz des Hochgebirges, Troll 1973b). W zdecydowanej 
większości publikacji za góry wysokie uważane są Tatry (por. Troll 1972a, Plesnik 
1972a, 1973, Kotarba 1976), dyskusyjny jest natomiast problem przynależności Kar-
konoszy i Babiej Góry. Pasma te zazwyczaj uznawane są za góry średnie (por. Kotar-
ba 1976), chociaż J. Kondracki (1991) uznaje szczytowe partie masywu Babiej Góry 
za jedyne miejsce w Beskidach Zachodnich z krajobrazem gór wysokich.

3.2. Środowisko przyrodnicze obszarów testowych

Przedstawiona poniżej charakterystyka obejmuje jedynie te elementy środowi-
ska przyrodniczego, które mogą wpływać na rozmieszczenie zbiorowisk kosodrze-
winy. Nie opisano zatem stosunków wodnych, a także świata zwierząt w obszarach 
testowych. Natomiast zróżnicowanie florystyczne i piętrowy układ szaty roślinnej 
na badanym obszarze szerzej omówiono w rozdziale poprzednim. Dane klimatycz-
ne wykorzystane w niniejszej pracy, mimo iż dotyczą przede wszystkim dwudzie-
stolecia 1950-1970, dobrze oddają zróżnicowanie mezoklimatyczne na badanym  
obszarze. Z badań B. Obrębskiej-Starklowej i in. (1994) wynika, że w górach, powyżej  
1500 m n.p.m., zmiany klimatyczne są znacznie słabsze niż na obszarach niżej poło-
żonych. Wartości promieniowania słonecznego obliczono przy użyciu aplikacji Solar 
Analyst w programie ArcView (Fu, Rich 2000).

3.2.1. Dolina Białej Wody

Obszar testowy pokrywa się ze zlewnią potoku Biała Woda, zamkniętą pro-
filem na wysokości 1100 m n.p.m. Dolina Białej Wody jest częścią walnej Doliny 
Białki i leży w całości na obszarze Tatr Wysokich. Od zachodu ogranicza ją boczny 
grzbiet odchodzący od głównej grani Tatr na Rysach. Grzbiet ten na całej długości 
pokrywa się z granicą państwową pomiędzy Polską a Słowacją. Południowym ogra-
niczeniem doliny jest główna grań Tatr pomiędzy Rysami a Małym Jaworowym 
Szczytem, natomiast wschodnim – boczny grzbiet łączący Mały Jaworowy Szczyt 
z Szeroką Jaworzyńską i Spismichałową Czubą. Najwyższym punktem obszaru te-
stowego jest wierzchołek Zadniego Gierlachu (2630 m n.p.m.), a najniższym – dno 
potoku Biała Woda (1100 m n.p.m.).
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Budowa geologiczna i rzeźba
Obszar testowy prawie w całości budują granodioryty trzonu krystalicznego 

Tatr. Jedynie górna część stoków Szerokiej Jaworzyńskiej i Spismichałowej Czuby 
zbudowana jest ze skał pokrywy osadowej trzonu krystalicznego – dolnotriasowych 
wapieni i piaskowców kwarcytowych. Sam wierzchołek Szerokiej Jaworzyńskiej 
stanowi czapkę tektoniczną i zbudowany jest ze skał jądra krystalicznego – gra-
nitów porfirowych typu Goryczkowej (Passendorfer 1996, Nemčok 1995). Dolina 
Białej Wody założona jest na linii uskoków tektonicznych rozdzielających elewa-
cję Koszystej od depresji Szerokiej Jaworzyńskiej w obrębie trzonu krystalicznego  
(Kotański 1971, Nemčok 1995).

W plejstocenie Dolinę Białej Wody wypełniał lodowiec o długości ponad 
14 km i maksymalnej miąższości 330 metrów, uznawany za najdłuższy w Tatrach 
(Lukniš 1973, Klimaszewski 1988). Główna oś Doliny Białej Wody ma formę żłobu 
polodowcowego, głębokiego na 220-300 metrów. Zamknięcie żłobu M. Klimaszew-
ski (1950) uznaje za najbardziej typowe w Tatrach. Na wysokości ok. 1300 m n.p.m.,  
w rejonie Polany pod Wysoką, do doliny głównej opadają trzy doliny wiszące:  
Ciężka, Kacza, Litworowa w obrębie których wyróżnia się szereg schodowo uło-
żonych kotłów polodowcowych (Lukniš 1973, Klimaszewski 1988). Dwie kolejne 
doliny boczne – Dolina Świstowa i Dolina Rówienek – są typowymi żłobami po-
lodowcowymi. Progi ww. dolin mają częściowo charakter ścian skalnych i wyso-
kość 100-300 m (ryc. 7). Ostatnim wschodnim odgałęzieniem Doliny Białej Wody 
jest Litworowy Żleb. Żleb ten prawdopodobnie nie był zlodowacony (Mičian 1959,  
Lukniš 1973), jedynie jego dolna część została podcięta przez lodowiec Białej Wody. 
Największym zachodnim odgałęzieniem Doliny Białej Wody jest Żabia Dolina Biał-
czańska. W górnej części doliny znajdują się dwa kotły polodowcowe, których dna 
zajęte są przez największe stawy w Dolinie Białej Wody – Niżni i Wyżni Żabi Staw 
Białczański (1674 i 1699 m n.p.m.). Stawy znajdują się również w dnach innych  
kotłów polodowcowych, do największych należą Zielony Staw (1577 m n.p.m.) w Do-
linie Kaczej oraz Ciężki Staw (1611 m n.p.m.) w Dolinie Ciężkiej.

Krawędzie kotłów i zbocza żłobów polodowcowych mają często charakter 
ścian skalnych o nachyleniu powyżej 55° (ryc. 7, 8) i wysokościach względ-
nych przekraczających 800 m. Podnóża ścian skalnych zajmują stoki usypiskowe.  
W pozostałej części doliny dominują stoki skalno-pokrywowe. Stoki rozcięte są  
żlebami o deniwelacjach dochodzących do 500 m. Największe żleby rozcinają ściany 
Ganku, Rumanowego Szczytu i Młynarza oraz stoki Żabiego Wierchu Jaworowego 
(ryc. 7). Dno Doliny Białej Wody wypełniają osady aluwialne oraz wały morenowe  
z ostatniego zlodowacenia – m.in. w rejonie Polany pod Wysoką i u wylotu Żabiej 
Doliny Białczańskiej (Mičian 1959, Lukniš 1973, Baumgart-Kotarba, Kotarba 1979).

Współcześnie rzeźba Doliny Białej Wody kształtowana jest głównie przez 
procesy grawitacyjne (odpadanie, obrywanie i zsuwanie materiału skalnego).  
Na łagodniej nachylonych stokach powyżej górnej granicy lasu zachodzi soliflukcja 
i spełzywanie mrozowe (por. Kotarba i in. 1983, Kalicki 1985). W górnych partiach 



Ryc. 7. Szkic geomorfologiczny Doliny Białej Wody
Opracowano na podstawie: Lukniš (1973), Klimaszewski (1988), Nemčok (1995)
1 – grzbiety górskie szerokie, zaokrąglone; 2 – grzbiety wąskie i skaliste; 3 – szczyty; 4 – przełęcze; 5 – po-
ziomice; 6 – południowa granica autochtonicznej pokrywy trzonu krystalicznego; 7 – cieki wodne, jeziora;  
8 – żleby; 9 – żleby stale odwadniane; 10 – górne załomy kotłów polodowcowych; 11 – progi dolin wiszących;  
12 – stożki usypiskowe i murowe; 13 – stoki skalne; 14 – stoki usypiskowe; 15 – dna dolin.

Figure 7. Geomorphic sketch of the Bielovodská Valley
Based on: Lukniš (1973), Klimaszewski (1988), Nemčok (1995)
1 – wide and round ridges, 2 – narrow rocky ridges, 3 – peaks, 4 – passes, 5 – contours, 6 – southern border 
of the autochtonic coverage of crystalline core, 7 – streams and lakes, 8 – gullies, 9 – gullies with streams,  
10 – upper edges of glacial cirques, 11 – riegels of the hanging valleys, 12 – talus cones, 13 – rocky slopes,  
14 – talus slopes, 15 – valley bottoms.



Ryc. 8. Nachylenie i ekspozycja stoków w Dolinie Białej Wody
Figure 8. Slope inclination and aspect in the Bielovodská Valley
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doliny, w otoczeniu płatów śnieżnych, zachodzą procesy niwacyjne (por. Rączkow-
ska 1992). W zbudowanej w przeważającej części ze skał krystalicznych Dolinie 
Białej Wody denudacja chemiczna ma niewielkie znaczenie (por. Kotarba 1987b), 
jedynie na zbudowanym ze skał węglanowych grzbiecie Zamków zachodzą pro-
cesy krasowe. Istotną rolę w transporcie materiału pełnią procesy o gwałtownym 
przebiegu: spływy gruzowo-błotne i lawiny (Kotarba i in. 1983). Największe lawiny 
w Dolinie Białej Wody występują na jej wschodnim zboczu, na stokach Żabiego 
Wierchu Jaworowego i w Litworowym Żlebie oraz w żlebach rozcinających masyw 
Młynarza (Briedoň i in. 1974, Kňazovicky 1979). Łącznie tereny lawinowe w Dolinie 
Białej Wody zajmują 430 ha (Milan 1984). Największe spływy gruzowo-błotne zaob-
serwowano na progu Doliny Ciężkiej, ponad Zielonym Stawem w Dolinie Kaczej, na 
stokach Hrubej Turni, w dolnej części grani Świstowych Turni, na stokach Zielone-
go Wierchu oraz w masywie Młynarza.

Klimat
Klimat Doliny Białej Wody jest w dużym stopniu kształtowany poprzez  

lokalne warunki orograficzne. Dominują wiatry dolinne z kierunków południowych 
– na położonej przy północnej granicy Tatr Łysej Polanie łącznie 39% (Otruba, 
Wiszniewski 1974). Średnia roczna temperatura wynosi od ok. 3,5°C (Łysa Polana 
– 3,9°C; Konček, Orlicz 1974b) do -4°C pod szczytem Zadniego Gierlachu (ryc. 9). 
Obszar testowy znajduje się w obrębie czterech pięter klimatycznych (Hess 1974): 
chłodnego, bardzo chłodnego, umiarkowanie zimnego i zimnego. Długość okre-
su wegetacyjnego wynosi od ok. 160 dni w najniższych partiach doliny do ok.  
50 dni na najwyższych szczytach (Konček, Orlicz 1974a). W dolnej części doli-
ny roczne sumy opadów zanotowane na posterunkach opadowych Biała Woda  
(1008 m n.p.m.) i Roztoka (1030 m n.p.m.) wyniosły odpowiednio 1256 mm i 1407 mm. 
Najwyższą roczną sumę opadów, 2018 mm, zmierzono przy Zielonym Stawie Ka-
czym (średnia z dziesięciolecia 1951-1960, Chomicz, Šamaj 1974). Długość zalega-
nia pokrywy śnieżnej kształtuje się w przedziale od 150 dni (posterunek Roztoka) 
do ponad 225 dni na wysokości ponad 2500 m n.p.m. (Briedoň i in. 1974). Rocz-
ne promieniowanie całkowite wynosi 500-1000 MJ·m-2 na północnych stokach  
Ganku i Batyżowieckiego Szczytu oraz wschodnich stokach Młynarza, 3500 MJ·m-2 
w rejonie Polany pod Wysoką i przy Ciężkim Stawie, do ponad 5200 MJ·m-2 na gra-
ni Młynarza i Szerokiej Jaworzyńskiej. (ryc. 9)

Gleby
Pokrywa glebowa Doliny Białej Wody jest słabo zróżnicowana. Na skałach 

krystalicznych w piętrze leśnym występują głównie kwaśne gleby brunatne oraz 
gleby bielicowe i rankery. Szeroko rozpowszechnione są gleby inicjalne i słabo wy-
kształcone: litosole, regosole i rankery (Linkeš 1981, Koreň i in. 1994), występujące 
powyżej górnej granicy lasu. Jedynie w rejonie Zamków i Spismichałowej Czuby na 
podłożu węglanowym występują pararędziny i rędziny inicjalne (Linkeš 1981).



Ryc. 9. Średnia roczna temperatura i roczne promieniowanie całkowite w Dolinie Białej Wody
Figure 9. Mean annual temperature and total annual solar radiation in the Bielovodská Valley



433. Charakterystyka obszaru badań

3.2.2. Dolina Kieżmarska

Obszar testowy obejmuje zlewnię Kieżmarskiej Białej Wody, zamkniętą 
profilem na wysokości 1200 m n.p.m. Dolina Kieżmarska, położona w Tatrach  
Wysokich i Bielskich, jest najdalej na wschód wysunięta walną doliną tatrzańską. 
Jej zachodnim ograniczeniem jest główna grań Tatr pomiędzy Baranimi Rogami  
a Szalonym Wierchem, a północnym – główny grzbiet Tatr Bielskich na odcinku  
pomiędzy Szalonym a Bujaczym Wierchem oraz boczny grzbiet łączący Bujaczy Wierch 
z masywem Ścieżek. Od południa dolinę ogranicza grań pomiędzy Baranimi Rogami 
i Łomnicą. Najwyższym punktem w obszarze testowym jest wierzchołek Łomnicy  
(2634 m n.p.m.), a najniższym – dno potoku Kieżmarska Biała Woda (1200 m n.p.m.).

Budowa geologiczna i rzeźba
Na obszarze Doliny Kieżmarskiej wyróżnia się trzy główne jednostki tektonicz-

ne: trzon krystaliczny, autochtoniczną pokrywę osadową trzonu oraz płaszczowinę 
reglową dolną (Nemčok 1995, Passendorfer 1996, ryc. 10). Południowa część doliny 
zbudowana jest ze skał krystalicznych: granodiorytów biotytowych i leukokratycz-
nych. Pokrywę osadową trzonu krystalicznego tworzą dolnotriasowe wapienie i łupki 
margliste występujące w rejonie Ścieżek oraz dolnotriasowe piaskowce kwarcyto-
we i środkowotriasowe wapienie z Guttenstein w rejonie Kopy Bielskiej. Południo-
we stoki Tatr Bielskich zbudowane są głównie z dolnojurajskich wapieni, margli  
i łupków marglistych wchodzących w skład warstw z Allgäu (allgauskie suvrstvie), 
natomiast główny grzbiet Tatr Bielskich budują górnojurajskie wapienie murań-
skie i jasne wapienie pelityczne z przełomu jury i kredy. Na wierzchołku Bujaczego 
Wierchu występują środkowotriasowe dolomity z Ramsau (Nemčok 1995). Dno 
Doliny Zielonego Stawu, Doliny Przednich Koperszadów i Doliny Białych Stawów 
wypełnione jest utworami morenowymi pochodzącymi z ostatniego zlodowace-
nia. W dnie dolnego odcinka doliny Białej Wody Kieżmarskiej występują utwory  
pochodzenia fluwialnego (Lukniš 1973, Nemčok 1995).

W plejstocenie Dolinę Kieżmarską wypełniał lodowiec o długości 7,9 km  
i miąższości do 220 m. Główna oś Doliny Kieżmarskiej, Zielona Dolina Kieżmar-
ska, ma formę żłobu polodowcowego o głębokości do 200 m. Zamknięcie żłobu, na 
wysokości 1560 m n.p.m., tworzy kocioł polodowcowy z Zielonym Stawem Kież-
marskim. Do kotła tego opadają stromymi progami, częściowo o charakterze ścian 
skalnych i wysokości 250-270 metrów, następujące doliny wiszące: Dolina Jagnięca, 
Dolina Jastrzębia i Dolina Dzika z Miedzianą Kotlinką. W ich obrębie wyróżnia 
się szereg kotłów polodowcowych, o różnym stopniu wykształcenia (Lukniš 1973, 
ryc. 10). W Miedzianej Kotlince znajduje się największy w Tatrach płat wieloletnie-
go śniegu, tzw. Miedziany Lodowczyk (Litwin 1997). Na wysokości 1370 m n.p.m. 
do Zielonej Doliny Kieżmarskiej uchodzi Dolina Białych Stawów, w plejstocenie 
wypełniona przez lodowiec o długości 4,7 km i miąższości 60 m. Górną jej część 
tworzy amfiteatr, składający się z dwóch kotłów polodowcowych, rozdzielonych 
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grzędą przemodelowaną przez procesy niwacyjne. Dolna część ma charakter płyt-
kiego (do 70 metrów) żłobu polodowcowego. W jego dnie znajduje się misa Białego 
Stawu Kieżmarskiego (1612 m n.p.m.). Na wysokości 1350 m n.p.m. z Zieloną Doliną 
Kieżmarską łączy się Dolina Przednich Koperszadów, stanowiąca granicę pomiędzy 
Tatrami Bielskimi a Wysokimi. Zdaniem M. Lukniša (1973) dolina nie była zlodowa-
cona, jedynie w górnej części została przemodelowana przez procesy niwacyjne.

Kotły polodowcowe w Dolinie Kieżmarskiej otoczone są przez ściany skalne 
zaliczane do najwyższych w Tatrach. U podnóży ścian skalnych występują stoki 
usypiskowe. W pozostałej części doliny dominują stoki skalno-pokrywowe i, w Ta-
trach Bielskich, gładkie stoki pokrywowe. Stoki rozcięte są żlebami o deniwelacjach 
dochodzących do 350 m. Największe żleby rozcinają południowe stoki Tatr Biel-
skich oraz stoki Wielkiej Rakuskiej Czuby (Lukniš 1973, ryc. 10, 11).

W kształtowaniu rzeźby Doliny Kieżmarskiej biorą udział podobne procesy 
morfogenetyczne jak w Dolinie Białej Wody. Jedynie na zbudowanych ze skał wę-
glanowych stokach Tatr Bielskich znacznie większą rolę odgrywa denudacja che-
miczna. Duże znaczenie mają też procesy niwacyjne i kriogeniczne (Midriak 1996). 
Największe lawiny w Dolinie Kieżmarskiej występują w żlebach na stokach Wielkiej 
Rakuskiej Czuby oraz na południowych stokach Tatr Bielskich (Briedoň i in. 1974, 
Kňazovicky 1979). Łącznie tereny lawinowe w Dolinie Kieżmarskiej zajmują 103 ha 
(Milan 1984). Największe spływy gruzowo-błotne zaobserwowano w kotle Zielone-
go Stawu i pod ścianami Kieżmarskiego Szczytu.

Klimat
Dolina Kieżmarska, wraz z leżącą po zachodniej stronie głównej grani Tatr 

Doliną Zadnich Koperszadów, tworzy szerokie obniżenie pomiędzy masywem Tatr 
Wysokich a równoleżnikowym grzbietem Tatr Bielskich. Rejon Przełęczy pod Kopą 
(1749 m n.p.m.) jest najniżej położoną częścią głównej grani Tatr we wschodniej 
części Łańcucha Tatrzańskiego. Warunki orograficzne wymuszają przewagę wia-
trów E i NE (łącznie 26%) oraz W i SW (łącznie 30%, Otruba, Wiszniewski 1974). 
Średnia roczna temperatura wynosi od ok. 4°C w dolnej części doliny do -4°C na 
najwyższych szczytach (-3,7°C na Łomnicy, Konček, Orlicz 1974b, ryc. 12). Obszar 
testowy znajduje się w obrębie czterech pięter klimatycznych (Hess 1974): chłodne-
go, bardzo chłodnego, umiarkowanie zimnego i zimnego. Długość okresu wegeta-
cyjnego wynosi od ok. 160 dni w najniższych partiach doliny do ok. 50 dni na naj-
wyższych szczytach (Konček, Orlicz 1974a). Roczne sumy opadów wynoszą od ok. 
1100 mm na wysokości 1200 m n.p.m. do ok. 1650 mm na wysokości 2000 m n.p.m. 
(Chomicz, Šamaj 1974). Położony powyżej średniego poziomu kondensacji chmur 
szczyt Łomnicy otrzymuje rocznie 1359 mm opadu (Smolen, Ostrožlik 1994).  
Pokrywa śnieżna na szczycie Łomnicy występuje średnio przez 236 dni w roku,  
a w dolnej części doliny przez ok. 180 dni (Briedoň i in.1974). Roczne promieniowanie 
całkowite wynosi 1000 MJ·m-2 w dnie Kotlinki Miedzianej, 3500-4000 MJ·m-2 w rejo-
nie Zielonego Stawu i Białego Stawu oraz 5300 MJ·m-2 na grzbiecie Tatr Bielskich 



Ryc. 10. Szkic geomorfologiczny Doliny Kieżmarskiej
Opracowano na podstawie: Lukniš (1973), Nemčok (1995).
1 – grzbiety górskie szerokie, zaokrąglone; 2 – grzbiety wąskie i skaliste; 3 – szczyty; 4 – przełęcze; 5 – pozio-
mice; 6 – granica płaszczowiny kriżniańskiej; 7 – granica autochtonicznej pokrywy trzonu krystalicznego;  
8 – cieki wodne, jeziora; 9 – żleby; 10 – żleby stale odwadniane; 11 – górne załomy kotłów polodowcowych; 
12 – progi dolin wiszących; 13 – stożki usypiskowe i murowe; 14 – stoki skalne; 15 – stoki usypiskowe;  
16 – dna dolin.

Figure 10. Geomorphic sketch of the Kežmarská Biela voda Valley
Based on: Lukniš (1973), Nemčok (1995).
1 – wide and round ridges, 2 – narrow rocky ridges, 3 – peaks, 4 – passes, 5 – contours, 6 – border of Križna 
nappe, 7 – border of Choč nappe, 8 – streams and lakes, 9 – gullys, 10 – gullys with streams, 11 – upper edges 
of glacial cirques, 12 – riegels of the hanging valleys, 13 – talus cones, 14 – rocky slopes, 15 – talus slopes, 
16 – valley bottoms.



Ryc. 11. Nachylenie i ekspozycja stoków w Dolinie Kieżmarskiej
Figure 11. Slope inclination and aspect in the Kežmarská Biela voda Valley
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(ryc. 12). Na szczycie Łomnicy rzeczywiste wartości promieniowania całkowitego 
stanowią ok. 80% wartości obliczonych przy użyciu modelu komputerowego i wy-
noszą 4100-4800 MJ·m-2 (Smolen, Kołodziejek 1974, Hess, Olecki 1984). Przyczyną 
jest duża częstość występowania mgły (270 dni w roku; Orliczowa, Peterka 1974).

Gleby
O zróżnicowaniu pokrywy glebowej Doliny Kieżmarskiej decyduje budowa 

geologiczna i czynniki klimatyczne. Na skałach krystalicznych w piętrze leśnym 
występują głównie kwaśne gleby brunatne oraz gleby bielicowe i rankery, natomiast 
powyżej górnej granicy lasu – gleby inicjalne i słabo wykształcone: litosole, rego-
sole i rankery (Linkeš 1981, Koreň i in. 1994). Na podłożu węglanowym w piętrze 
leśnym występują rędziny brunatne, a powyżej granicy lasu – rędziny próchnicze, 
pararędziny i rędziny inicjalne (Midriak 1971, Komornicki, Skiba 1996).

3.2.3. Doliny Wielicka i Batyżowiecka

Obszar testowy leży w całości na obszarze Tatr Wysokich i obejmuje 2 doliny 
walne: Batyżowiecką i Wielicką, a także znajdującą się między nimi Dolinę Stos. 
Północnym ograniczeniem obszaru jest główna grań Tatr pomiędzy Zmarzłym 
Szczytem a Małą Wysoką, natomiast południowym – Droga Wolności (cesta Slobody) 
pomiędzy Nową Polanką a Tatrzańską Polanką. Od zachodu obszar testowy ograni-
czony jest granią Kończystej, a od wschodu – granią pomiędzy Małą Wysoką a Sta-
roleśnym Szczytem oraz granią Granatów Wielickich. Doliny Batyżowiecka i Wie-
licka rozdzielone są granią, w której znajduje się najwyższy szczyt Tatr – Gierlach 
(2654 m n.p.m.). Południowo-wschodnia i południowo-zachodnia grań Gierlachu 
otaczają Gierlachowski Kocioł, będący górną częścią Doliny Stos.

Budowa geologiczna i rzeźba
Obszar testowy w całości budują skały trzonu krystalicznego. Są to głównie 

granodioryty biotytowe (Nemčok 1995), jedynie w rejonie Wielickiego Stawu i pod 
wierzchołkiem Gierlachu występują skały metamorficzne, przede wszystkim zmig-
matyzowane gnejsy (Nemčok 1994, 1995).

W Dolinie Batyżowieckiej, Wielickiej i Gierlachowskim Kotle w plejstocenie 
występowały lodowce o długości odpowiednio 6,2, 6,8 i 2,9 km. W Dolinie Batyżo-
wieckiej wyróżnia się cztery piętra kotłów polodowcowych. Na środkowym piętrze 
znajduje się Batyżowiecki Staw (1884 m n.p.m.). Dolina Wielicka zaczyna się pod 
ścianami Zadniego Gierlachu i Litworowego Szczytu dwoma słabo wykształco-
nymi kotłami polodowcowymi. Niższe piętro doliny stanowi kar Długiego Stawu  
(1939 m n.p.m.). Na wysokości 1820 m n.p.m. znajduje się Wielicki Ogród, równi-
na akumulacyjna będąca dnem dawnego jeziora. Wielicki Ogród opada ku karowi 
Wielickiego Stawu (1671 m n.p.m.) skalnym progiem o wysokości 100 m. Znajdu-
jący się pomiędzy dolinami Wielicką i Batyżowiecką Gierlachowski Kocioł zaczyna 



Ryc. 12. Średnia roczna temperatura i roczne promieniowanie całkowite w Dolinie Kieżmarskiej
Figure 12. Mean annual temperature and total annual solar radiation in the Kežmarská Biela voda 
Valley
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się pod ścianami Małego Gierlachu na wysokości 2200 m n.p.m. i zamknięty jest 
wałem morenowym na wysokości 2030 m n.p.m. Dna dolin Batyżowieckiego Poto-
ku, potoku Stos i Wielickiej Wody wypełnione są osadami fluwioglacjalnymi oraz, 
w dolnych częściach, aluwialnymi (Lukniš 1973, Nemčok 1995, ryc. 13).

Górne krawędzie kotłów polodowcowych i zbocza żłobów tworzą ściany skal-
ne o wysokości do 650 m, rozcięte przez liczne żleby. U ich podnóża występują stoki 
usypiskowe (ryc. 13, 14). Największe lawiny w dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej 
występują w żlebach masywu Gierlachu, m. in. w żlebie Karczmarza (Andraši 1965) 
oraz w masywie Staroleśnego Szczytu i Kończystej (Briedoň i in. 1974, Kňazovicky 
1979). Łącznie tereny lawinowe zajmują 187 ha (Milan 1984). Największe spływy 
gruzowo-błotne zaobserwowano nad Wielickim Stawem i u wylotu największych 
żlebów w masywie Gierlachu.

Klimat
Doliny południowego skłonu Tatr – wchodzące w obręb obszaru testowego 

doliny Wielicka i Batyżowiecka, położona na wschód od nich Dolina Sławkowska 
oraz położona na zachód Dolina Mięguszowiecka, a także doliny masywu Krywa-
nia – charakteryzuje przewaga wiatrów W i SW w dolnych częściach (łącznie 30% 
w Wyżnich Hagach w pobliżu wylotu Doliny Batyżowieckiej i 36% przy Szczyrb-
skim Jeziorze u wylotu Doliny Młynickiej) oraz przewaga wiatrów południowych 
w partiach górnych i środkowych (łącznie 44% przy Popradzkim Stawie w Dolinie 
Mięguszowieckiej, Otruba, Wiszniewski 1974). Średnia roczna temperatura wynosi 
od ok. 5°C w dolnej części obszaru testowego (4,3°C w Wyżnich Hagach i 4,9°C  
w Tatrzańskiej Polance u wylotu Doliny Wielickiej, Konček, Orlicz 1974b, ryc. 15) 
do -4°C w górnym piętrze Doliny Batyżowieckiej. Obszar testowy znajduje się  
w pięciu piętrach klimatycznych (por. Hess 1974): umiarkowanie chłodnym, chłod-
nym, bardzo chłodnym, umiarkowanie zimnym i zimnym. Długość okresu wegeta-
cyjnego wynosi od ok. 170 dni w najniższych partiach do ok. 50 dni na najwyższych 
szczytach (Konček, Orlicz 1974a). Roczne sumy opadów wynoszą od ok. 850 mm  
w okolicy Drogi Wolności do ok. 1650 mm na wysokości 2000 mm (Chomicz,  
Šamaj 1974). Długość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 140 do 220 dni (Brie-
doň i in. 1974). Roczne promieniowanie całkowite wynosi od poniżej 1000 MJ·m-2 
na północno-zachodnich stokach Gierlachu, 3700 MJ·m-2 w okolicy Wielickiego 
Stawu, do 5650 MJ·m-2 na wierzchołku Gierlachu. (ryc. 15).

Gleby
Pokrywa glebowa obszaru testowego jest słabo zróżnicowana i typowa dla 

krystalicznej części Tatr Wysokich. W piętrze leśnym występują głównie kwaśne 
gleby brunatne oraz gleby bielicowe i rankery, natomiast powyżej górnej granicy 
lasu – gleby inicjalne i słabo wykształcone: litosole, regosole i rankery. Na ścianach 
skalnych pokrywa glebowa nie wykształciła się (Linkeš 1981, Koreň i in. 1994).



Ryc. 13. Szkic geomorfologiczny dolin Wielickiej i Batyżowieckiej
Opracowano na podstawie: Lukniš (1973)
1 – grzbiety górskie szerokie, zaokrąglone; 2 – grzbiety wąskie i skaliste, 3 – szczyty; 4 – przełęcze; 5 – pozio-
mice; 6 – cieki wodne, jeziora; 7 – żleby; 8 – górne załomy kotłów polodowcowych; 9 –progi dolin wiszących;  
10 – stożki usypiskowe i murowe; 11 – stoki skalne; 12 – stoki usypiskowe, 13 – dna dolin.

Figure 13. Geomorphic sketch of the Velická and Batizovská valleys
Based on: Lukniš (1973)
1 – wide and round ridges, 2 – narrow rocky ridges, 3 – peaks, 4 – passes, 5 – contours, 6 – streams and lakes,  
7 – gullies, 8 – upper edges of glacial cirques, 9 – riegels of the hanging valleys, 10 – talus cones, 11 – rocky slopes, 
12 – talus slopes, 13 – valley bottoms.



Ryc. 14. Nachylenie i ekspozycja stoków w dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej
Figure 14. Slope inclination and aspect in the Velická and Batizovská valleys



Ryc. 15. Średnia roczna temperatura i roczne promieniowanie całkowite w dolinach Wielickiej  
i Batyżowieckiej
Figure 15. Mean annual temperature and total annual solar radiation in the Velická and Bati-
zovská valleys
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3.2.4. Dolina Żarska

Obszar testowy obejmuje tatrzańską część zlewni potoku Smreczanka, czyli 
Dolinę Żarską, położoną w Tatrach Zachodnich. Północnym ograniczeniem doliny 
jest główna grań Tatr pomiędzy Banówką a Rochaczem Płaczliwym. Od zachodu 
dolinę ogranicza grzbiet Rosochy, a od wschodu – grzbiet Barańca (2184 m n.p.m.). 
Najwyższym punktem w obszarze testowym jest wierzchołek Barańca, a najniż-
szym – dno potoku Smreczanka (900 m n.p.m.).

Budowa geologiczna i rzeźba
Dolina Żarska w całości zbudowana jest ze skał trzonu krystalicznego Tatr. 

W południowej części doliny występują skały metamorficzne, głównie łupki kry-
staliczne i gnejsy, szczytowe partie Barańca i Rosochy zbudowane są ze zmigmaty-
zowanych gnejsów z amfibolitami. Na północ od linii Smrek – dolina Smreczanki 
– Przełęcz Jałowiecka występują skały magmowe, głównie granodioryty. W środ-
kowej części Doliny Żarskiej, w rejonie Żarskiego Schroniska, występują utwory 
morenowe pochodzące z ostatniego zlodowacenia (Gorek 1956, Nemčok 1995).

W plejstocenie Dolinę Żarską wypełniał lodowiec o długości 6,5 km i mak-
symalnej miąższości 160 m (Midriak 1993). Górną część doliny tworzą dwa kotły 
polodowcowe: Małe Zawraty w północno-wschodniej części doliny i Wielkie Za-
wraty w części północno-zachodniej. Kotły te rozdzielone są grzbietem Pośrednie-
go Gronia, w dolnej części pokrytym moreną środkową. Na północno-zachodnich 
stokach Barańca znajduje się kocioł Kotlina opadający do Doliny Żarskiej progiem 
o wysokości ok. 150 m (Jakubowski 2000). Do głównej osi Doliny Żarskiej uchodzą 
dwie większe doliny boczne: Dolina Bystrego Potoku i Dolina Łuczywnik (ryc. 16). 
Obie doliny mają formę potężnych żlebów. Lodowiec w Dolinie Żarskiej sięgał do 
wysokości 930 m n.p.m. (Midriak 1993). Większość stoków w Dolinie Żarskiej to 
stoki skalno-zwietrzelinowe i gładkie stoki pokrywowe. Jedynie w górnych partiach 
Wielkich Zawratów występują ściany i stoki skalne o wysokości do 150 m. Charak-
terystyczną cechą doliny jest występowanie wielkich systemów żlebów o deniwe-
lacjach do 600 m. Największe żleby rozcinają wschodnie stoki Rosochy i Jałowiec-
kiej Przełęczy oraz północno-zachodnie i południowo-zachodnie stoki Barańca  
(ryc. 16, 17).

Rzeźbę doliny kształtują głównie procesy grawitacyjne: spełzywanie mrozowe, 
soliflukcja i pełznięcie mrozowe oraz gwałtowne procesy liniowe: lawiny i spływy 
gruzowo-błotne (Midriak 1993, Hreško 1997, por. Kotarba 1996). Lawiny, zaliczane 
do największych w Tatrach, występują na stokach Rosochy i Barańca (Kňazovicky 
1970, 1979, Šramka 1986, Milan 1984). Tereny lawinowe w Dolinie Żarskiej zajmują 
828,5 ha (Milan 1984). A. Nemčok (1982) na mapie torów spływów gruzowo-błot-
nych w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Żarskiej wyróżnił 27 spływów, głównie na 
stokach Rosochy i Barańca.



Ryc. 16. Szkic geomorfologiczny Doliny Żarskiej
1 – grzbiety górskie szerokie, zaokrąglone; 2 – grzbiety wąskie i skaliste; 3 – szczyty; 4 – przełęcze; 5 – pozio-
mice; 6 – cieki wodne, jeziora; 7 – żleby; 8 – żleby stale odwadniane; 9 – górne załomy kotłów polodowcowych;  
10 – progi dolin wiszących; 11 – stoki skalne; 12 – stoki usypiskowe; 13 – dna dolin.

Figure 16. Geomorphic sketch of the Žiarska Valley
1 – wide and round ridges, 2 – narrow rocky ridges, 3 – peaks, 4 – passes, 5 – contours, 6 – border of Krizna 
nappe, 7 – gullies, 8 – gullies with streams, 9 – upper edges of glacial cirques, 10 – riegels of the hanging valleys, 
11 – rocky slopes, 12 – talus slopes, 13 – valley bottoms.



Ryc. 17. Nachylenie i ekspozycja stoków w Dolinie Żarskiej
Figure 17. Slope inclination and aspect in the Žiarska Valley
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Klimat
Średnia roczna temperatura w Dolinie Żarskiej wynosi od ok. 5°C w dolnej 

części (dla porównywalnego pod względem warunków orograficznych posterunku 
w Podbańskiej u wylotu Doliny Cichej średnia roczna temperatura wynosi 4,6°C, 
Konček, Orlicz 1974b) do ok. -2°C na najwyższych szczytach (ryc. 18). Obszar te-
stowy znajduje się w obrębie czterech pięter klimatycznych (por. Hess 1974): umiar-
kowanie chłodnego, chłodnego, bardzo chłodnego i umiarkowanie zimnego. Dłu-
gość okresu wegetacyjnego wynosi od ok. 170 dni w najniższych partiach doliny do  
ok. 80 dni na najwyższych szczytach (Konček, Orlicz 1974a). Roczne sumy opadów 
wynoszą powyżej 900 mm w dolnej części doliny (wylot sąsiedniej Doliny Raczko-
wej – 944 mm) do ok. 1650 mm na wysokości 2000 m n.p.m. Dolina Żarska leży  
w cieniu opadowym, po północnej stronie głównej grani Tatr, przy Zielonym Sta-
wie Rohackim pod Smutną Przełęczą roczna suma opadów wynosi 2170 mm (dane 
z okresu 1951-1960, Chomicz, Šamaj 1974). Długość zalegania pokrywy śnieżnej 
wynosi od 125 dni (wylot Doliny Raczkowej) do ponad 200 dni w najwyższej 
części doliny (Briedoň i in. 1974). Roczne promieniowanie całkowite wynosi od  
1300 MJ·m-2 w kotle Kotlina pod Barańcem, 3800 MJ·m-2 w rejonie Żarskiego Schro-
niska do ponad 5300 MJ·m-2 na grzbiecie Rosochy i Barańca (ryc. 18).

Gleby
Pokrywa glebowa Doliny Żarskiej jest typowa dla krystalicznej części Tatr Za-

chodnich. W piętrze leśnym występują głównie kwaśne gleby brunatne oraz gleby 
bielicowe i rankery (Šaly 1966, Midriak 1993), natomiast powyżej górnej granicy lasu 
– gleby inicjalne i słabo wykształcone: litosole, regosole i rankery (Koreň i in. 1994).

3.2.5. Dolina Małej Łąki

Obszar testowy obejmuje Dolinę Małej Łąki, najmniejszą dolinę walną Tatr 
Polskich, położoną w Tatrach Zachodnich i Tatrach Reglowych. Dolina ta od połu-
dnia ograniczona jest główną granią Tatr pomiędzy Małołączniakiem a Kopą Kon-
dracką, wzdłuż której przebiega granica między Polską a Słowacją. Od wschodu 
dolinę ogranicza grzbiet łączący Kopę Kondracką z Giewontem, a od północne-
go wschodu – grzbiet opadający z Giewontu w kierunku Przełęczy w Grzybow-
cu i Łysanek. Północno-zachodnim ograniczeniem doliny jest grzbiet opadający  
z Małołączniaka w kierunku Przysłopu Miętusiego. Najwyższym punktem obszaru 
testowego jest wierzchołek Małołączniaka (2096 m n.p.m.), a najniższym – dno 
Małołąckiego Potoku (932 m n.p.m.).

Budowa geologiczna i rzeźba
Dolina Małej Łąki w zdecydowanej większości zbudowana jest ze skał osa-

dowych trzech jednostek tektonicznych: płaszczowiny reglowej dolnej (obszar na 
północ od linii: przeł. Bacuch – Siwarowa Przełęcz) oraz serii wierchowych fałdów 



Ryc. 18. Średnia roczna temperatura i roczne promieniowanie całkowite w Dolinie Żarskiej
Figure 18. Mean annual temperature and total annual solar radiation in the Žiarska Valley
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Giewontu (rejon Małołączniaka i Kopy Kondrackiej oraz Giewont wraz z Małym 
Giewontem) i Czerwonych Wierchów (pozostała część doliny Małej Łąki). Jedynie 
w szczytowych partiach Małołączniaka i Czerwonego Grzbietu oraz Kopy Kon-
drackiej, w jądrze fałdu Giewontu, występują skały krystaliczne – granodioryty  
i gnejsy (Michalik 1985a, Nemčok 1995, Passendofer 1996). Skały serii wierchowych 
to głównie środkowotriasowe wapienie, częściowo zdolomityzowane (tzw. wapie-
nie z Guttenstein) oraz dolnotriasowe piaskowce kwarcytowe, wapienie i łupki 
margliste. W obrębie płaszczowiny reglowej dominują środkowotriasowe wapienie  
i dolomity (Nemčok 1995).

Górne i środkowe partie Doliny Małej Łąki zostały w plejstocenie przeobra-
żone przez działalność lodowca, o długości 3,8 km i miąższości do 100 m (Klima-
szewski 1988). Zamknięcie doliny pod grzbietem Czerwonych Wierchów tworzą 
trzy formy dolinne o założeniu preglacjalnym opadające do polodowcowego ko-
tła Wyżniej Świstówki (1640-1660 m n.p.m.). Kolejne piętro doliny, Niżnia Świ-
stówka (1460-1550 m n.p.m.), oddzielone jest od Wyżniej Świstówki 100-metro-
wym skalnym progiem. Jest to typowy kocioł polodowcowy otoczony od zachodu  
400-metrowymi ścianami Wielkiej Turni, a od wschodu 200-metrowymi ścia-
nami Mnichów Małołąckich (Kotarba 1972, Klimaszewski 1988). Poniżej progu 
Niżniej Świstówki zaczyna się włożony żłób polodowcowy o szerokości do 200 m  
i długości 1800 m (Klimaszewski 1988). Dolny odcinek żłobu, w rejonie Wielkiej 
Polany Małołąckiej, ma szerokie płaskie dno wypełnione osadami aluwialnymi  
i glacifluwialnymi (Klimaszewski 1988), zdaniem A. Kotarby i in. (1977) wypeł-
niającymi dawną misę jeziorną. Lodowiec Małej Łąki schodził do wysokości ok.  
1100 m n.p.m. (Klimaszewski 1988). W dolnej części Doliny Małej Łąki dominuje 
rzeźba fluwialno-denudacyjna.

Wśród procesów morfogenetycznych kształtujących rzeźbę Doliny Małej Łąki 
największą rolę odgrywają procesy grawitacyjne: odpadanie, obrywanie i zsuwanie 
materiału skalnego, powyżej górnej granicy lasu zachodzi soliflukcja, spełzywanie 
mrozowe i procesy niwacyjne (Kotarba 1976). W zbudowanej w większości ze skał 
węglanowych dolinie bardzo duże znaczenie ma denudacja chemiczna (Kotarba 
1972). Istotną rolę w transporcie materiału pełnią procesy o charakterze katastro-
falnym: spływy gruzowe-błotne i lawiny. Największe lawiny występują w żlebie  
Zagon opadającym z Siwarowej Przełęczy, na stokach Kopy Kondrackiej i pod Kon-
dracką Przełęczą.

Klimat
W rejonie Doliny Małej Łąki dominują wiatry zachodnie związane przede 

wszystkim z adwekcją polarno-morskich mas powietrza (na Kasprowym Wier-
chu – 33%) i wiatry SW i S związane z fenowym typem cyrkulacji (na Kaspro-
wym Wierchu odpowiednio 21% i 15%; Krnač 1979). Średnia roczna temperatura  
wynosi od ok. 5°C w dolnej części doliny (w Zakopanem 4,6°C) do ok. -1°C na 
najwyższych szczytach (Kasprowy Wierch – -0,8°C, Konček, Orlicz 1974b).  
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Obszar testowy znajduje się w czterech piętrach klimatycznych (Hess 1974): umiar-
kowanie chłodnym, chłodnym, bardzo chłodnym i umiarkowanie zimnym. Długość 
okresu wegetacyjnego wynosi od ok. 170 dni w najniższych partiach doliny do ok. 
120 dni na szczytach Czerwonych Wierchów (Konček, Orlicz 1974a). Roczne sumy 
opadów wynoszą od ok. 1100 mm w dolnej części doliny (Zakopane – 1138 mm) do 
ok. 1900 mm na szczytach Czerwonych Wierchów (Kasprowy Wierch – 1876 mm; 
Chomicz, Šamaj 1974). Długość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 130 dni 
(Kiry – 134 dni) do 230 dni na Kasprowym Wierchu (Briedoň i in. 1974). Rocz-
ne promieniowanie całkowite wynosi od 1000 MJ·m-2 pod ścianami Wielkiej Turni  
w Niżniej Świstówce do ponad 5000 MJ·m-2 na grzbiecie Małołączniaka.

Gleby
W dolnej części Doliny Małej Łąki na podłożu węglanowym występują  

rędziny brunatne, natomiast na podłożu bezwęglanowym – gleby brunatne kwaśne. 
Na skałach węglanowych powyżej górnej granicy lasu występują rędziny inicjal-
ne i butwinowe, a na skałach krystalicznych – gleby słabo wykształcone: litosole,  
regosole i rankery. Pokrywę glebową Doliny Małej Łąki cechuje znaczna ażurowość 
(Adamczyk 1962, Komornicki, Skiba 1996).

3.2.6. Babia Góra

Obszar testowy obejmuje górne partie masywu Babiej Góry. Północną granicą 
obszaru jest Górny Płaj, ścieżka przebiegająca na wysokości 1100-1200 m n.p.m.,  
od zachodu obszar ograniczony jest tzw. Parkowym Chodnikiem, biegnącym na 
wysokości 1200-1300 m n.p.m., a od południowego wschodu – granicą Babiogór-
skiego Parku Narodowego, przebiegającą również na wysokości 1200-1300 m n.p.m.  
Na obszarze Słowacji granica obszaru testowego pokrywa się z granicą rezer-
watu przyrody „Babia Góra” (NPR Babia hora). Osią obszaru badań jest główny 
grzbiet Pasma Babiogórskiego pomiędzy Przełęczą Jałowiecką (1017 m n.p.m.)  
a Przełęczą Krowiarki (1012 m n.p.m.). Na odcinku pomiędzy Przełęczą Jałowiecką 
a najwyższym wierzchołkiem masywu Babiej Góry, Diablakiem (1725 m n.p.m.), 
grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka. Na Diablaku granica zmienia 
kierunek na południkowy i wzdłuż grzbietu, wyodrębniającego się na wysokości ok.  
1450 m n.p.m., opada do Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.

Budowa geologiczna i rzeźba
Pasmo Babiej Góry zbudowane jest z utworów fliszowych wchodzących  

w skład jednostki magurskiej, osadzanych w górnej kredzie i paleogenie w zbiorni-
ku sedymentacyjnym, położonym ponad 40 km na południe (Książkiewicz 1983). 
Objęte badaniami górne partie masywu Babiej Góry w całości zbudowane są z pia-
skowców magurskich z górnego eocenu. Miąższość warstw piaskowca magurskiego 
wynosi co najmniej 1000 m. W miocenie piaskowcowo-łupkowe utwory fliszowe 
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uległy sfałdowaniu i wypiętrzeniu (Książkiewicz 1983, Łajczak 2002). Osią obszaru 
jest synklina Babiej Góry, przebiegająca wzdłuż głównego grzbietu pasma (Łajczak 
2002).

Głównymi cechami rzeźby masywu Babiej Góry są znaczne wysokości bez-
względne i względne (do 900 metrów) oraz asymetria stoków (Niemirowski 1983, 
Łajczak 2002). Ułożone monoklinalnie piaskowce magurskie zapadają się w kierun-
ku południowym pod kątem 10-15°. Rozwinięte na czole warstw piaskowca stoki 
północne mają charakter stoku krawędziowego, nachylenie ponad 40° (Niemirow-
ski 1964) i określane są jako „wielka zerwa skalna” (Alexandrowicz 1978). W pod-
szczytowej części masywu Babiej Góry dominują różnowiekowe formy osuwisko-
we oraz, powstałe w warunkach klimatu peryglacjalnego, gołoborza (Klimaszewski 
1947, Jahn 1958) i terasy krioplanacyjne (Ziętara 1989). Na północnych stokach  
Babiej Góry występują nisze niwalne (Łajczak 2002), uważane również za formy  
pochodzenia polodowcowego (por. Niemirowski 1983). W obrębie głównego grzbie-
tu Pasma Babiogórskiego zaznacza się szereg spłaszczeń, m.in. w rejonie Gówniaka, 
Kępy i Kościółków. Do głównych procesów współcześnie modelujących stoki Babiej 
Góry należą osuwanie i spełzywanie oraz, na ścianach i stokach skalnych po północ-
nej stronie pasma, odpadanie materiału skalnego (Niemirowski 1964). Pod szczytem 
Diablaka A. Jahn (1958) stwierdził występowanie form świadczących o działalności 
procesów soliflukcyjnych. W żlebach rozcinających północne stoki występują lawiny 
i spływy gruzowo-błotne (Łajczak 2002).

Klimat
Położenie w obrębie łuku Karpat, w pobliżu jego zachodniej granicy, znacz-

na wysokość bezwzględna i dominacja wilgotnych, polarno-kontynentalnych mas 
powietrza napływających z kierunków zachodnich (w półroczu zimowym do 
68%, w półroczu letnim do 79%, Obrębska-Starklowa 1983) to główne czynniki 
kształtujące klimat Babiej Góry. Obszar testowy położony jest w obrębie dwóch 
pięter klimatycznych (Hess 1965): chłodnego oraz bardzo chłodnego. Średnia rocz-
na temperatura na wierzchołku Diablaka wynosi 0,1°C, przy ruinach schroniska 
pod Diablakiem (1616 m n.p.m.) – 0,4°C, a na Markowych Szczawinach – 3,7°C  
(Obrębska-Starklowa 1983, Łajczak 2002). Zgodnie z tymi danymi na Babiej Górze 
nie występuje górna granica piętra bardzo chłodnego, nawiązująca do przebiegu 
izotermy 0°C. W monograficznym opracowaniu klimatu Babiej Góry podano jed-
nak, że izoterma 0°C, utożsamiana z górną granicą kosodrzewiny, przebiega na wy-
sokości 1650 m n.p.m. (Obrębska-Starklowa 1983).

Największe sumy opadów otrzymują środkowe partie północnych stoków 
Babiej Góry (Markowe Szczawiny – 1475 mm, Obrębska-Starklowa 1983). Sto-
ki południowe, położone w cieniu opadowym, otrzymują mniej opadów (ruiny 
schroniska pod Diablakiem – 1226 mm, Leszczycki 1938). Pokrywa śnieżna zalega 
od 140 dni na wysokości 1100 m n.p.m. do ok. 200 dni na wierzchołku Diablaka  
(Obrębska-Starklowa 1983). Maksymalne miąższości pokrywy śnieżnej notowane 
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są w zagłębieniach terenowych po północnej stronie masywu, w miejscach aku-
mulacji śniegu przewiewanego ze stoków południowych (Łajczak 2002). Roczne 
sumy promieniowania całkowitego w rejonie Babiej Góry wynoszą od 2000 MJ·m-2 
w kotle pod Kościółkami po północnej stronie masywu do ponad 4700 MJ·m-2 
na grzbiecie Diablaka i na stokach opadających do Kotliny Orawsko-Nowotarskiej 
(ryc. 19).

Gleby
Gleby podszczytowych partii masywu Babiej Góry to głównie gleby litoge-

niczne, uwarunkowane występowaniem w podłożu bezwęglanowych piaskowców 
magurskich (Łajczak 2002). Na wychodniach piaskowca i gołoborzach tworzą się 
płytkie gleby inicjalne – litosole. W obrębie piętra kosodrzewiny występują płaty 
regosoli oraz rankerów bielicowanych i właściwych (Adamczyk 1983). W piętrze 
leśnym występują gleby autogeniczne: gleby bielicowe i bielice (Adamczyk 1983).

3.2.7. Karkonosze

Obszar testowy obejmuje zachodnią, najwyższa część Karkonoszy. Jego gra-
nica przebiega od Smogorni na granicy polsko-czeskiej w kierunku północno
-wschodnim, grzbietem rozdzielającym kotły Wielkiego i Małego Stawu do doliny 
Łomnicy, następnie drogą jezdną do schroniska „Strzecha Akademicka” i dalej na 
wschód, tzw. Drogą Śląską do górnej stacji wyciągu krzesełkowego na Kopie. Stąd 
w dół do doliny Łomniczki, a następnie ścieżką na wysokości 1200-1300 m n.p.m., 
częściowo wzdłuż granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, do granicy polsko
-czeskiej. Granica czeskiej części obszaru testowego na odcinku pomiędzy granicą 
państwową a dnem doliny Upy przebiega wzdłuż granicy I strefy ochrony Kar-
konoskiego Parku Narodowego, następnie na północ wzdłuż doliny Upy i dalej,  
w kierunku zachodnim, Diablim Grzbietem na Studniczną Górę (1554 m n.p.m.)  
i Niebieską Przełęcz. Stąd granica obszaru testowego biegnie w kierunku północ-
nym do schroniska „Lučni bouda”, następnie na wschód wzdłuż źródłowego odcin-
ka Białej Łaby i dalej, na północny zachód, do granicy państwowej na Równi pod 
Śnieżką i wzdłuż granicy do szczytu Smogornia. Najwyższym punktem obszaru 
testowego jest wierzchołek Śnieżki (1602 m n.p.m.), a najniższym – dno potoku 
Upa (940 m n.p.m.).

Budowa geologiczna i rzeźba
Karkonosze stanowią część bloku karkonosko–izerskiego, obejmującego rów-

nież Góry Izerskie, Rudawy Janowickie oraz Pogórze Izerskie i Kotlinę Jeleniogór-
ską (Oberc 1985). Struktura ta ukształtowała się w trakcie orogenezy hercyńskiej  
(330-300 mln lat temu), kiedy w obręb starszych (prekambr – starszy paleozoik) 
kompleksów skał metamorficznych, głównie gnejsów i łupków łyszczykowych, 
wdarła się granitowa magma, tworząc karkonosko-izerski masyw granitowy  



Ryc. 19. Roczne promieniowanie całkowite w masywie Babiej Góry i wschodniej części Karkonoszy
Figure 19. Total annual solar radiation in Babia Góra massif and the eastern part of the Giant Mts.
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(Mierzejewski 2005). Skały osłony batolitu wskutek metamorfizmu kontaktowe-
go uległy dalszemu przeobrażeniu, tworząc kompleks bardzo odpornych hornfel-
sów (Chaloupský 1968, Oberc 1985, Mazur 2005). Skały metamorficzne badanego  
obszaru wchodzą w skład jednostki Rudaw Janowickich-Śnieżki (Oberc 1961).  
Granica pomiędzy skałami batolitu karkonoskiego i jego metamorficznej osłony na 
terytorium Polski przebiega w poprzek północnych stoków Śnieżki (w kierunku 
NE-SW), a w Czechach zmienia kierunek na równoleżnikowy. Na badanym obsza-
rze skały osłony metamorficznej budują Czarny Grzbiet ze Śnieżką oraz najwyższe 
partie Czeskiego Grzbietu ze Studniczną Górą (Traczyk, Engel 2002, Mierzejewski 
2005, ryc. 20). Granity budujące większą część Karkonoszy występują w kilku od-
mianach. Dolne partie stoków zbudowane są z granitów porfirowatych, a grzbiety 
– z granitów ze sporadycznymi dużymi skaleniami i granitów równoziarnistych 
(Mierzejewski 2005). Po okresie fałdowań hercyńskich, w permie, nastąpiło odpre-
parowanie granitu karkonoskiego spod osłony metamorficznej i, aż do środkowego 
trzeciorzędu, trwała denudacja wypiętrzonego masywu. W neogenie (20-2 mln lat 
temu) nastąpiło spękanie bloku karkonosko-izerskiego i wypiętrzenie poszczegól-
nych masywów, w tym Karkonoszy, wzdłuż uskoków tektonicznych (Migoń 2005).

W obrębie obszaru testowego znajdują się najwyższe partie trzech głównych 
jednostek morfologicznych Karkonoszy (Jahn 1954): Czarnego Grzbietu ze Śnież-
ką i Czarną Kopą, Czeskiego Grzbietu ze Studniczną Górą i Śląskiego Grzbietu 
ze Smogornią. Grzbiety te łączą się w okolicy Przełęczy pod Śnieżką. W zachod-
niej i środkowej części obszaru znajduje się Równia pod Śnieżką, powierzchnia 
zrównania położona na wysokości 1350-1450 m n.p.m. (Migoń 2005). Fragmenty 
pierwotnej powierzchni zrównania widoczne są również na Czarnym Grzbiecie na 
wysokości 1400-1420 m n.p.m. (Badura 1979, ryc. 20). Ponad powierzchnię Równi 
pod Śnieżką wznoszą się ostańce denudacyjne Śnieżki i Studnicznej Góry (Traczyk, 
Engel 2002).

Na badanym obszarze znajdują się trzy kotły polodowcowe powstałe  
w okresie plejstoceńskiego zlodowacenia Karkonoszy. Największy Upski Kocioł  
(Upská jáma), z dnem położonym na wysokości 1000-1050 m n.p.m. znajduje się 
po południowej stronie pasma. W dolinie Upy występował największy lodowiec 
karkonoski o długości 4 km i miąższości do 100 m. Dwa pozostałe kotły, położone 
po północnej stronie Karkonoszy, to Kocioł Małego Stawu z dnem na wysoko-
ści 1180-1200 m n.p.m., zajętym przez misę Małego Stawu oraz Kocioł Łomniczki  
z dnem na wysokości 1100-1150 m n.p.m. (Migoń 2005). W górnej części Białego 
Jaru i pod Czarnym Grzbietem wykształciły się nisze niwalne (Badura 1979, Czer-
wiński 1985, ryc. 20). Charakterystyczną cechą Karkonoszy są blokowe pokrywy 
stokowe (gołoborza), powstałe w plejstocenie, w warunkach klimatu peryglacjal-
nego wskutek rozpadu skał odpornych na wietrzenie mechaniczne (Migoń 2005).  
Na badanym obszarze pokrywają szczytowe partie Czarnego Grzbietu i Śnieżki. 
W obrębie pokryw blokowych Czarnego Grzbietu i Śnieżki H. Chmal i A. Traczyk 
(1993) wyróżnili fosylne formy niewielkich lodowców gruzowych. Na Czarnym 



Ryc. 20. Szkic geomorfologiczny wschodniej części Karkonoszy
Opracowano na podstawie: Badura (1979), Czerwiński (1985), Traczyk, Engel (2002).
1 – grzbiety górskie szerokie, zaokrąglone; 2 – szczyty; 3 – przełęcze; 4 – poziomice; 5 – granica pomiędzy skała-
mi trzonu krystalicznego i osłony metamorficznej, 6 – cieki wodne, jeziora; 7 – żleby; 8 – żleby stale odwadniane; 
9 – górne załomy kotłów polodowcowych; 10 – stożki usypiskowe i murowe; 11 – stoki skalne; 12 – stoki usypi-
skowe; 13 – fragmenty paleogeńskiej powierzchni zrównania; 14 – dna dolin; 15 – granica obszaru testowego.

Figure 20. Geomorphic sketch of the eastern part of the Giant Mts.
Based on Badura (1979), Czerwiński (1985), Traczyk, Engel (2002).
1 – wide and round ridges, 2 – peaks, 3 – passes, 4 – contours, 5 – border between rocks of crystalline core 
and its metamorphic envelope, 6 – streams and lakes, 7 – gullies, 8 – gullies with streams, 9 – upper edges  
of glacial cirques, 10 – talus cones, 11 – rocky slopes, 12 – talus slopes, 13 – fragments of Paleogene peneplain, 
14 – valley bottoms, 15 – border of the test site.
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Grzbiecie znajdują się gleby strukturalne, powstałe na skutek sortowania mrozowe-
go (Jahn 1963, Traczyk, Engel 2002, Migoń 2005). Na Równi pod Śnieżką, pod Smo-
gornią i pomiędzy Studniczną Górą a Przełęczą pod Śnieżką, znajdują się subalpej-
skie torfowiska wysokie powstałe u schyłku okresu atlantyckiego (4900 lat temu)  
o łącznej powierzchni ok. 30 ha (Klementowski 1979).

Współcześnie rzeźba Karkonoszy kształtowana jest przez procesy grawitacyjne 
i pluwiograwitacyjne: spełzywanie i spłukiwanie. Powyżej granicy lasu zachodzą 
procesy krioniwalne (Klementowski 1979, Traczyk 1992, Migoń 2005). Zdaniem  
J. Bierońskiego i in. (1992) główną rolę w modelowaniu stoków odgrywają spływy 
gruzowo-błotne, czyli procesy o katastrofalnym przebiegu. Największe spływy gruzowo
-błotne obserwowane są w Kotle Łomniczki. Istotną role w transporcie materiału 
odgrywają również lawiny, zwłaszcza w żlebach rozcinających stoki kotłów polodow-
cowych (Traczyk 1989, Parzóch, Katrycz 2002, Migoń 2005).

Klimat
Karkonosze, poprzez swoje położenie geograficzne i wysokość bezwzględną 

przekraczającą 1200 m n.p.m., stanowią barierę orograficzną o przebiegu NWW-
-SEE na drodze napływających mas powietrza. Duże zróżnicowanie typów cyrku-
lacyjnych i rodzaju mas powietrza powoduje częste zmiany pogody. W skali roku 
najczęściej obserwowane są adwekcje powietrza polarno-morskiego w północno
-zachodnich, zachodnich i południowo-zachodnich typach cyrkulacyjnych (łącz-
nie 43%; Kwiatkowski, Hołdys 1985, Głowicki 2005). Układ ten modyfikowany jest 
przez istnienie lokalnych systemów anemo-orograficznych (SAO). Są to wiatry  
o kierunku wymuszonym przebiegiem dolin Mumlawy, Białej Łaby i Upy (Jenik 1961).  
Na klimat Równi pod Śnieżką i, w mniejszym stopniu, wierzchołków Śnieżki  
i Studnicznej Góry wpływają systemy anemo-orograficzne Białej Łaby i Upy.  
Na szczycie Śnieżki dominują wiatry południowo-zachodnie (24%) i północno
-zachodnie (17%), na Równi pod Śnieżką udział wiatrów południowo-zachodnich 
wynosi 29%. Istotną rolę w kształtowaniu mezoklimatu północnych stoków Karko-
noszy odgrywają wiatry fenowe (Kwiatkowski, Woźniak 1979, Głowicki 2005).

Obszar testowy położony jest głównie w szczytowym piętrze klimatycznym 
(powyżej górnej granicy lasu), jedynie dolne części Kotła Łomniczki i Upskiego 
Kotła położone są w obrębie piętra stokowego (Kwiatkowski, Hołdys 1985). Piętro 
szczytowe odpowiada piętru bardzo chłodnemu wyróżnionemu przez M. Hessa  
i in. (1980) dla Sudetów. Granicę pomiędzy piętrem chłodnym a bardzo chłod-
nym, w odróżnieniu od Karpat, stanowi izoterma 2,5°C (por. Hess 1965). Średnia 
roczna temperatura na wierzchołku Śnieżki wynosi 1,0°C, a w okolicy schroniska 
B. Czecha (1077 m n.p.m.) w górnej części doliny Łomnicy – 3,7°C. Roczne sumy 
opadów wynoszą od 1200 do 1400 mm (Śnieżka – 1232 mm, schronisko B. Czecha 
– 1349 mm). Najwięcej opadów otrzymują stoki północne przy górnej granicy lasu 
(Kwiatkowski, Hołdys 1985, Głowicki 2005). Istotny udział w przychodzie wody  
z atmosfery stanowią osady (od 40% wartości sumy opadów na Równi pod Śnież-
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ką do 200% na Śnieżce, Kwiatkowski, Woźniak 1979). Długość zalegania pokry-
wy śnieżnej na Śnieżce wynosi 220 dni, a na wysokości 1400 m n.p.m. – 214 dni. 
Maksymalna miąższość pokrywy śnieżnej na Równi pod Śnieżką ograniczana jest 
przez wysokość kosodrzewiny i nie przekracza ok. 100 cm, natomiast w kotłach 
polodowcowych osiąga ponad 150 cm (Kwiatkowski, Woźniak 1979, Kwiatkowski 
1985, Głowicki 2005).

Roczna suma usłonecznienia na Śnieżce wynosi ponad 1350 godzin (31% 
usłonecznienia potencjalnego). Decyduje o tym duża liczba dni pochmurnych (po-
nad 175) i częstość występowania mgieł – ponad 289 dni w roku (Kwiatkowski, 
Hołdys 1985). Roczna suma promieniowania całkowitego osiąga wartości 4300-
-4700 MJ·m-2 w szczytowych partiach Śnieżki i Studnicznej Góry, na większej czę-
ści Równi pod Śnieżką przekracza 3500 MJ·m-2, a najniższe wartości, poniżej 2000 
MJ·m-2, osiąga w dnie Kotła Łomniczki i Kotła Małego Stawu (ryc. 19) 

Gleby
Gleby występujące na badanym obszarze to głównie gleby bielicowe i brunat-

ne w obrębie piętra leśnego oraz gleby bielicowe, rankery, regosole i litosole powy-
żej górnej granicy lasu (Pelišek 1974, Pašťálková i in. 2001, Borkowski i in. 2005). 
W górnych partiach Karkonoszy pokrywa glebowa ma charakter ażurowy (Skiba 
1995). Na Równi pod Śnieżką występują gleby torfowe, natomiast na stokach i ścia-
nach skalnych w górnych częściach kotłów polodowcowych i w obrębie gołoborzy 
pokrywa glebowa nie wykształciła się (Borkowski i in. 2005).

3.3. Działalność człowieka

Środowisko przyrodnicze Tatr, Babiej Góry i Karkonoszy od kilkuset lat 
podlega przekształcaniu w wyniku antropopresji. Pierwotnie powszechnym ro-
dzajem aktywności człowieka w górach było prymitywne górnictwo kruszców.  
Do największych przemian w środowisku przyrodniczym doprowadziło górnictwo 
i hutnictwo żelaza, niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna oraz intensywny 
wypas bydła i owiec, trwający aż do utworzenia parków narodowych w II połowy  
XX w (Mirek 1996a, Plesnik 1978b). Wskutek regulacji prawnych związanych z obję-
ciem obszaru badań ustawowymi formami ochrony przyrody, niekorzystny wpływ 
człowieka na środowisko został znacznie ograniczony. W ramach ochrony czyn-
nej prowadzone są działania zmierzające do rekonstrukcji zbiorowisk roślinnych. 
Jednocześnie obserwuje się zwiększone oddziaływanie różnych form turystyki na 
środowisko (Mirek 1996a, b). Poniższe rozważania ograniczono do przedstawienia 
wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze obszarów testowych powyżej gór-
nej granicy lasu.



56 Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach

3.3.1. Górnictwo i hutnictwo

Górnictwo kruszców i rud metali oraz związane z nim hutnictwo najwięk-
sze przekształcenia środowiska spowodowało w Tatrach. Przemiany piętra koso-
drzewiny wskutek eksploatacji kruszców obejmowały karczowanie przy budowie 
osad górniczych i dróg prowadzących do sztolni oraz wycinanie kosówki na opał  
(Plesnik 1978b, Mirek 1996a). Z kolei wyrąb lasów na masową skalę w celu pozy-
skania drewna na paliwo do pieców hutniczych doprowadził do znacznego prze-
kształcenia piętra leśnego (Midriak 1994, Mirek 1996a).

Pierwsze wzmianki o górnictwie w Tatrach pochodzą z XV w. i dotyczą  
kopalni w rejonie Krywania w słowackich Tatrach Wysokich i w masywie Orna-
ku w Tatrach Zachodnich. Do XVIII w. w Tatrach wydobywano przede wszyst-
kim rudy miedzi i srebra, a także, w niewielkich ilościach, złoto. W Dolinie Kież-
marskiej prace górnicze związane z wydobyciem miedzi i srebra prowadzono od 
XV w. Najwięcej sztolni znajdowało się w Dolinie Przednich Koperszadów (niem. 
Kupferschächte, słow. Med’odoly – kopalnie miedzi), m.in. w rejonie Kopy Bielskiej 
i Jatek. W XVIII w., w okresie największego rozwoju górnictwa, przy Zielonym  
Stawie Kieżmarskim znajdowały się urządzenia do płukania rud wydobywanych  
w Dolinie Jagnięcej, Dolinie Jastrzębiej i w rejonie Miedzianych Ławek pod Łom-
nicą. Poza wydobyciem miedzi i srebra, w Dolinie Kieżmarskiej prowadzono po-
szukiwania złota. Niewielkie sztolnie znajdowały się m.in. na północno-wschodniej 
grani Jagnięcego Szczytu, w rejonie Kopy Bielskiej, pod Jastrzębią Turnią i Czarnym 
Szczytem. W Dolinie Wielickiej w rejonie Wielickiego Stawu i Wielickiego Ogrodu 
w XVII i XVIII w. wydobywano miedź i rudy żelaza, a także granaty – m.in. na 
progu skalnym ponad Wielickim Stawem. W Wielickiej Wodzie na niewielką skalę 
płukano złoto. Poszukiwania kruszców prowadzono również w rejonie Batyżowiec-
kiego Stawu. Wydobycie rud miedzi prowadzano także w Dolinie Żarskiej, jednak 
poza dobrze zachowaną kopalnią przy wylocie doliny brakuje danych o lokalizacji 
poszczególnych sztolni. W XVIII i XIX w. w rejonie Doliny Białej Wody rudę żelaza 
dostarczaną do huty w Jaworzynie wydobywano m.in. w kilku sztolniach w Dolinie 
Świstowej. W Dolinie Małej Łąki rudę wydobywano w II poł. XVIII w. w sztolniach 
pod Grzybowcem i Skoruśniakiem na potrzeby huty w Kuźnicach. W obszarach 
testowych, w porównaniu z głównymi rejonami eksploatacji rud w Tatrach – doli-
nami Kościeliską, Chochołowską i Jaworową – górnictwo żelaza w XVIII i XIX w. 
było słabo rozwinięte i ostatecznie zakończyło się ok. roku 1880 (Szaflarski 1972, 
Bohuš 1994a, Paryski, Radwańska-Paryska 1995).

W masywie Babiej Góry nie wydobywano surowców mineralnych, zachowa-
ły się jedynie ślady działalności tzw. poszukiwaczy skarbów z XVII w. (Midowicz 
1992). W Karkonoszach poszukiwacze skarbów na niewielką skalę prowadzili eks-
ploatację kruszców, w tym złota, od wieku XII, stopniowo penetrując cały masyw 
górski. Dostępność gór ułatwiały szlaki komunikacyjne przebiegające w poprzek 
grzbietu Karkonoszy, m.in. Śląska Droga z Jeleniej Góry do Vrchlabi przez Równię 
pod Śnieżką, w rejonie dzisiejszej Lučni boudy. Wydobycie rud metali, głównie żela-
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za, prowadzono przede wszystkim w niższych partiach gór, a wydobytą rudę prze-
tapiano w hucie w Kowarach. Równolegle rozwijało się hutnictwo szkła. Największy 
rozwój górnictwa i hutnictwa w Karkonoszach nastąpił w XVI w., doprowadzając 
do prawie całkowitego wylesienia gór. Partie grzbietowe zostały wylesione najpóź-
niej na przełomie XVII i XVIII w. (Kulik 1985, Staffa 2005).

3.3.2. Pasterstwo

Jednym z głównych czynników, który doprowadził do przekształcenia śro-
dowiska przyrodniczego badanego obszaru, a zwłaszcza obniżenia granicy lasu  
i zniszczenia płatów kosodrzewiny, było pasterstwo (Sokołowski 1928, Mirek 
1996a). Przemiany związane z pasterstwem obejmowały wypalanie kosodrzewiny  
i lasu przy jego górnej granicy w celu pozyskania nowych pastwisk oraz wyrąb 
drewna jako surowca do budowy szałasów i zagród, produkcji sprzętu pasterskie-
go, a także na opał. Poza bezpośrednim niszczeniem roślinności przez człowieka 
istotną rolę odegrało zgryzanie i zadeptywanie pędów roślin przez wypasane owce 
i bydło (Plesnik 1978b, Fabijanowski, Dziewolski 1996). Obecnie miejsca dawnego 
wypasu porastają murawy bliźniczyskowe z bliźniczką psią trawką Nardus stricta  
i zarośla jałowca halnego Juniperus nana (Matuszkiewicz, Matuszkiewicz 1974, Ce-
liński, Wojterski 1983, Fabiszewski 1985, Piękoś-Mirkowa, Mirek 1996).

W Tatrach owce i bydło wypasano od XIII-XIV w., najwcześniej w stosunko-
wo łatwo dostępnych Tatrach Bielskich. W polskiej części Tatr pasterze, związani 
z falą osadnictwa wołoskiego, pojawili się najpóźniej w wieku XVI w., podobnie 
jak w słowackich Tatrach Zachodnich (Hołub-Pacewiczowa 1931, Szaflarski 1972, 
Midriak 1994). W słowackich Tatrach Wysokich pasterstwo rozwinęło się znacz-
nie słabiej. Główną przyczyną było występowanie zwartych zarośli kosodrzewiny 
utrudniających dostęp do wyżej położonych pastwisk oraz niskiej jakości tereny 
wypasowe w porównaniu do pozostałych części Tatr. Maksymalny rozwój paster-
stwa w Tatrach nastąpił w XIX w. i w I poł. XX w. Wypasano wówczas owce nawet 
na najtrudniej dostępnych terenach, w Tatrach Bielskich i Zachodnich pastwiska 
sięgały aż po główny grzbiet pasma. Górna granica pastwisk przebiegała śred-
nio na wysokości 2038 m n.p.m. w Tatrach Bielskich i 2100 m n.p.m. w Tatrach  
Zachodnich, natomiast w Tatrach Wysokich maksymalna wysokość pastwisk 
wynosiła 2450 m n.p.m. po stronie południowej i do 2250 m n.p.m. po stronie 
północnej, a średnia odpowiednio 1995 m n.p.m. i 1825 m n.p.m. (Hołub-Pace-
wiczowa 1931, Bohuš 1994b). Najbardziej zwarty zasięg miały pastwiska na połu-
dniowych stokach Tatr Bielskich, ponad Doliną Kieżmarską. Stałe szałasy sięgały do  
1500-1600 m n.p.m. w Tatrach Bielskich, a w słowackich Tatrach Wysokich  
– jedynie do 1100 m n.p.m. Powyżej budowano jedynie sezonowe zagrody (Plesnik 
1978b). Szacuje się, że pasterstwo doprowadziło do zniszczenia ok. 30% areału ko-
sodrzewiny w polskiej części Tatr i ponad 60% w słowackich Tatrach Zachodnich 
(Midriak 1994, Mirek 1996b).
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Pastwiska w Dolinie Kieżmarskiej należały do trzech spiskich miast: Kież-
marku, Spiskiej Białej i Rakus. Mieszkańcy tych miast wypasali owce i bydło co 
najmniej od 1310 r. Równocześnie nielegalny wypas prowadzili pasterze z Czer-
wonego Klasztoru, Lendaku i Żdziaru. Główny ośrodek wypasu znajdował się  
w Dolinie Przednich Koperszadów, na południowych stokach Tatr Bielskich (Bohuš 
1994b). Karczowanie lasu i kosodrzewiny pierwotnie postępowało od dna doliny  
w górę stoku. R. Midriak (1994) podaje, że wylesiono w ten sposób ponad 50 ha ko-
sodrzewiny na południowych stokach Tatr Bielskich. W latach 20. XX w., w okresie 
maksymalnego rozwoju pasterstwa, na obszarze całych Tatr Bielskich wypasano 
ponad 200 owiec na km2. Dominowały szałasy duże, na jeden szałas przypadało 
średnio ponad 1000 owiec (Hołub-Pacewiczowa 1931, Midriak 1994). W 1953 r., 
już po utworzeniu parku narodowego, w Dolinie Kieżmarskiej wypasano jeszcze 
ok. 1500 owiec (Havran 1965). W 1921 r. w Dolinie Przednich Koperszadów miał 
miejsce ostatni w Tatrach pożar spowodowany przez niekontrolowane wypalanie 
kosodrzewiny (Somora 1979). Dolina Przednich Koperszadów i okolice Zielonego 
Stawu były również jednym z głównych ośrodków produkcji olejku kosodrzewino-
wego i terpentyny w Tatrach (Midriak 1994).

W północnej części słowackich Tatr Wysokich wypas koncentrował się w re-
jonie Jaworzyny – w Dolinie Zadnich Koperszadów i Dolinie Jaworowej, dopie-
ro od XVII-XVIII w. owce wypasano w Doliny Białej Wody, na stokach Szerokiej  
Jaworzyńskiej. W pozostałej części Doliny Białej Wody wypas odbywał się jedynie 
przez ok. 7 tygodni w roku w wysoko położonych dnach dolin wiszących: Ciężkiej, 
Kaczej, Rówienek oraz w Litworowym Żlebie. W XIX w. w Dolinie Białej Wody  
wypasano od 1400 do 2200 owiec (Hołub-Pacewiczowa 1931, Bohuš 1994b).  
W 1879 roku dobra jaworzyńskie zakupił książe Ch. Hohenlohe i stopniowo dopro-
wadził do zakończenia wypasu w Dolinie Białej Wody (Paryski, Radwańska-Pary-
ska 1995). W dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej wypas koncentrował się przede 
wszystkim w okolicy Wielickiego Stawu i Wielickiego Ogrodu. Wypasano tam nie-
wielkie trzody w czasowych, naturalnych zagrodach otoczonych kosodrzewiną.  
W roku 1897, po zakupie Wyżnich Hagów przez księcia Ch. Hohenlohe, w dolinach 
Wielickiej i Batyżowieckiej zakazano wypasu owiec (Bohuš 1994b).

W Dolinie Żarskiej od XVI-XVII w. owce i bydło wypasali mieszkańcy wsi 
Św. Andrzej, Wiaterna Poruba, Żar i Smreczany. Szałasy sięgały do 1400 m n.p.m., 
a w okresie maksymalnego rozwoju pasterstwa wypas odbywał się nawet na wysoko 
położonych grzbietach Rosochy i Barańca (Hołub-Pacewiczowa 1931). Pod koniec 
lat 30. XX w. w Dolinie Żarskiej znajdowało się co najmniej 12 czynnych szałasów 
(Midriak 1994). W słowackich Tatrach Zachodnich wypas owiec i bydła trwał do 
II poł. XX w., przy czym od 1975 r. ograniczony był jedynie do dolin Raczkowej  
i Bystrej (Bohuš 1994b).

W Dolinie Małej Łąki wypas trwał od XVI-XVII w., a pastwiska były współ-
własnością kilku wsi, początkowo Zakopanego i Gronia, a następnie również Białki  
i Poronina. W rejonie Przełęczy Kondrackiej owce wypasali także pasterze z Hali Kon-
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dratowej. Osiedle szałasów znajdowało się w dnie doliny, na Wielkiej Polanie. W 1811 r.  
w całej dolinie wypasano 560 owiec, w latach 20. XX w. – 470 owiec, a w 1953 r. – ponad 
600 owiec (Hołub-Pacewiczowa 1931, Kopczyńska-Jaworska 1985). Po utworzeniu  
Tatrzańskiego Parku Narodowego zaprzestano wypasu w Dolinie Małej Łąki.

W masywie Babiej Góry owce i bydło wypasano po obu stronach grzbietu 
głównego od XVII w., przy czym po stronie północnej wypas koncentrował się na 
niżej położonych halach i polanach., m.in. na Hali Czarnej. Po stronie południowej, 
na Orawie, wykorzystywano również naturalne tereny pastwiskowe powyżej grani-
cy lasu. Maksymalny rozwój pasterstwa na Babiej Górze nastąpił na początku XX w. 
(Kostuch 1963, 1983, Jostowa 1972, Celiński, Wojterski 1983). Obszar powyżej gór-
nej granicy lasu po południowej stronie masywu, o powierzchni 231,6 ha, wchodził 
w obręb hali Babia Góra, użytkowanej przez pasterzy z Lipnicy Wielkiej. W latach 
20. XX w. wypasano tu 160 owiec (Jostowa 1972). Znaczny zasięg miały pastwiska 
po słowackiej stronie masywu, owce i bydło wypasano powyżej górnej granicy lasu 
na południowo-wschodnich stokach Małej Babiej Góry oraz na południowo-za-
chodnich stokach Diablaka. Od utworzenia parku narodowego w 1954 r. zaprze-
stano wypasu owiec w polskiej części masywu Babiej Góry, po stronie słowackiej 
wypas trwał do lat 70. XX w. (Celiński, Wojterski 1983, Stockmann 1983).

W Karkonoszach pasterstwo wysokogórskie rozpoczęło się po wylesieniu gór 
na przełomie XVII i XVIII w. Szałasy (budy) zlokalizowane były często w grzbieto-
wych partiach gór, szczególnie na łagodnie nachylonych wierzchowinach, m.in. na 
Równi pod Śnieżką. W I poł. XIX w. na obszarze Karkonoszy pasterstwem zajmo-
wało się ok. 14000 osób, zamieszkałych w 2000 bud. Doprowadziło to do całkowi-
tego przekształcenia roślinności piętra leśnego i kosodrzewiny. Na początku XX w., 
wskutek nieopłacalności gospodarki pasterskiej na wysoko położonych terenach, 
rozpoczęło się stopniowe wycofywanie osadnictwa pasterskiego z najwyższych par-
tii Karkonoszy (Staffa 2005).

3.3.3. Gospodarka leśna

Ekstensywna gospodarka leśna, polegająca m.in. na pozyskiwaniu drewna na 
potrzeby hutnictwa, prowadzona była przede wszystkim na obszarach niżej poło-
żonych. Jedynie miejscami, przede wszystkim w Karkonoszach, doprowadziła ona 
do obniżenia granicy lasu. Na terenach wylesionych wprowadzono monokultury 
świerkowe. Po utworzeniu parków narodowych rozpoczęto działania, mające na 
celu przywrócenie naturalnego składu gatunkowego lasów oraz rekonstrukcję gór-
nej granicy lasu (Bugajski, Nowiński 1985, Fabijanowski, Gądek 1983, Kňazovic-
ky 1970, Greguš i in. 1994, Fabijanowski, Dziewolski 1996). W polskiej części Tatr 
wprowadza się kosodrzewinę przede wszystkim w miejscach położonych poniżej 
potencjalnej granicy lasu – jako gatunek pionierski, stabilizujący pokrywy stoko-
we, a następnie zastępowany modrzewiem i świerkiem (Fabijanowski, Dziewol-
ski 1996). Nasadzenia prowadzi się również w otoczeniu szlaków turystycznych. 
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W Tatrach Słowackich intensywne nasadzenia kosodrzewiny powyżej granicy lasu 
przeprowadzano w latach 70. XX w., głównie w południowej części Tatr Zachod-
nich (m.in. w Dolinie Żarskiej), w masywie Kop Liptowskich i w Tatrach Bielskich 
(Kňazovicky 1970, Somora 1977, 1979, 1982). W Karkonoszach rekonstrukcję ko-
sodrzewiny prowadzono przede wszystkim w czeskiej części pasma od lat 20. do 
połowy lat 90. XX w. (Štursa 1966, Wagnerová 2001). W latach 1960-1990 zarośla 
kosodrzewiny w czeskim Karkonoskim Parku Narodowym wprowadzono na po-
wierzchni ponad 600 ha (Svoboda 2001). W masywie Babiej Góry takich działań na 
większą skalę nie podejmowano.

3.3.4. Turystyka

Współcześnie, najważniejszymi formami antropopresji na badanym obszarze 
są sporty zimowe i turystyka. Inwestycje związane z rozbudową infrastruktury tu-
rystycznej powyżej górnej granicy lasu prowadzą do zmian w strukturze piętra 
kosodrzewiny, utrudniają też rekonstrukcję i regenerację zbiorowisk roślinnych 
(Mirek 1996a). Szczególnie negatywny wpływ ma budowa i eksploatacja tras nar-
ciarskich (Plesnik 1978b, Jurczyszak 1983, Skawiński 1993, Skawiński, Krzan 1996) 
oraz oddziaływanie schronisk (m.in. pozyskiwanie drewna na opał i budulec).

W dolinach Białej Wody i Małej Łąki oddziaływanie turystyki ograniczone jest 
do szlaków turystycznych. Współcześnie w dolinach tych nie ma żadnych schro-
nisk, w latach 1933-1987 niewielkie schronisko znajdowało się na polanie Przysłop 
Miętusi (ok. 1180 m n.p.m.) w Dolinie Małej Łąki, a w Dolinie Białej Wody w la-
tach 1877-1879 oraz 1924-1926 działały schroniska na Polanie pod Wysoką. Dolina 
Kieżmarska już od XVI w. była jedną z częściej odwiedzanych przez turystów dolin 
tatrzańskich. Obecnie znajduje się tu jedno schronisko turystyczne, nad Zielonym 
Stawem, funkcjonujące od 1897 r. Wcześniej nad Zielonym Stawem znajdowało się 
tzw. schronisko Idziego (1880-1897). Ponadto w Dolinie Białych Stawów w 1942 r. 
wybudowano duże Schronisko Kieżmarskie (spalone w 1974 r.), a w Dolinie Przed-
nich Koperszadów w latach 1876-1880 znajdował się niewielki schron turystyczny. 
W Dolinie Wielickiej znajduje się jedno schronisko turystyczne, tzw. Śląski Dom, 
wybudowany w latach 1894-1895. W latach 1871-1873 na wschodnim brzegu sta-
wu znajdował się niewielki schron turystyczny, a w latach 1878-1913 na Wyżniej 
Wielickiej Polanie (ok. 1700 m n.p.m.) działało schronisko Hunfalvy’ego. W Dolinie 
Batyżowieckiej i w Kotle Gierlachowskim nie wybudowano żadnego schroniska. 
W piętrze kosodrzewiny, na wysokości 1670-1900 m n.p.m., przebiega Magistrala 
Tatrzańska – szlak łączący doliny południowej części Tatr Wysokich. W Dolinie 
Żarskiej na wysokości 1280 m n.p.m. znajduje się schronisko turystyczne funkcjo-
nujące w latach 1936-1944 i od 1949 r (Paryski, Radwańska-Paryska 1995).

Babia Góra jest odwiedzana przez turystów od początku XIX w., przy czym 
ruch turystyczny rozwijał się głównie w oparciu o schronisko na Markowych Szcza-
winach, leżące poza obszarem testowym przy jego północnej granicy. W 1905 r. na 
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południowych stokach Diablaka na wysokości 1616 m n.p.m. wybudowano schro-
nisko turystyczne, istniejące do roku 1949. Pozyskiwanie drewna na opał dopro-
wadziło do znacznych zniszczeń kosodrzewiny w okolicy schroniska. W latach 60. 
i 70. XX w. znacznie poszerzono odcinki szlaków biegnących wśród kosodrzewiny 
(Celiński, Wojterski 1983, Pohl, Wyrobek 1983).

Wśród badanych obszarów najwcześniej turystyka rozwinęła się w Karkono-
szach. Pierwsze wycieczki do źródeł Łaby organizowano już w XVI w., a w XVII w.  
obserwuje się znaczny wzrost liczby zwiedzających wyższe partie gór. W latach 
1653-1681 na szczycie Śnieżki wybudowano kaplicę. W pielgrzymkach na Śnieżkę 
i do źródeł Łaby organizowanych kilka razy w roku uczestniczyło ponad 300 osób. 
Bazę noclegową tworzyły liczne szałasy (budy) pasterskie, przekształcane później 
w schroniska turystyczne (Kulik 1985, Staffa 1993). Obecnie w obrębie obszaru 
testowego znajduje się pięć schronisk turystycznych. Powyżej granicy lasu prze-
biega szereg szlaków turystycznych, w tym utwardzane drogi, m.in. do schroniska 
Strzecha Akademicka, Śląska Droga na Przełęcz pod Śnieżką i Droga Jubileuszowa 
przecinająca północne i południowo-wschodnie stoki Śnieżki. Na Śnieżkę i Kopę 
wybudowano wyciągi krzesełkowe, kolejny wyciąg narciarski znajduje się przy 
schronisku Strzecha Akademicka (Staffa 1993).

3.3.5. Ochrona przyrody

Początki ustawowej ochrony przyrody w polskiej części Tatr związane są  
z wykupem dóbr zakopiańskich i poronińskich przez państwo w latach 1933 i 1934, 
jednak Tatrzański Park Narodowy utworzono dopiero 30 X 1954 r. na powierzchni  
21 164 ha. W Czechosłowacji w latach 1928 i 1936 państwo wykupiło dobra jawo-
rzyńskie i tzw. rewir Wyżnich Hagów, a Tatrzański Park Narodowy (Tatranský národ-
ný park, TANAP) o powierzchni 50 965 ha utworzono 18 XII 1948 na obszarze Tatr  
Wysokich i Bielskich (Goetel 1955, Paryski, Radwańska-Paryska 1995). Tatry Zachod-
nie znajdowały się w obrębie otuliny parku. 1 IV 1987 park narodowy rozszerzono  
o 25 918 ha w Tatrach Zachodnich. Obecnie powierzchnia TANAP na Słowacji  
wynosi 76 883 ha. Od 15 II 1993 oba tatrzańskie parki narodowe stanowią Międzyna-
rodowy Rezerwat Biosfery UNESCO (Vološčuk 1994).

W masywie Babiej Góry w 1932 r., po wieloletnich staraniach Polskiego  
Towarzystwa Tatrzańskiego i Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Polska Akade-
mia Umiejętności wydzieliła ze swoich dóbr obszar 642 ha i utworzyła tzw. Park 
Narodowy na Babiej Górze. Południowe stoki Babiej Góry (404 ha) od 1928 r. ob-
jęte były ochroną rezerwatową w Nadleśnictwie Zubrzyca. Po II wojnie światowej,  
30 X 1954 r., utworzono Babiogórski Park Narodowy na powierzchni 1 704 ha  
(Szafer 1963). W 1976 r. Babiogórski Park Narodowy został uznany za Międzyna-
rodowy Rezerwat Biosfery, a w 1997 r. zwiększono jego powierzchnię do 3 392 ha 
i utworzono otulinę parku (Krzywda 2001). Po słowackiej stronie masywu w roku 
1974 utworzono Państwowy Rezerwat Przyrody Babia Góra (obecnie NPR Babia 
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hora) o powierzchni 530 ha. W 1978 obszar całej Górnej Orawy na Słowacji uznano 
za obszar chronionego krajobrazu (Chránená krajinná oblast’ Horná Orava, Stock-
mann 1983, Krzywda 2001).

W polskiej części Karkonoszy w roku 1933 utworzono rezerwaty przyrody 
w Śnieżnych Kotłach, Kotłach Małego i Wielkiego Stawu oraz w Kotle Łomniczki. 
Karkonoski Park narodowy utworzono 16 I 1959 r. na powierzchni 5 549 ha, z cze-
go 1 717 ha objęto ochroną ścisłą (Jurczyszak 1983, Staffa 1993). W czeskiej części  
Karkonoszy park narodowy utworzono 17 V 1963 r. na powierzchni ok. 36 600 ha. 
W 1992 r. oba parki uznano za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery. W latach 90. 
XX powiększono czeską część parku narodowego do 54 700 ha (Staffa 1993).



4. Czynniki wpływające  
na przebieg górnej granicy  

zwartej kosodrzewiny

4.1. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny

Przebieg górnej granicy kosodrzewiny jest wypadkową cech środowiska 
przyrodniczego oraz działalności człowieka. Uzyskane wyniki potwierdzają ogól-
ne prawidłowości w wykształceniu granic pięter fizycznogeograficznych w górach, 
tzn. wpływ szerokości geograficznej, stopnia kontynentalizmu klimatu, wysokości 
bezwzględnej i izolacji pasma górskiego na przebieg górnej granicy kosodrzewiny. 
Najwyższym, największym i wysuniętym najdalej na południowy wschód spośród 
badanych pasm górskich są Tatry. Górna granica kosodrzewiny przebiega tu od 100 
do 250 m wyżej niż na Babiej Górze i od 250 do 400 m wyżej niż w Karkonoszach 
(tab. 6). Jednocześnie wysokość górnej granicy kosodrzewiny w Tatrach charakte-
ryzuje się znacznym zróżnicowaniem, zarówno w skali całego masywu górskiego, 
jak i poszczególnych dolin walnych.

W tatrzańskich obszarach testowych górna granica kosodrzewiny najniżej 
przebiega w Dolinie Małej Łąki (średnio 1480 m n.p.m., tab. 6). Zbiorowiska zwar-
tej kosodrzewiny bezpośrednio ponad górną granicą lasu zostały prawie całkowicie 
przekształcone przez człowieka i współcześnie występują tylko na południowo- 
-zachodnich stokach Małego Giewontu w dwóch izolowanych skupiskach o rozpiętości 
pionowej nie przekraczającej 80 m (mapa 1). Na większej części obszaru ponad granicą 
lasu aż do wysokości ponad 1800 m n.p.m. występują jedynie płaty kosodrzewiny. 

W Dolinie Białej Wody, położonej na północ od głównej grani Tatr, granica 
kosodrzewiny zwartej przebiega średnio na wysokości 1619 m n.p.m. Piętro zwartej 
kosodrzewiny na większości obszaru tworzy ciągłą strefę ponad górną granicą lasu, 
a najwyższą rozpiętość pionową, przekraczającą 450 m, osiąga w Dolinie Rówienek 
i Dolinie Świstowej. Jedynie u podnóża wschodnich stoków Młynarza piętro koso-
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Tab. 6. Ogólna charakterystyka górnej granicy zwartej kosodrzewiny
Table 6. General characteristics of krummholz-line
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drzewiny zwartej nie występuje i na odcinku ok. 3,5 km, bezpośrednio ponad gra-
nicą lasu przebiegającą na wysokości ok. 1350-1600 m n.p.m. występują pojedyncze 
płaty kosodrzewiny. W rejonie Litworowego Żlebu oraz pomiędzy progami dolin 
Kaczej i Ciężkiej zasięg zwartych zarośli kosodrzewiny został przerwany na odcin-
ku od 100 do 400 m (mapa 2). Najwyższe położenie granicy kosodrzewiny w całej 
Dolinie Białej Wody zaobserwowano na stokach grani Żabiego (1870 m n.p.m.),  
a najniższe – w dnie Doliny Białej Wody (1375 m n.p.m.). Największe różnice  
wysokości w przebiegu granicy (do 450 m) występują w rejonie dolin Świstowej  
i Rówienek (odcinki C1, C2, tab. 6). W Dolinie Kieżmarskiej górna granica kosodrze-
winy zwartej przebiega średnio na wysokości 1667 m n.p.m. Piętro kosodrzewiny 
zwartej tworzy ciągłą strefę o rozpiętości pionowej od 100 m w rejonie Zielonego 
Stawu do 300 m w Tatrach Bielskich i 340 m w rejonie Koziego Grzbietu. Jedynie 
w Tatrach Bielskich żleby opadające spod Bujaczego Wierchu, Jatek i Szalonego 
Wierchu dzielą granicę zwartej kosodrzewiny na trzy odcinki (mapa 3). Największą 
średnią wysokość górna granica zwartej kosodrzewiny osiąga w zachodniej części 
doliny, pomiędzy Doliną Skrajnych Koperszadów a Doliną Zielonego Stawu (odcinek 
D1, 1691 n.p.m.), natomiast najniższą w części południowej, u podnóża ścian Kież-
marskiego Szczytu i Rakuskiej Czuby (odcinek D2, 1628 m n.p.m.). Jednocześnie na 
północno-wschodnim grzbiecie Rakuskiej Czuby zaobserwowano najwyższe położe-
nie granicy kosodrzewiny w Dolinie Kieżmarskiej (1860 m n.p.m.). Na potencjalnie 
najkorzystniejszych siedliskowo południowych stokach Tatr Bielskich granica koso-
drzewiny współcześnie przebiega średnio na wysokości 1670-1680 m n.p.m. (odcinki 
A, B i C). Największe różnice w wysokości granicy (do 365 m) występują na odcinku 
D2 pomiędzy dnem Doliny Zielonego Stawu a grzbietem Rakuskiej Czuby (tab. 6).  
W położonych na południe od głównej grani Tatr dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej 
górna granica zwartej kosodrzewiny przebiega najwyżej spośród badanych obszarów 
– średnio na wysokości 1764 m n.p.m. Piętro kosodrzewiny zwartej w tych dolinach 
rozciąga się od 150 do 450 m ponad górną granicą lasu. Najwyżej granica kosodrze-
winy przebiega na południowo-wschodnim grzbiecie Kończystej (1940 m n.p.m.),  
a najniżej (1650 m n.p.m.) w rejonie Wielickiego Stawu (tab. 6, mapa 4).

W Dolinie Żarskiej, położonej w południowej części Tatr Zachodnich, gór-
na granica kosodrzewiny przebiega średnio na wysokości 1691 m n.p.m. Piętro 
kosodrzewiny zwartej zostało stosunkowo silnie przekształcone przez człowieka  
i współcześnie występuje w dwóch strefach, w rejonie Żarskiego Schroniska i Ja-
łowieckiej Przełęczy rozdzielonych pasem zajętym przez roślinność trawiastą  
i pojedyncze płaty kosodrzewiny (mapa 5). Rozpiętość pionowa piętra kosodrze-
winy zwartej wynosi do ok. 400 m na stokach Barańca i 350 m na stokach Rosochy. 
Najniżej górna granica kosodrzewiny przebiega w północnej części doliny (odcinek 
A2, średnio na wysokości 1596 m n.p.m.). We wschodniej i zachodniej części doliny 
(odcinki A1 i B) granica ta przebiega na podobnych wysokościach (średnio 1715  
i 1719 m n.p.m.) Maksymalne wysokości granicy kosodrzewiny zaobserwowano 
na zachodnim grzbiecie Barańca (1900 m n.p.m.) i na południowo-wschodnim grzbie-
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cie Rosochy (1880 m n.p.m.). Natomiast największe różnice wysokości (ponad 500 m)  
występują na odcinku B (tab. 6).

W masywie Babiej Góry średnia wysokość górnej granicy zwartej kosodrze-
winy wynosi 1523 m n.p.m. Piętro kosodrzewiny zwartej, pierwotnie zajmujące 
znacznie większe powierzchnie, współcześnie występuje w pięciu fragmentach roz-
dzielonych obszarami porośniętymi roślinnością trawiastą i płatami kosodrzewi-
ny. Na południowo-wschodnich stokach Babiej Góry znajduje się największy obszar 
występowania zwartych zarośli kosodrzewiny, a jego górna granica, o długości 7330 m, 
przebiega średnio na wysokości 1551 m n.p.m., ok. 150-200 m ponad górną gra-
nicą lasu (odcinek B). Górną granicę drugiej co do wielkości strefy występowa-
nia zwartych zarośli kosodrzewiny stanowi odcinek A na południowych stokach  
Kościółków o średniej wysokości 1531 m n.p.m. oraz odcinek F na stokach północ-
nych, przebiegający średnio 60 m niżej. Na północnych stokach Kępy, Gówniaka  
i Diablaka, bezpośrednio ponad granicą lasu, występują jedynie niewielkie skupiska 
zwartych zarośli kosodrzewiny o rozpiętości pionowej od 80 do 170 m i szerokości 
nie przekraczającej 300 m (odcinki C, D i E). Górna granica zwartej kosodrzewiny 
na północnych stokach masywu Babiej Góry przebiega średnio ok. 40 m niżej niż 
na stokach południowych. Odcinek G przebiegający wzdłuż głównego grzbietu  
Pasma Babiogórskiego jest w całości uwarunkowany antropogenicznie i powstał na 
skutek wylesienia południowych stoków Małej Babiej Góry. Maksymalną wysokość  
(1635 m n.p.m.) granica kosodrzewiny osiąga na południowo-wschodnich stokach 
Gówniaka (odcinek B), natomiast najniżej (1350 m n.p.m.) przebiega w Zimnej  
Dolince na północnych stokach Diablaka (odcinek F). Na odcinku F występują 
również największe różnice w wysokości granicy – 220 metrów (tab. 6, mapa 6).

Ze wszystkich obszarów testowych górna granica zwartej kosodrzewiny naj-
niżej (średnio 1363 m n.p.m.) przebiega w Karkonoszach, najniższym i wysuniętym 
najbardziej na zachód spośród badanych pasm górskich. Na północnych stokach 
Karkonoszy piętro kosodrzewiny zwartej osiąga rozpiętość pionową do 200 m  
na północnych stokach Śnieżki i do 120 m w rejonie Równi pod Śnieżką. Zasięg 
zwartych zarośli kosodrzewiny przerwany jest w Kotle pod Łomniczką i w Kotle  
Małego Stawu, gdzie bezpośrednio ponad granicą lasu występują zbiorowiska tra-
wiaste i płaty kosodrzewiny. Na północnych stokach Karkonoszy granica koso-
drzewiny przebiega średnio na wysokości ok. 1350-1400 m n.p.m. (odcinki A i B).  
Po południowej stronie głównego grzbietu Karkonoszy piętro kosodrzewiny zwar-
tej występuje tylko na południowo-wschodnich stokach Śnieżki i na wschodnich 
stokach Studnicznej Góry (średnia wysokość granicy odpowiednio 1466 i 1260 m 
n.p.m.). Pozostałą część obszaru ponad granicą lasu porasta mozaika płatów koso-
drzewiny, świerków i zbiorowisk trawiastych (mapa 7). Maksymalną wysokość gra-
nicy kosodrzewiny zaobserwowano na południowo-wschodnich stokach Śnieżki 
(1525 m n.p.m.) i pod wierzchołkiem Studnicznej Góry (1500 m n.p.m.). Najniżej 
granica kosodrzewiny przebiega w dnach kotłów polodowcowych (w dnie doliny 
Upy – 1050 m n.p.m., w Kotle Łomniczki – 1130 m n.p.m., a w Kotle Małego Stawu 



674. Czynniki wpływające na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny

– 1150 m n.p.m.). Największe różnice w wysokości granicy (do 450 m) występują na 
odcinku D pomiędzy dnem Upskiego Kotła i Równią pod Śnieżką (tab. 6).

Przedstawione powyżej wyniki wskazują na istotny wpływ makroekspozycji, 
czyli położenia względem głównego grzbietu pasma, na średnią wysokość górnej 
granicy zwartej kosodrzewiny. Na Babiej Górze i w masywie Śnieżki w Karkono-
szach granica kosodrzewiny po północnej stronie głównego grzbietu przebiega od 
40 do 80 m niżej niż po stronie południowej (tab. 6). Również w Tatrach granica 
kosodrzewiny w dolinach walnych po południowej stronie głównej grani przebie-
ga średnio o 100-150 m wyżej niż w dolinach północnej części Tatr. Największe 
różnice wysokości w wysokości granicy, przekraczające 400 m, występują w obsza-
rach testowych o największym stopniu rozczłonkowania rzeźby – w dolinach Białej 
Wody, Kieżmarskiej i Żarskiej oraz w Karkonoszach.

4.2. Wpływ ekspozycji na przebieg górnej granicy zwartej
        kosodrzewiny

Ekspozycja stoków, pośrednio wpływając na sumę promieniowania słonecznego 
i temperaturę powietrza, jest jednym z głównych czynników różnicujących warunki 
siedliskowe. Uważana jest za jeden z głównych czynników wpływających na przebieg 
granic pięter fizycznogeograficznych w górach (por. Plesnik 1971, Arno 1984).

W Dolinie Białej Wody górna granica kosodrzewiny najwyżej przebiega na 
stokach o ekspozycji E i SE (odpowiednio 1696 i 1682 m n.p.m.). Odcinki granicy 
kosodrzewiny o takich ekspozycjach znajdują się w Dolinie Żabiej Białczańskiej  
i w Dolinie Ciężkiej. Na stokach o ekspozycjach północnych średnia wysokość 
granicy kosodrzewiny jest zbliżona do średniej wartości dla całej doliny i wynosi  
1623-1627 m n.p.m., natomiast na stokach o ekspozycji W i SW jest ok. 10-20 
metrów niższa. Najniżej granica kosodrzewiny przebiega na stokach o ekspozycji  
S, średnio na wysokości 1569 m n.p.m., głównie w rejonie Litworowego Żlebu  
(tab. 7, ryc. 21). Szczególnie duże obniżenie górnej granicy kosodrzewiny na sto-
kach południowych jest rezultatem intensywnego wypasu owiec w rejonie Litwo-
rowego Żlebu. Na stosunkowo niskie położenie granicy na stokach o ekspozycji 
W i SW wpływa znaczne rozczłonkowanie rzeźby wschodniej części Doliny Białej 
Wody – w wielu miejscach granica kosodrzewiny przebiega w dnach dolin bocz-
nych: Świstowej i Rówienek. Jednocześnie zachodnie i południowo-zachodnie stoki 
Hrubej Turni, Turni nad Kolebą i Zielonego Wierchu są rozcięte licznymi żlebami  
i granicę kosodrzewiny obniżają procesy morfogenetyczne.

W Dolinie Kieżmarskiej górna granica zwartej kosodrzewiny najwyżej prze-
biega na stokach o ekspozycji E i NE (odpowiednio 1704 i 1692 m n.p.m.), głównie 
w Dolinie Białych Stawów i pod Rakuską Czubą. Na stokach o ekspozycjach po-
łudniowych średnia wysokość granicy kosodrzewiny wynosi 1674-1684 m n.p.m. 
Odcinki granicy kosodrzewiny o takich ekspozycjach znajdują się głównie w Tatrach 
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Tab. 7. Wpływ ekspozycji na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna 
wysokość granicy [m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]
Table 7. The course of krummholz-line in relation to slope aspect
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum 
altitude of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]

Bielskich oraz na stokach Koziej Grani i Kopy Bielskiej (tab.7, ryc. 21). Średnia wy-
sokość granicy kosodrzewiny na stokach o ekspozycjach południowych (na skałach 
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węglanowych w Tatrach Bielskich, a zatem o korzystnych warunkach siedliskowych) 
jest zaledwie o 20 m wyższa od średniej wartości dla całej Doliny Kieżmarskiej. 
Potwierdzałoby to tezę, że granica zwartej kosodrzewiny w Tatrach Bielskich prze-
biega współcześnie znacznie niżej niż granica potencjalnego występowania zwar-
tych zarośli kosodrzewiny – mimo iż w ciągu ostatnich 50-60 lat po zaprzestaniu 
wypasu owiec i bydła podniosła się o 100 do 200 metrów (por. Boltižiar 2003). Naj-
niżej granica przebiega na stokach o ekspozycji NW i N, gdzie sukcesja kosodrzewi-
ny, niezależnie od niekorzystnych warunków termicznych i radiacyjnych, utrudniona 
jest przez liczne aktywne stożki piargowe u podnóży ścian Kieżmarskiego Szczytu  
i Rakuskiej Czuby (por. ryc. 10). W dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej górna granica 
zwartej kosodrzewiny najwyżej przebiega na stokach o ekspozycji południowej (1829 
m n.p.m.), a najniżej na stokach o ekspozycji E i SE (1732 i 1734 m n.p.m., tab. 7,  
ryc. 21). Odcinki granicy kosodrzewiny o takich ekspozycjach znajdują się głów-
nie w zacienionym dnie Doliny Wielickiej i poniżej Gierlachowskiego Kotła, gdzie 
sukcesja kosodrzewiny na stoku ze słabo utrwalonymi pokrywami koluwialnymi  
i glacjalnymi jest w znacznym stopniu utrudniona.

W Dolinie Żarskiej górna granica zwartej kosodrzewiny najwyżej przebiega na 
stokach o ekspozycjach W, NW oraz E (odpowiednio 1758, 1757 i 1747 m n.p.m.), 
głównie w rejonie Barańca i Rosochy. Najniższą średnią wysokość (1632 m n.p.m.) 
granica kosodrzewiny osiąga na stokach o ekspozycji SW. Również na stokach o eks-
pozycjach N, SE i S średnia wysokość granicy jest o 40-50 metrów niższa niż śred-
nia wartość dla całego obszaru testowego (tab. 7, ryc. 21). Niższe położenie granicy  
kosodrzewiny na tych ekspozycjach, o korzystnych warunkach siedliskowych, należy 
tłumaczyć wypasem owiec i bydła na łatwo dostępnych zboczach Małych i Wielkich 
Zawratów oraz pod Przełęczą Jałowiecką. Być może pewną rolę w obniżeniu granicy 
na stokach o ekspozycjach S i SW odgrywają też wiatry wiejące wzdłuż głównej osi 
doliny. W Dolinie Małej Łąki górna granica zwartej kosodrzewiny występuje jedy-
nie na stokach o ekspozycji W i SW, natomiast jej średnia wysokość nie wykazuje  
żadnego zróżnicowania w zależności od ekspozycji (tab. 7). Prawie całkowicie antro-
pogeniczny charakter granicy uniemożliwia wyciągnięcie wniosków na temat wpływu 
ekspozycji na przebieg granicy kosodrzewiny w Dolinie Małej Łąki.

Również w masywie Babiej Góry górna granica kosodrzewiny została w znacz-
nym stopniu przekształcona przez człowieka. Współcześnie najwyżej przebiega  
na stokach o ekspozycji SE (średnio 1569 m n.p.m.). Prawdopodobnie jednak granica 
potencjalnego występowania zwartych zarośli kosodrzewiny przebiega kilkadziesiąt 
metrów wyżej niż ich obecny zasięg. Świadczą o tym krótkie odcinki górnej grani-
cy kosodrzewiny występujące w podobnych warunkach siedliskowych na wysokości  
nawet ponad 1600 m n.p.m. (załącznik 14). Także na stokach o ekspozycji NW górna 
granica zwartej kosodrzewiny przebiega stosunkowo wysoko (średnio 1556 m n.p.m.) 
Odcinki granicy kosodrzewiny o ekspozycji NW występują poniżej grzbietu Gówniaka 
i prawdopodobnie mają charakter naturalny. Jednak niewielki (6%) udział takich 
odcinków w całkowitej długości górnej granicy kosodrzewiny na Babiej Górze nie  
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pozwala jednoznacznie stwierdzić czy ich średnia wysokość odpowiada maksymalne-
mu zasięgowi zwartych zarośli kosodrzewiny. Najniżej górna granica kosodrzewiny 
przebiega na stokach o ekspozycjach NE i E, gdzie do obniżenia granicy przyczyniły 
się stosunkowo niekorzystne warunki siedliskowe i działalność człowieka. Na sto-
kach o ekspozycji SW i S średnia wysokość granicy, mimo korzystnych warunków 
siedliskowych, wynosi zaledwie 1504 i 1521 m n.p.m., i jest rezultatem intensywnego  
wypasu po słowackiej stronie Babiej Góry (tab. 7, ryc. 21).

W Karkonoszach górna granicy zwartej kosodrzewiny najwyżej przebiega na 
stokach o ekspozycji SW i SE (1449 i 1430 m n.p.m.). Na stokach o ekspozycji NW 
i N granica przebiega ok. 80 metrów niżej, przede wszystkim na stokach Śnieżki  
z peryglacjalnymi pokrywami blokowymi, co dodatkowo utrudnia sukcesję kosodrze-
winy. Zdecydowanie najniżej (1282 m n.p.m.) górna granica kosodrzewiny przebiega 
na stokach o ekspozycji NE, na zboczach Upskiego Kotła (tab. 7, ryc. 21). O tak du-
żym obniżeniu granicy kosodrzewiny decydują silne wiatry zstępujące i zwiększona 
akumulacja śniegu spowodowane oddziaływaniem systemu anemo-orograficznego 
Upy. Czynniki te, w połączeniu z niekorzystnymi warunkami radiacyjnymi (ryc. 19)  
i wpływem procesów morfogenetycznych, sprawiają, że sukcesja kosodrzewiny na 
zboczach Upskiego Kotła jest bardzo utrudniona.

Powyższe wyniki dowodzą, że ekspozycja stoków wywiera istotny wpływ 
na zróżnicowanie wysokości górnej granicy zwartej kosodrzewiny w obszarach  
testowych. Różnice pomiędzy średnimi wysokościami granicy na poszczególnych 
ekspozycjach wynoszą od 100-120 m w Tatrach do ponad 160 m w Karkonoszach.  
Jednak ekspozycja stoków nie wyjaśnia zróżnicowania granicy kosodrzewiny w skali 
lokalnej. Jej przebieg modyfikowany jest dodatkowo przez warunki radiacyjne, for-
my terenu i procesy morfogenetyczne. Świadczą o tym minimalne i maksymalne  
wysokości górnej granicy kosodrzewiny, nie wykazujące związku z ekspozycją (tab. 7).  
Dodatkowo w miejscach o korzystnych warunkach siedliskowych, działalność czło-
wieka znacząco wpłynęła na obniżenie granicy kosodrzewiny, utrudniając tym  
samym określenie prawidłowości w jej przebiegu.

4.3. Wpływ czynników klimatycznych na przebieg górnej
        granicy zwartej kosodrzewiny

4.3.1. Średnia roczna temperatura powietrza

Średnia roczna temperatura uznawana jest za jeden z głównych czynników decy-
dujących o przebiegu granic pięter fizycznogeograficznych w górach. Przebieg górnej 
granicy kosodrzewiny często utożsamiany jest z przebiegiem izotermy 0OC (por. Hess 
1965, 1974). Przedstawiona poniżej analiza oparta jest na modelach średniej rocznej 
temperatury wyliczonych wg wzorów podanych w pracy M. Hessa i in. (1975). Wyso-
kość bezwzględną charakterystycznych izoterm zestawiono w tab. 3.
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Z analizy zależności pomiędzy średnią roczną temperatura a przebiegiem 
górnej granicy zwartej kosodrzewiny wynika, że jedynie w Tatrach na niektórych  
odcinkach granica kosodrzewiny nawiązuje do izotermy 0ºC lub przebiega nieznacz-
nie powyżej niej. Odcinki takie nie przekraczają 12% całkowitej długości granicy  
w obszarach testowych (ryc. 22). Przebiegają one głównie w wysoko położonych, 
inwersyjnych dnach dolin Świstowej, Litworowej i Żabiej Białczańskiej w Dolinie 
Białej Wody (załączniki 2-5), w dnie Doliny Białych Stawów w Dolinie Kieżmarskiej 
(załącznik 7), w górnej części doliny Bystrego Potoku w Dolinie Żarskiej (załączniki 
11, 12) oraz w dnie Doliny Batyżowieckiej (załącznik 10). Zdecydowana większość 
odcinków górnej granicy kosodrzewiny w Tatrach przebiega pomiędzy izoterma-
mi 0ºC i 2ºC. Udział odcinków granicy przebiegających pomiędzy izotermami 2ºC  
i 3ºC jest niewielki, jedynie w Dolinie Żarskiej przekracza 20%. Można uznać,  
że dłuższe, nie uwarunkowane procesami morfogenetycznymi, odcinki granicy ko-
sodrzewiny przebiegające poniżej izotermy 2ºC, czyli klimatycznej (potencjalnej)  
górnej granicy lasu, świadczą o antropogenicznym charakterze granicy kosodrzewiny.

Na Babiej Górze 72% górnej granicy zwartej kosodrzewiny przebiega pomię-
dzy izotermami 2ºC i 3ºC, a pozostałe 28%, przede wszystkim na stokach północ-
nych, pomiędzy izotermami 1ºC i 2ºC (ryc. 22). Wydaje się, że przeciętnie niższa 
niż w Tatrach wysokość granicy kosodrzewiny na Babiej Górze nie tłumaczy tak  
dużego udziału odcinków przebiegających poniżej izotermy 2ºC. Stanowi to kolejny 

Ryc. 22. Długość górnej granicy zwartej kosodrzewiny w obszarach testowych w poszczególnych 
przedziałach temperatur
Figure 22. Length of krummholz-line in the test sites according to specific temperature ranges
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argument na rzecz antropogenicznego charakteru granicy kosodrzewiny na Babiej 
Górze. Zastosowane wzory nie pozwalały na wykonanie modelu średniej rocznej 
temperatury dla Karkonoszy, jednak z danych dostępnych w literaturze (Kwiatkowski, 
Hołdys 1985) wynika, że najwyżej położone odcinki granicy kosodrzewiny na połu-
dniowych stokach Śnieżki znajdują się pomiędzy izotermami 1ºC i 0ºC, a większość 
pozostałych odcinków – między izotermami 1ºC i 2ºC.

Z danych zamieszczonych w tab. 8 wynika, że wysokość górnej granicy koso-
drzewiny zwartej w skali lokalnej w niewielkim stopniu uwarunkowana jest średnią 
roczną temperaturą, będącą wypadkową wysokości bezwzględnej i ukształtowania 
terenu. Maksymalne położenia granicy kosodrzewiny w poszczególnych obszarach 
testowych występują zarówno w najchłodniejszej (-1-0ºC), jak i cieplejszych stre-
fach termicznych (0-1ºC i 1-2ºC). Najniższe położenia granicy kosodrzewiny  

Tab. 8. Wpływ średniej rocznej temperatury na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny
1 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 2 – maksymalna wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – minimalna 
wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 8. The course of krummholz-line in relation to mean annual temperature 
1 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 2 – maximum altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – minimum 
altitude of the boundary [m a.s.l.]
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nawiązują, co oczywiste, do najcieplejszych stref termicznych, natomiast o obniżeniu 
lub podwyższeniu granicy decydują zazwyczaj inne czynniki.

4.3.2. Promieniowanie słoneczne

Analiza wpływu promieniowania słonecznego na przebieg górnej granicy 
zwartej kosodrzewiny oparta jest na cyfrowych modelach promieniowania całko-
witego obliczonych dla warunków zachmurzenia średniego (Fu, Rich 2000).

We wszystkich badanych obszarach najwyższą średnią wysokość górna grani-
ca kosodrzewiny osiąga w miejscach o najwyższych wartościach promieniowania 
całkowitego. W dolinach tatrzańskich wysokość granicy kosodrzewiny w miejscach 
otrzymujących powyżej 4500 MJ·m-2 rocznie waha się od 1748 m n.p.m. w Dolinie 
Kieżmarskiej do 1852 m n.p.m. w dolinach Batyżowieckiej i Wielickiej i jest od 
80 do 125 m większa niż średnia wartość dla całych dolin. Także na Babiej Górze  
i w Karkonoszach granica kosodrzewiny najwyżej przebiega w miejscach otrzymują-
cych powyżej 4500 MJ·m-2 rocznie – odpowiednio na wysokości 1548 i 1491 m n.p.m.,  
25 i 130 m wyżej niż średnie wartości dla całych obszarów testowych (tab. 9).  
Również lokalne maksima górnej granicy kosodrzewiny z reguły występują w stre-
fach o najkorzystniejszych warunkach radiacyjnych (powyżej 4000 MJ·m-2 rocznie).

W obszarach testowych o silnie rozczłonkowanej rzeźbie także najniższe 
średnie wysokości górnej granicy kosodrzewiny nawiązują do stref o najmniej korzyst-
nych warunkach radiacyjnych (poniżej 2000 MJ·m-2 rocznie). Wartości te są od 70 m  
(w Dolinie Kieżmarskiej) do ok. 200 m (w Karkonoszach) niższe niż średnia dla 
poszczególnych obszarów. Jedynie w masywie Babiej Góry i w dolinach Wielickiej 
i Batyżowieckiej zależność ta nie znajduje potwierdzenia. W obszarach tych gór-
na granica kosodrzewiny przebiega w miejscach o co najmniej umiarkowanych 
lub korzystnych warunkach radiacyjnych (powyżej 2000 MJ·m-2 rocznie). Należy 
podkreślić, iż lokalne minima granicy kosodrzewiny, w przeciwieństwie do jej śred-
niej wysokości, nie wykazują związku z wartościami promieniowania słonecznego.  
Minima takie występują zarówno w miejscach o skrajnie niekorzystnych warun-
kach radiacyjnych (poniżej 1500 MJ·m-2 rocznie, Dolina Białej Wody), jak i w miej-
scach otrzymujących rocznie 4000-4500 MJ·m-2 (Dolina Kieżmarska).

Promieniowanie całkowite jako czynnik klimatyczny silnie uzależniony od 
lokalnych warunków topograficznych – lokalnej ekspozycji i nachylenia stoku oraz 
stopnia zacienienia przez sąsiednie stoki i ściany skalne w poszczególnych porach 
dnia, a także, w mniejszym stopniu, wysokości bezwzględnej – istotnie wpływa na 
zróżnicowanie przebiegu górnej granicy zwartej kosodrzewiny. Różnica pomiędzy 
średnimi wysokościami granicy w poszczególnych strefach radiacyjnych wynosi od 
140-165 m w Tatrach Wysokich, 240 m w Dolinie Żarskiej w Tatrach Zachodnich 
do ponad 320 m w Karkonoszach. Jedynie na Babiej Górze różnica ta nie przekra-
cza 100 m. Promieniowanie słoneczne w największym stopniu warunkuje maksy-
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malne położenia górnej granicy kosodrzewiny zwartej. W szczególnie korzystnych 
warunkach radiacyjnych górna granica kosodrzewiny podnosi się nawet o 150 do 
250 m w stosunku do średniej wysokości. W mniejszym stopniu promieniowanie 
wpływa na lokalne obniżanie granicy kosodrzewiny (tab. 9).

Tab. 9. Wpływ promieniowania słonecznego na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość 
granicy [m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]
Table 9. The course of krummholz-line in relation to solar radiation
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude  
of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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4.4. Wpływ podłoża na przebieg górnej granicy zwartej
        kosodrzewiny

Litologia, jako jeden z podstawowych czynników warunkujących gatunek i typ 
gleby, pośrednio decyduje o żyzności siedliska. Zatem obecność w podłożu skał wę-
glanowych powinnA wpływać na podwyższenie granic pięter fizycznogeograficznych 

w górach, a występowanie piaskowców 
kwarcytowych, decydujących o skrajnie 
ubogich warunkach siedliskowych – na 
ich znaczne obniżenie (por.  Sokołow-
ski 1928, Arno 1984). 

Na badanym obszarze górna gra-
nica zwartej kosodrzewiny na podłożu 
węglanowym występuje jedynie w Ta-
trach: w masywie Szerokiej Jaworzyń-
skiej w Tatrach Wysokich, w masywach 
Giewontu, Czerwonych Wierchów  
i Kominiarskiego Wierchu w Tatrach 
Zachodnich oraz w Tatrach Bielskich. 
W badanych obszarach testowych 
odcinki granicy na podłożu węgla-
nowym występują w Dolinie Małej 
Łąki (900 m, 100% długości granicy) 
i w Dolinie Kieżmarskiej (14425 m,  
ok. 50% długości granicy). Średnia wy-
sokość górnej granicy kosodrzewiny  
w Dolinie Małej Łąki (1480 m n.p.m.) 
jest najniższa wśród badanych obsza-
rów. Granica kosodrzewiny na podłożu 
węglanowym w Dolinie Kieżmarskiej 
przebiega średnio o ok. 25 m wyżej niż 
na podłożu krystalicznym. Odcinki 
górnej granicy zwartej kosodrzewiny 
na podłożu kwarcytowym występują w 
Dolinie Białej Wody (1460 m, ok. 5% 
długości granicy) i w Dolinie Kieżmar-
skiej (2950 m, ok. 10% długości gra-
nicy, ryc. 23). W Dolinie Białej Wody 
średnia wysokość granicy na podłożu 
kwarcytowym jest o 65 m wyższa niż 
na granitoidach, natomiast w Dolinie 

Ryc. 23. Długość górnej granicy zwartej koso-
drzewiny w obszarach testowych w zależności 
od budowy geologicznej
Figure 23. Length of krummholz-line in test sites 
in relation to geology
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Kieżmarskiej zbliżona jest do średniej wysokości na podłożu węglanowym (tab. 10). 
W dolinach Wielickiej, Batyżowieckiej i Żarskiej oraz w Karkonoszach górna granica 
kosodrzewiny przebiega w całości na podłożu bezwęglanowym: granitoidach i ska-
łach metamorficznych.

Powyższe wyniki wskazują na brak związków pomiędzy zróżnicowaniem lito-
logicznym podłoża i przebiegiem górnej granicy kosodrzewiny. Prawdopodobnie 
decydują o tym specyficzne gleby tworzące się pod zaroślami kosodrzewiny nieza-
leżnie od podłoża geologicznego (por. Komornicki, Skiba 1996) – tzw. tangel-ranke-
ry i tangel-rędziny, z dobrze rozwiniętym poziomem butwinowym i silnie kwaśnym 

Tab. 10. Wpływ budowy geologicznej na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny
1 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 2 – maksymalna wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – minimalna 
wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 10. The course of krummholz-line in relation to geology
1 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 2 – maximum altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – minimum 
altitude of the boundary [m a.s.l.]
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odczynie (pH<4). Dodatkowo, na podłożu węglanowym granica kosodrzewiny na 
większości odcinków została silnie obniżona przez człowieka, wykorzystującego 
najżyźniejsze siedliska dla wypasu owiec i bydła. Zachowane w stanie względnie 
naturalnym odcinki granicy kosodrzewiny na podłożu wapiennym i dolomitowym 
występują głównie na stromych stokach i grzędach skalnych nieprzydatnych dla 
pasterstwa. Również granica kosodrzewiny na mało żyznym podłożu kwarcyto-
wym prawdopodobnie zachowała względnie naturalny charakter, o czym mogą 
świadczyć wyższe od oczekiwanych średnie wysokości granicy. Jednak ze względu 
na niewielki udział takich odcinków w całkowitej długości granicy kosodrzewiny 
trudno jednoznacznie stwierdzić czy niekorzystne warunki siedliskowe związane  
z podłożem kwarcytowym mają jakikolwiek wpływ na jej przebieg.

4.5. Wpływ rzeźby na przebieg górnej granicy zwartej
        kosodrzewiny

4.5.1. Orografia

Jednym z ważniejszych czynników modyfikujących przebieg granic pięter 
fizycznogeograficznych w górach jest orografia (por. Friedel 1967, Plesnik 1971). 
Układ form dolinnych i grzbietów decyduje przede wszystkim o zróżnicowaniu 
warunków mezoklimatycznych, wpływa także na kierunki wiatrów lokalnych.

W Tatrach Wysokich odcinki górnej granicy zwartej kosodrzewiny przebiega-
jące wzdłuż den dolin stanowią ok. 10% całkowitej długości granicy. Średnia wyso-
kość granicy kosodrzewiny w dnach dolin jest o 50-70 m niższa niż średnia wartość 
dla całego obszaru testowego, a w dnach dolin wypełnionych przez jeziora – niższa 
o 90-100 m. Jedynie w Dolinie Białej Wody granica kosodrzewiny w dnach dolin 
przebiega na podobnej wysokości jak w całym obszarze testowym (1619 m n.p.m., 
tab. 11). Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż dna większości bocznych dolin  
wiszących położone są na wysokości 1580-1640 m n.p.m. W dnach dolin znajduje 
się też ok. 15% lokalnych minimów granicy kosodrzewiny, ich przeciętne obniżenie 
w stosunku do średniej wysokości granicy wynosi 40-90 m (tab. 12).

W Tatrach Zachodnich i Karkonoszach w dnach dolin znajduje się niecałe 3% 
granicy kosodrzewiny, co wynika zarówno z mniejszego rozczłonkowania rzeźby, 
jak i zniszczenia zarośli kosodrzewiny przez człowieka w łatwo dostępnych miej-
scach. Obniżenie granicy w stosunku do średniej wysokości jest znacznie większe 
niż w Tatrach Wysokich i wynosi odpowiednio 140 i 280 m. W dnach dolin znaj-
duje się 10% lokalnych minimów granicy, położonych 180-250 m niżej niż średnia 
wysokość granicy w obszarze testowym (tab. 11, 12).

Górna granica zwartej kosodrzewiny najwyższą wysokość osiąga na grzbietach 
wododziałowych. W Tatrach lokalne maksima granicy kosodrzewiny na grzbietach 
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znajdują się znacznie wyżej niż średnia wysokość granicy w obszarach testowych 
– od 120 do180 m. Na Babiej Górze i w Karkonoszach lokalne podwyższenie grani-
cy jest mniejsze i wynosi odpowiednio 40 i 90 m (tab. 13).

Z powyższych danych wynika, że orografia w znacznym stopniu wpływa na 
przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny. Charakterystyczne jest podwyższe-
nie granicy na wododziałowych grzbietach, o korzystnych warunkach radiacyjnych. 
Obniżenie granicy w dnach dolin jest efektem zacienienia przez sąsiednie stoki oraz 
częstych inwersji temperatury, wpływających na niekorzystne warunki klimatycz-
ne, w tym dostawę energii słonecznej oraz długość zalegania pokrywy śnieżnej.  
Na obniżenie granicy mogą także wpływać wiatry zstępujące. Szczególnie dużą rolę 
odgrywają one w Karkonoszach – układ wiatrów związany z systemem anemo-oro-
graficznym Upy jest przyczyną wyjątkowo dużego (o ponad 250 m) obniżenia górnej 
granicy kosodrzewiny w Upskim Kotle. Podobne jest oddziaływanie wiatrów w Kotle 
Łomniczki i Kotle Małego Stawu; tam jednak górna granica kosodrzewiny kończy 
się ok. 50 m ponad dnem doliny i zastępowana jest przez granicę lasu (załączniki 
15-17). Pewien wpływ na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny ma występo-
wanie jezior w dnach kotłów polodowcowych. Średnia wysokość odcinków granicy 
kosodrzewiny biegnących wzdłuż brzegów jezior jest o 30-40 m niższa niż odcin-
ków w dnach dolin bez jezior (tab. 11). Zwarte zarośla kosodrzewiny często dochodzą 
do brzegów jeziora skierowanych ku wylotowi doliny, a na przeciwległych brzegach 
rozpadają się na pojedyncze płaty. Taką strukturę strefy przejściowej zaobserwować 
można w rejonie Niżniego Żabiego Stawu Białczańskiego, Zielonego Stawu i Ciężkie-
go Stawu w Dolinie Białej Wody, nad Zielonym Stawem w Dolinie Kieżmarskiej, nad 
Wielickim Stawem w Dolinie Wielickiej (fot. 1, mapy 2-4) oraz w innych, nie objętych 
badaniami, dolinach tatrzańskich, np. nad Czarnym Stawem w Dolinie Suchej Wody 
Gąsienicowej.

Na Babiej Górze wpływ orografii na przebieg granicy kosodrzewiny jest znacznie 
mniejszy. Decyduje o tym niewielkie zróżnicowanie warunków mezoklimatycznych 
związane ze słabym rozczłonkowaniem rzeźby oraz działalność człowieka, przede 
wszystkim po południowej stronie masywu.

4.5.2. Zróżnicowanie rzeźby w obrębie stoków

Wpływ orografii na przebieg górnej granicy kosodrzewiny zaznacza się przede 
wszystkim w skali poszczególnych dolin i masywów górskich, natomiast w skali  
lokalnej o położeniu granicy kosodrzewiny może decydować również zróżni-
cowanie form terenu w obrębie stoków. Dla potrzeb niniejszej pracy w obrębie  
stoków wyróżniono trzy formy niższego rzędu: żleby, grzędy skalne oraz grzę-
dy skalno-pokrywowe. Przyjęto także podział stoków na trzy typy: stoki i ściany  
skalne, stoki skalno-pokrywowe oraz stoki pokrywowe (Kotarba 1976). Za stoki 
skalne uznano stoki o średnim nachyleniu powyżej 45°, z dominacją procesów  
wietrzenia fizycznego, odpadania, zsuwania, korazji i zmywu powierzchniowe-
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go, gdzie pokrywy zwietrzelinowe i glebowe utworzyły się jedynie na niewielkich,  
łagodniej nachylonych powierzchniach. Za stoki pokrywowe uznano stoki okryte  
materiałem pochodzącym z wietrzenia ścian skalnych i zdeponowanym u ich pod-
nóża (stoki usypiskowe), stożki piargowe u wylotu żlebów oraz stoki z pokrywami 
blokowymi powstałymi in situ wskutek wietrzenia mrozowego w klimacie perygla-
cjalnym (gołoborza Karkonoszy i Babiej Góry). Również definicję stoków skalno- 
-pokrywowych przyjęto za A. Kotarbą (1976) uznając, że są to stoki okryte materia-
łem zwietrzelinowym nie przekraczającym 1 metra miąższości.

W dolinach Białej Wody i Kieżmarskiej największą długość mają odcinki gór-
nej granicy zwartej kosodrzewiny przebiegające na stokach skalno-pokrywowych, 
stokach pokrywowych i w żlebach. Najwyższą średnią wysokość, poza grzbieta-
mi wododziałowymi, osiągają odcinki granicy na grzędach skalno-pokrywowych 
i skalnych. Najniższą średnią wysokość osiągają odcinki granicy biegnące wzdłuż 
żlebów (30-40 m niżej niż średnia wartość dla obszaru testowego). W żlebach znaj-
duje się też zdecydowana większość (70%) lokalnych minimów granicy w Dolinie 
Białej Wody oraz 35% – w Dolinie Kieżmarskiej. Ich przeciętne obniżenie wynosi 
niecałe 80 m. Lokalne maksima granicy położone na grzędach w obrębie stoków 
znajdują się o 50-60 m wyżej w stosunku do średniej wysokości (tab. 11-13).

W dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej dominują odcinki górnej granicy  
kosodrzewiny na stokach pokrywowych i stokach skalnych, należy też podkreślić 
brak odcinków granicy kosodrzewiny przebiegających na stokach skalno-pokry-
wowych, o potencjalnie najkorzystniejszych warunkach siedliskowych. W obrębie 
obszaru testowego stoki takie występują jedynie fragmentarycznie, a największe 
powierzchnie zajmują ściany i stoki skalne oraz rozciągające się u ich podnóża stoki 
usypiskowe i stożki piargowe. Najniżej przebiegają odcinki granic na stokach skal-
nych i w żlebach. W żlebach znajduje się również 36% lokalnych minimów granicy, 
położonych średnio 74 m niżej niż wynosi jej średnia wysokość. W Dolinie Żarskiej 
zdecydowanie dominują (80% całkowitej długości granicy) odcinki górnej granicy 
kosodrzewiny przebiegające na stokach skalno-pokrywowych i w żlebach. Najwyż-
szą średnią wysokość, poza grzbietami wododziałowymi, osiągają odcinki grani-
cy na grzędach skalno-pokrywowych (1779 m n.p.m.). W obrębie stoków, snajni-
żej przebiegają odcinki granicy na stokach pokrywowych (1610 m n.p.m., ponad  
80 m niżej niż średnia wartość dla całej doliny) i w żlebach (1638 m n.p.m.).  
W żlebach znajduje się też 52% lokalnych minimów granicy kosodrzewiny, ich 
przeciętne obniżenie w stosunku do średniej wysokości granicy wynosi 141 m.  
Na grzędach znajduje się 35% lokalnych maksimów granicy, położonych średnio 
121 m wyżej niż wynosi jej średnia wysokość (tab. 11-13).

W masywie Babiej Góry przeważają odcinki górnej granicy kosodrzewiny 
przebiegające na stokach skalno-pokrywowych. Osiągają one też najwyższą śred-
nią (1541 m n.p.m.) i maksymalną wysokość (1634 m n.p.m., w rejonie Gównia-
ka). Najniższą średnią wysokość osiągają odcinki granicy kosodrzewiny na stokach  
pokrywowych (1392 m n.p.m., 130 m niżej niż średnia wartość dla obszaru testo-
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wego). 27% lokalnych minimów granicy położonych jest w żlebach, ich przeciętne 
obniżenie w stosunku do średniej wysokości granicy wynosi 89 m. Wszystkie lokal-
ne maksima górnej granicy kosodrzewiny położone są na stokach skalno-pokry-
wowych (tab. 11-13).

W Karkonoszach największą długość mają odcinki górnej granicy kosodrze-
winy przebiegające na stokach pokrywowych i skalno-pokrywowych. Najwyższą 
średnią wysokość w obrębie stoków osiągają odcinki granicy na stokach skalno
-pokrywowych (1383 m n.p.m.), a najniższą (1288 m n.p.m.) – biegnące wzdłuż 
żlebów. W żlebach znajduje się też 26% lokalnych minimów granicy, ich przeciętne 
obniżenie w stosunku do średniej wysokości granicy wynosi 61 m. Na grzędach  
w obrębie stoków znajduje się 12% lokalnych maksimów granicy, położonych śred-
nio 50 metrów wyżej niż wynosi jej średnia wysokość (tab. 11-13).

Powyższe dane pokazują, że wahania przebiegu górnej granicy zwartej ko-
sodrzewiny w dużym stopniu zależą od zróżnicowania rzeźby w obrębie stoków.  
Na obniżenie granicy kosodrzewiny największy wpływ ma występowanie żlebów – 
w Tatrach nawiązuje do nich od 35 do 70% lokalnych minimów granicy, a na Babiej 
Górze i w Karkonoszach – ponad ¼. Przeciętne obniżenie górnej granicy kosodrze-
winy w żlebach wynosi kilkadziesiąt metrów, podobnie jak w dnach dolin. Należy 
jednak zaznaczyć, że w żlebach granica obniżana jest na szerokości od kilkunastu 
do ok. 100 m, podczas gdy w dnach dolin szerokość obniżenia wynosi zazwyczaj 
kilkaset metrów. Również zróżnicowanie typologiczne stoków wpływa na przebieg 
górnej granicy kosodrzewiny. Najniżej granica kosodrzewiny przebiega na stokach 
pokrywowych i skalnych, gdzie sukcesja utrudniona jest przez występowanie nie-
utrwalonych pokryw blokowych i ażurowość pokrywy glebowej. Dzięki warunkom 
niekorzystnym dla pasterstwa odcinki granic na tych stokach zachowały względ-
nie naturalny charakter. Na stokach skalno-pokrywowych, o najkorzystniejszych 
warunkach siedliskowych, górna granica kosodrzewiny została w wielu miejscach 
znacznie obniżona przez działalność człowieka. Od ponad 50 lat na stokach tych 
zachodzi sukcesja wtórna wspomagana przez zabiegi rekultywacyjne.

4.5.3. Nachylenie stoków

Nachylenie stoków jest czynnikiem pośrednio wpływającym na zróżnicowa-
nie warunków siedliskowych. Na stokach o nachyleniu 25-35º w umiarkowanych 
szerokościach geograficznych dostawa energii słonecznej jest największa. Z kolei 
na stokach stromych, powyżej 45º, utrudnione jest tworzenie się pokrywy glebo-
wej. Łagodnie nachylone powierzchnie (do 10º) występują z reguły w dnach dolin  
– o niekorzystnych warunkach termicznych i radiacyjnych.

W Tatrach oraz w Karkonoszach dominują odcinki granicy kosodrzewiny 
przebiegające na stokach o nachyleniu 25-45º. Ich udział w całkowitej długości gra-
nicy w poszczególnych obszarach testowych wynosi 56-75%. Na stokach stromych, 
o o nachyleniu powyżej 45º, przebiega nie więcej niż 10% odcinków granicy, jedy-
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nie w Dolinie Małej Łąki ich udział wynosi 78%. Jest to skutkiem intensywnego 
pasterstwa, które doprowadziło do zniszczenia zwartych zarośli kosodrzewiny na 
łagodniej nachylonych stokach. Na Babiej Górze przeważają odcinki granicy koso-
drzewiny przebiegające na stokach o nachyleniu 10-15º i 15-25º (ryc. 24).

Ryc. 24. Długość górnej granicy zwartej kosodrzewiny w obszarach testowych w zależności od 
nachylenia stoków
Figure 24. Length of krummholz-line in test sites in relation to slope inclination

Dane zamieszczone w tab. 14 wskazują na niewielki wpływ nachylenia stoków 
na wysokość górnej granicy kosodrzewiny. Zwarte zarośla kosodrzewiny występują 
zarówno na łagodnie nachylonych powierzchniach w dnach dolin, jak i na stokach 
stromych, powyżej 45º. Natomiast zmiana nachylenia stoku jest często czynnikiem 
warunkującym rozpad zwartych zarośli kosodrzewiny na pojedyncze płaty, stąd też 
niektóre odcinki górnej granicy kosodrzewiny nawiązują do morfologicznych zało-
mów stoku.
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Tab. 14. Wpływ nachylenia stoków na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość 
granicy [m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 14. Influence of slope inclination on the course of krummholz-line 
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude  
of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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4.5.4. Procesy morfogenetyczne

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na przebieg granic pięter 
roślinnych są procesy morfogenetyczne, zwłaszcza lawiny oraz spływy gruzowe i gru-
zowo-błotne, w literaturze anglosaskiej określane jako debris flows. Pod tym pojęciem 
autor rozumie wszystkie liniowe, skoncentrowane spływy różnofrakcyjnego materiału 
skalnego nasiąkniętego wodą (Jaroszewski i in.1985) o różnej genezie, odpowiadające 
tzw. debris torrents i debris avalanches (Butler, Walsh 1994). Analiza wpływu procesów 
morfogenetycznych na przebieg górnej granicy kosodrzewiny oparta jest na identyfi-
kacji czynników decydujących o występowaniu jej lokalnych minimów.

Najczęstszym procesem obniżającym górną granicę zwartej kosodrzewiny są 
lawiny. Ponad połowa lokalnych minimów granicy w Dolinie Białej Wody i w Do-
linie Żarskiej nawiązuje do torów lawinowych, zarówno w żlebach, jak i na stokach. 
Także w Dolinie Małej Łąki wszystkie lokalne minima granicy znajdują się w miej-
scach występowania lawin. Nieco mniejszy udział mają lawiny w obniżaniu grani-
cy kosodrzewiny w pozostałych obszarach testowych, jednak w każdym z nich co 
najmniej 25% lokalnych minimów granicy związanych jest z występowaniem lawin. 
Przeciętne obniżenie granicy wynosi od 30 m w Dolinie Małej Łąki do prawie 120 m  
w Dolinie Żarskiej (tab. 15).

Istotna wpływ na przebieg granicy kosodrzewiny ma też długość i szerokość 
torów lawinowych. Na badanym obszarze największe lawiny występują na stokach 
Barańca i Rosochy w Dolinie Żarskiej oraz na stokach Tatr Bielskich, w Dolinie 
Kieżmarskiej. Długość torów lawinowych przekracza 600 m, a szerokość pasów po-
zbawionych kosodrzewiny sięga 80-100 m. Liczne lawiny obniżające górną granicę  
kosodrzewiny występują także na stokach Zielonego i Żabiego Wierchu Jaworowego, 
Hrubej Turni i Turni nad Kolebą oraz w masywie Młynarza w Dolinie Białej Wody, 
na stokach Kończystej w Dolinie Batyżowieckiej, na Granatach Wielickich ponad  
Wielickim Stawem, na północnych stokach Babiej Góry i na zboczach kotłów polo-
dowcowych w Karkonoszach.

Kolejnym procesem obniżającym górną granicę zwartej kosodrzewiny są spływy 
gruzowo-błotne. Najwięcej lokalnych minimów granicy nawiązujących do aktywnych 
spływów gruzowo-błotnych zaobserwowano w dolinach Białej Wody (13 spływów) 
i Kieżmarskiej (11 spływów, fot. 2) oraz w Karkonoszach (5 spływów). Przeciętnie 
spływy gruzowo-błotne obniżają górną granicę kosodrzewiny znacznie bardziej niż 
lawiny – od 84 m w Dolinie Wielickiej do 173 m w Karkonoszach (tab. 15). Proce-
sem sporadycznie obniżającym granicę kosodrzewiny mogą też być obrywy skalne.  
W Dolinie Białej Wody zaobserwowano ponad 230-metrowe obniżenie granicy wsku-
tek obrywu skalnego i uruchomionych w ten sposób spływów gruzowo-błotnych.

W niektórych miejscach procesy morfogenetyczne doprowadziły do całkowite-
go zniszczenia piętra kosodrzewiny zwartej ponad górną granicy lasu. Procesami tymi 
najczęściej są wielkich rozmiarów lawiny (np. w Dolinie Żarskiej i Tatrach Bielskich), 
ale zaobserwowano też spływy gruzowo-błotne, które pasem o długości 200-300 m 



Fot. 1. Górna granica zwartej kosodrzewiny i piętro kosodrzewiny rozproszonej przy Zielonym Sta-
wie Kaczym w Dolinie Białej Wody
Photo 1. Krummholz-line and dispersed krummholz belt in the vicinity of Zelené Kačacie pleso  
in the Bielovodská Valley

Fot. 2. Spływy gruzowe przy Zielonym Stawie w Dolinie Kieżmarskiej
Photo 2. Debris flows in the vicinity of Zelené pleso in the Kežmarská Biela voda Valley



Fot. 3. Płaty kosodrzewiny na stromych stokach skalnych pod północną granią Młynarza w Dolinie 
Białej Wody
Photo 3. Krummholz patches on steep rocky slopes below the northern crest of Mlynár in the Bielo-
vodská Valley

Fot. 4. Subalpejskie torfowisko na Równi pod Śnieżką w Karkonoszach
Photo 4. Subalpine peat-bog on Równia pod Śnieżką in the Giant Mts.



894. Czynniki wpływające na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny

i szerokości 10-20 m przecinają piętro kosodrzewiny zwartej, dochodząc aż do gór-
nej granicy lasu. Najwięcej takich przypadków występuje w Dolinie Białej Wody i na 
Babiej Górze (odpowiednio w 14 i 11 miejscach). W Dolinie Żarskiej w 3 miejscach 
rozcięcie piętra kosodrzewiny zwartej wyniosło przeciętnie 236 m (tab. 15)

Tab. 15. Wpływ procesów morfogenetycznych na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny  
w obszarach testowych
1 – liczba lokalnych minimów, 2 – średnia wysokość [m n.p.m], 3 – średnie obniżenie granicy w metrach  
(= 2 – średnia wysokość granicy dla całego obszaru testowego)

Table 15. The course of krummholz-line in relation to geomorphic processes
1 – number of local minima, 2 – average altitude [m a.s.l.], 3 – average lowering of the boundary in meters  
(= 2 - average altitude of the boundary in test site)





5. Piętro kosodrzewiny  
rozproszonej

5.1. Struktura wewnętrzna piętra

Piętro kosodrzewiny rozproszonej rozciąga się pomiędzy górną granicą koso-
drzewiny zwartej a linią łączącą najwyżej położone pojedyncze stanowiska kosówki 
(na badanym obszarze odpowiadającej tree-species line, górnej granicy gatunków 
drzewiastych). W miejscach pozbawionych zwartych zbiorowisk kosodrzewiny dolną 
granicę piętra stanowi górna granica lasu. W poniższej analizie rozróżniono płaty  
o powierzchni powyżej 200 m2, na mapach zaznaczone jako barwne pola odpowia-
dające ich rzeczywistemu zasięgowi, oraz stanowiska kosodrzewiny mniejsze niż  
200 m2, zaznaczone w postaci symbolu określającego ich położenie (mapy 1-7).

W Dolinie Białej Wody powyżej górnej granicy zwartej kosodrzewiny znajduje 
się 387 płatów kosodrzewiny o łącznej powierzchni 84,3 ha. 1/3 wszystkich płatów 
znajduje się w przedziale pomiędzy 1700 a 1800 m n.p.m., a kolejne 25% – pomiędzy 
1600 a 1700 m n.p.m. Średnia powierzchnia płatów jest największa w bezpośrednim 
sąsiedztwie górnej granicy zwartej kosodrzewiny, czyli pomiędzy 1500 a 1600 m n.p.m. 
oraz 1600 a 1700 m n.p.m. (ponad 0,25 ha, tab. 16). 14 płatów ma powierzchnię więk-
szą od 1 ha. Największe z nich, o powierzchni ponad 2 ha, znajdują się w Litworowym 
Żlebie i w Dolinie Żabiej Białczańskiej. (tab. 17). Najniżej położone pojedyncze płaty 
kosodrzewiny znajdują się na wysokości ok. 1400 m n.p.m., w miejscach gdzie górna 
granica zwartej kosodrzewiny przebiega najniżej (m.in. na stokach Zielonego Wierchu) 
oraz bezpośrednio ponad górną granicą lasu na wschodnich stokach Młynarza i poni-
żej progu Doliny Ciężkiej. Najwyżej położony (2000-2020 m n.p.m.) płat kosodrzewiny 
o powierzchni 650 m2 znajduje się na stokach Żabiego Wierchu Jaworowego ponad 
Doliną Rówienki (tab. 18), natomiast najwyższe stanowiska pojedynczych krzewów 
kosodrzewiny zaobserwowano na grzbiecie pomiędzy Żabim Wierchem Jaworowym 
i Zielonym Wierchem na wysokości 2120 m n.p.m. (tab. 32). Największą rozpiętość 
pionową piętro kosodrzewiny rozproszonej osiąga w Litworowym Żlebie (ok. 450 m) 
oraz w Dolinie Żabiej Białczańskiej i w Dolinie Ciężkiej (ok. 400 m, mapa 2).
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955. Piętro kosodrzewiny rozproszonej

W Dolinie Kieżmarskiej powyżej górnej granicy zwartej kosodrzewiny znajduje 
się 214 płatów kosodrzewiny o łącznej powierzchni 49,1 ha. Ponad połowa z nich 
znajduje się pomiędzy 1700 a 1800 m n.p.m. Średnia powierzchnia płatów, podob-
nie jak w Dolinie Białej Wody, największa jest w bezpośrednim sąsiedztwie górnej 
granicy zwartej kosodrzewiny, czyli pomiędzy 1600 a 1700 m n.p.m. (0,34 ha, tab. 16). 
7 płatów ma powierzchnię większą od 1 ha (tab. 19). Dwa największe, o powierzchni 
przekraczającej 4,5 ha, znajdują się w Tatrach Bielskich pomiędzy 1600 a 1800 m n.p.m. 
Najniżej położone płaty kosodrzewiny rozproszonej znajdują się na południowo
-zachodnim brzegu Zielonego Stawu, na wysokości ok. 1550 m n.p.m., a najwyżej  
położone – na północnych stokach Koziej Turni, na zachodniej grani Jastrzębiej Turni  
i na północno-zachodniej grani Jagnięcego Szczytu na wysokości ponad 1900 m n.p.m 
(tab. 20). Najwyższe stanowiska pojedynczych krzewów kosodrzewiny zaobserwowa-
no na wysokości 2080 m n.p.m. na Koziej Grani oraz poniżej północno-wschodniej 
grani Jagnięcego Szczytu (2040 m n.p.m.) i w dolnej części zachodniej grani Czar-
nego Szczytu, pomiędzy Doliną Jastrzębią i Doliną Dziką (2010 m n.p.m., tab. 32). 
Największą rozpiętość pionową piętro kosodrzewiny rozproszonej osiąga w rejonie 
Zielonego Stawu (ok. 450 m). W Tatrach Bielskich piętro kosodrzewiny rozproszonej 
sięga do ok. 1850 m n.p.m., 100-200 metrów ponad górną granicą zwartej kosodrze-
winy. Jedynie pod Bujaczym Wierchem pojedyncze krzewy kosodrzewiny rosną na 
wysokości 1900 m n.p.m (mapa 3).

W dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej znajduje się 97 płatów kosodrzewi-
ny o łącznej powierzchni 25,4 ha. Ponad 60% płatów znajduje się pomiędzy 1800  
a 2000 m n.p.m. Powyżej 2000 m n.p.m. znajduje się 7 płatów kosodrzewiny o po-
wierzchni przekraczającej 200 m2 (tab. 16). Powierzchnia płatów nie wykazuje związ-
ku z wysokością – trzy największe płaty kosodrzewiny, o powierzchni ponad 1 ha, 
znajdują się na stokach Gierlachowskiego Kotła na wysokości 1770-1910 m n.p.m.  
i 1950-2050 m n.p.m. oraz nad Wielickim Stawem na wysokości 1670-1750 m n.p.m. 
(tab. 21). Najniżej położone płaty kosodrzewiny znajdują się nad brzegiem Wielic-
kiego Stawu na wysokości ok. 1550 m n.p.m. Najwyżej położone płaty znajdują się 
na południowo-wschodnim grzbiecie Gierlacha, rozdzielającym Dolinę Wielicką  
od Gierlachowskiego Kotła, na wysokości 1950-2050 m n.p.m (tab. 22). Najwyższe 
stanowiska pojedynczych krzewów kosodrzewiny zaobserwowano na wysokości  
2080 i 2090 m n.p.m., na stokach Gierlachowskiego Kotła, oraz na wysokości 2040  
i 2050 m n.p.m. poniżej południowo-wschodniej grani Kończystej (tab. 32). Najwięk-
szą rozpiętość pionową, dochodząca do 400 m, piętro kosodrzewiny rozproszonej 
osiąga na zachodnich stokach Doliny Wielickiej (mapa 4).

W Dolinie Żarskiej znajduje się 147 płatów kosodrzewiny o łącznej powierzchni 
55,9 ha, z czego 35% znajduje się pomiędzy 1700 a 1800 m n.p.m., a 26% – pomię-
dzy 1800 a 1900 m n.p.m. Średnia powierzchnia płatów jest największa w bezpośred-
nim sąsiedztwie granicy kosodrzewiny zwartej, czyli pomiędzy 1600 a 1700 m n.p.m.  
(0,44 ha) oraz poniżej 1500 m n.p.m., gdzie w dnie doliny Smreczanki, w rejonie  
Żarskiego Schroniska, znajdują się 4 duże płaty o średniej powierzchni 0,64 ha (tab. 16). 
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1015. Piętro kosodrzewiny rozproszonej

Największe płaty kosodrzewiny znajdują się poniżej Przełęczy Jałowieckiej, w Ma-
łych Zawratach i na grzbiecie Pośredniego Gronia. 12 z nich ma powierzchnię większą od  
1 ha, a 6 z nich jest większych niż 2 ha (tab. 23). Najniżej położone płaty kosodrzewiny 
rozproszonej znajdują się ponad Żarskim Schroniskiem na wysokości ok. 1400 m n.p.m.,  
gdzie zwarte zbiorowiska kosodrzewiny zostały w znacznym stopniu zniszczone 
wskutek działalności człowieka. Najwyżej położone płaty kosodrzewiny znajdują 
się na południowo-zachodnich stokach Barańca na wysokości 1950-1990 m n.p.m  
(tab. 24). Najwyższe stanowiska pojedynczych krzewów kosodrzewiny zaobserwowa-
no na wysokości 2020 i 2050 m n.p.m. na grzbiecie Smreka oraz na wysokości 2010 m 
n.p.m. poniżej głównej grani Tatr w rejonie Rohacza Płaczliwego (tab. 32). Największą 
rozpiętość pionową, przekraczającą 500 m, piętro kosodrzewiny rozproszonej osią-
ga na północno-wschodnich stokach Barańca i Smreka. Na północno-wschodnich  
stokach Barańca rozpiętość pionowa piętra wynosi ok. 400 m, w Małych Zawratach 
350-400 m, w Wielkich Zawratach 200-250 m i na stokach Rosochy 200 m (mapa 5).

Piętro kosodrzewiny rozproszonej w Dolinie Małej Łąki rozciąga się bezpośred-
nio ponad górną granicą lasu, gdyż zwarte zbiorowiska kosodrzewiny zostały prawie 
całkowicie zniszczone wskutek działalności człowieka. W całym obszarze testowym 
znajdują się 93 płaty kosodrzewiny o łącznej powierzchni 14,63 ha. 36% płatów znaj-
duje się pomiędzy 1500 a 1600 m n.p.m., a 27% – pomiędzy 1600 a 1700 m n.p.m. 
Średnia powierzchnia płatów największa jest pomiędzy 1700 a 1800 m n.p.m (tab. 16). 
Dwa największe płaty kosodrzewiny, o powierzchni przekraczającej 1 ha, znajdują 
się na stokach Giewontu i Przełęczy Kondrackiej na wysokości 1520-1770 m n.p.m.  
(6,2 ha) oraz na wysokości 1610-1690 m n.p.m. (1,3 ha, tab. 25). Najniżej położone 
płaty kosodrzewiny znajdują się na wysokości 1300-1350 m n.p.m., ponad granicą 
lasu w dnie doliny, natomiast najwyżej położone płaty kosodrzewiny znajdują się na 
wysokości 1825-1830 m n.p.m. metrów w rejonie Przełęczy Kondrackiej oraz w okoli-
cy szczytu Wielkiej Turni ma wysokości 1800 m n.p.m (tab. 26). Najwyższe stanowiska 
pojedynczych krzewów kosodrzewiny zaobserwowano na południowo-zachodnich 
stokach Giewontu i pod szczytem Wielkiej Turni na wysokości 1820 i 1830 m n.p.m. 
(tab. 32). Największą rozpiętość pionową, przekraczającą 400 m, piętro kosodrzewiny 
rozproszonej osiąga na stokach Giewontu i Przełęczy Kondrackiej (mapa 1).

W masywie Babiej Góry znajduje się 310 płatów kosodrzewiny o łącznej po-
wierzchni 46,1 ha. Prawie połowa płatów znajduje się pomiędzy 1500 a 1600 m n.p.m., 
a ⅓ – pomiędzy 1600 a 1700 m n.p.m. Średnia powierzchnia płatów zmniejsza się 
wraz z wysokością – od ponad 0,2 ha poniżej 1400 m n.p.m. do 0,1 ha powyżej 1600 
m n.p.m. (tab. 27). 8 płatów ma powierzchnię przekraczająca 1 ha, największe z nich, 
o powierzchni przekraczającej 2 ha, znajdują się w na północnych stokach Diabla-
ka (na wysokości 1270-1550 m n.p.m.) oraz na południowych stokach Kościółków  
(na wysokości 1575-1610 m n.p.m., tab. 28). Na stokach południowych po stronie sło-
wackiej piętro kosodrzewiny rozproszonej rozciąga się bezpośrednio ponad antropo-
genicznie obniżoną granicą lasu. Najniżej położone płaty kosodrzewiny rozproszonej 
znajdują się tam na wysokości 1400-1420 m n.p.m. a rozpiętość pionowa piętra osiąga 
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ponad 250 m. Na stokach południowych po stronie polskiej najwyżej położone płaty 
znajdują się na wysokości 1550-1560 m n.p.m., a piętro kosodrzewiny rozproszonej 
sięga do 1700 m n.p.m., 20-30 m poniżej wierzchołka Diablaka (tab. 29, 32). Na stokach 
północnych najniżej położone płaty kosodrzewiny znajdują się poniżej 1350 m n.p.m., 
bezpośrednio ponad górną granicą lasu. Rozpiętość pionowa piętra wynosi do 250 m 
(mapa 6).

W obszarze testowym w Karkonoszach znajduje się 427 płatów kosodrzewiny 
o łącznej powierzchni 144,2 ha. Ponad połowa płatów znajduje się pomiędzy 1400  
a 1500 m n.p.m., a 27% – pomiędzy 1300 a 1400 m n.p.m. Średnia powierzchnia 
płatów kosodrzewiny w Karkonoszach jest największa spośród wszystkich obszarów 
testowych i wynosi 0,34 ha. Jedynie powyżej 1500 m n.p.m. średnia powierzchnia 
płatów jest mniejsza od 0,1 ha (tab. 27). Trzy największe płaty kosodrzewiny, o po-
wierzchni przekraczającej 10 ha, znajdują się na paleogeńskiej powierzchni zrówna-
nia na wysokości 1340-1440 m n.p.m. Płaty te mają powierzchnię odpowiednio 26 ha  
(w rejonie szczytu Smogorni) oraz 18,2 i 10,4 ha (na Równi pod Śnieżką). Powierzchnia 
czterech kolejnych płatów przekracza 4 ha, a płatów większych od 1 ha jest w sumie 
14 (tab. 30). Piętro kosodrzewiny rozproszonej największe powierzchnie zajmuje na 

Tab. 27. Liczba i wielkość płatów kosodrzewiny rozproszonej na Babiej Górze i w Karkonoszach  
w poszczególnych strefach wysokościowych
1 – liczba płatów kosodrzewiny, 2 – całkowita powierzchnia płatów kosodrzewiny [m2], 3 – średnia powierzch-
nia pojedynczego płata kosodrzewiny [m2]

Table 27. Number and size of krummholz patches in the Babia Góra massif and the Giant Mts. 
within specific altitudinal zones.
1 – number of krummholz patches, 2 – total area of krummholz patches [sq.m], 3 – average area of single krum-
mholz patch

*Płaty znajdujące się w więcej niż jednym przedziale wysokości wliczano do ogólnej liczby płatów w każdym 
z nich, stąd suma liczby płatów w poszczególnych przedziałach jest wyższa niż liczba płatów w obszarze testo-
wym.

*Patches located within two or three altitudinal zones have been counted for each zone separately, thus number 
of patches in specific altitudinal zone is bigger than the total number of patches in study area
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Równi pod Śnieżką, na stokach Smogorni ponad Kotłem Małego Stawu i na stokach 
Czarnego Grzbietu. W Upskim Kotle płaty kosodrzewiny położone bezpośrednio po-
nad górną granicą lasu występują w sąsiedztwie pojedynczych kęp drzew, zaobser-
wowano także płaty, w skład których wchodzi zarówno kosodrzewina, jak i biogrupy 
świerków. Najniżej położone płaty kosodrzewiny rozproszonej znajdują się w dnach 
Kotła Małego Stawu i Upskiego Kotła na wysokości ok. 1100-1150 m n.p.m. a najwy-
żej położone – w rejonie szczytu Studnicznej Góry (1550-1554 m n.p.m.). Najwyższe 
stanowiska pojedynczych krzewów kosodrzewiny zaobserwowano 30-40 metrów pod 
wierzchołkiem Śnieżki na wysokości 1575 i 1565 m n.p.m. (tab. 31, 32). Największą 
rozpiętość pionową, przekraczającą 400 m, piętro kosodrzewiny rozproszonej osiąga 
w Upskim Kotle. W rejonie kotła Małego Stawu rozpiętość pionowa piętra wynosi ok. 
300 m, w Kotle Łomniczki 200-250 m, na południowo-wschodnich stokach Śnieżki 
250 m, a na stokach północnych od 150 do 200 m (mapa 7).

We wszystkich obszarach testowych płaty kosodrzewiny rozproszonej najwięk-
sze powierzchnie (60-90% udział w powierzchni wszystkich płatów) zajmują w strefie 
położonej bezpośrednio ponad górną granicą kosodrzewiny zwartej i rozciągającej 
się do 150-200 m ponad nią. W dolinach Białej Wody, Kieżmarskiej, Żarskiej i Małej 
Łąki jest to przedział pomiędzy 1600 a 1800 m n.p.m., w obszarze testowym w doli-
nach Wielickiej i Batyżowieckiej – pomiędzy 1800 a 2000 m n.p.m., na Babiej Górze –  
pomiędzy 1500 a 1700 m n.p.m., a w Karkonoszach – pomiędzy 1300 a 1500 m n.p.m. 
Powyżej tej strefy płaty kosodrzewiny zajmują znacznie mniejsze powierzchnie, od  
10 do 20% całkowitej powierzchni płatów w obszarach testowych. Również przeciętna 
powierzchnia płatów w najwyższych strefach wysokościowych jest najmniejsza (poni-
żej 0,1 ha). Jedynie w dolinach Wielickiej, Batyżowieckiej i Żarskiej wysoko położone 
płaty osiągają rozmiary 1 ha.

5.2. Czynniki wpływające na strukturę piętra kosodrzewiny  
        rozproszonej

Wpływ czynników decydujących o strukturze piętra określono analizując wa-
runki siedliskowe ok. 10% największych płatów kosodrzewiny w poszczególnych 
obszarach testowych oraz 10% najwyżej położonych płatów, większych niż 200 m2  
(tab. 17-26, 28-31). Dodatkowo w tab. 32 zestawiono najwyżej położone stanowiska 
pojedynczych krzewów kosodrzewiny w obszarach testowych.

Zdecydowana większość dużych płatów kosodrzewiny znajduje się w miejscach 
o względnie korzystnych warunkach edaficznych, na stokach skalno-pokrywowych, 
grzędach skalno-pokrywowych i wierzchowinie. Na stokach skalno-pokrywowych 
znajdują się wszystkie z 20 analizowanych płatów kosodrzewiny w masywie Babiej 
Góry, 92% płatów w Dolinie Żarskiej, 79% – w Dolinie Białej Wody, 60% – w Dolinie 
Kieżmarskiej, połowa w dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej oraz 44% w Dolinie Małej 
Łąki. W Karkonoszach największe płaty znajdują się głównie na wierzchowinie (65%). 
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Na stokach pokrywowych, ze słabo wykształcona, ażurową pokrywą glebową, więk-
sze płaty kosodrzewiny w zasadzie nie występują. W dnach dolin znajduje się stosun-
kowo niewiele dużych płatów kosodrzewiny. Płaty takie występują przede wszystkim  
w Tatrach, bezpośrednio ponad górną granicą zwartej kosodrzewiny. W Dolinie Bia-
łej Wody w dnach dolin znajdują się 4 większe płaty (w dolinach Żabiej Białczańskiej, 
Ciężkiej, Świstowej i Rówienki), a w Dolinie Kieżmarskiej – 3 płaty. Po 2 większe płaty 
kosodrzewiny znajdują się nad Wielickim Stawem w Dolinie Wielickiej i w Niżniej 
Świstówce w Dolinie Małej Łąki.

Istotnym czynnikiem wpływającym na strukturę piętra kosodrzewiny rozpro-
szonej są procesy morfogenetyczne. Spływy gruzowo-błotne oraz lawiny powodują 
rozpad zbiorowisk kosodrzewiny na mniejsze płaty, stąd w obrębie żlebów nie wy-
stępują płaty kosodrzewiny o powierzchni większej od 0,5 ha. Tory lawinowe często 
rozdzielają piętro kosodrzewiny zwartej od pojedynczych płatów kosodrzewiny.

Występowanie dużych płatów kosodrzewiny nie wykazuje związków z promie-
niowaniem. Płaty takie znajdują się zarówno w miejscach o bardzo korzystnych, jak  
i umiarkowanych warunkach radiacyjnych, chociaż w miejscach otrzymujących  
poniżej 2000 MJ·m-2 rocznie występują sporadycznie. Wydaje się, że głównym  
czynnikiem decydującym o występowaniu dużych płatów kosodrzewiny jest zwartość 
pokrywy glebowej. W miejscach o niekorzystnych warunkach edaficznych, mimo 
sprzyjających warunków radiacyjnych płaty kosodrzewiny zajmują znacznie mniejsze 
powierzchnie. Z analizy warunków siedliskowych wynika, że ekspozycja stoków nie 
wpływa w istotny sposób na wielkość i położenie płatów kosodrzewiny.

Zróżnicowanie warunków edaficznych w mniejszym stopniu wpływa na wystę-
powanie najwyżej położonych płatów kosodrzewiny. Płaty takie występują zarówno 
na stokach skalno-pokrywowych, jak i na stokach skalnych, pokrywowych oraz na 
grzędach skalnych. Także nachylenie stoku nie jest czynnikiem istotnie ogranicza-
jącym występowanie płatów kosodrzewiny. W Tatrach Wysokich płaty kosodrzewiny 
występują nawet na stokach o nachyleniu powyżej 45°. Zaobserwowano również  
niewielkie płaty kosodrzewiny (o powierzchni kilkunastu m2) rosnące w obrębie ścian 
skalnych o nachyleniu przekraczającym 65 stopni (fot. 3).

Najważniejszym czynnikiem decydującym o występowaniu najwyżej położo-
nych płatów kosodrzewiny jest promieniowanie słoneczne. W Tatrach, płaty takie 
występują głównie w miejscach otrzymujących powyżej 3500 MJ·m-2 rocznie (od 57% 
analizowanych płatów w Dolinie Białej Wody do 80% w dolinach Wielickiej i Baty-
żowieckiej). W Karkonoszach wszystkie płaty znajdują się w miejscach otrzymują-
cych ponad 3500 MJ·m-2 rocznie, a na Babiej Górze – ponad 4500 MJ·m-2 rocznie.  
Promieniowanie słoneczne decyduje również o występowaniu najwyżej położonych 
stanowisk pojedynczych krzewów kosodrzewiny. Zdecydowana większość takich  
stanowisk na Babiej Górze i w Karkonoszach (fot. 4) występuje w miejscach otrzymu-
jących ponad 4500 MJ·m-2 rocznie, a w Tatrach – ponad 3500-4000 MJ·m-2 rocznie.

Zwraca uwagę fakt, że w obszarach o zróżnicowanej budowie geologicznej, 
zwłaszcza w Dolinie Kieżmarskiej, najwyżej położone stanowiska kosodrzewiny znaj-
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dują się na podłożu granitowym, a nie węglanowym – mimo sprzyjających warunków 
edaficznych i radiacyjnych. Świadczy to o bardzo istotnej roli człowieka w obniżaniu 
górnej granicy występowania pojedynczych krzewów kosodrzewiny (czyli tree species 
line).



6. Wpływ człowieka  
na przebieg górnej granicy 

 zwartej kosodrzewiny i strukturę 
piętra kosodrzewiny rozproszonej

Działalność człowieka doprowadziła do obniżenia i rozerwania górnej granicy 
zwartej kosodrzewiny oraz do zmian w strukturze wewnętrznej piętra kosodrzewiny 
rozproszonej. W ostatnich latach prowadzone są zabiegi zmierzające do rekonstrukcji 
zarośli kosodrzewiny i podniesienia górnej granicy ich zasięgu. Jednocześnie obser-
wuje się proces sukcesji wtórnej kosodrzewiny i jej powrotu na uprzednio wylesione 
tereny. W wielu miejscach granica kosodrzewiny pierwotnie obniżona przez człowieka, 
jest współcześnie uwarunkowana działaniem czynników naturalnych.

W Dolinie Białej Wody górna granica kosodrzewiny zwartej została stosunko-
wo słabo przekształcona przez człowieka. Wypalanie i karczowanie doprowadziło do 
jej obniżenia o 100-150 metrów na stokach Żabiego ponad Doliną Żabią Białczańską  
(do 1570 m n.p.m.) i o ponad 150 m na stokach Szerokiej Jaworzyńskiej w Litworowym 
Żlebie (do 1450 m n.p.m.). Miejscami zwarte zarośla kosodrzewiny zostały całkowi-
cie zniszczone i bezpośrednio ponad granicą lasu występują pojedyncze płaty koso-
drzewiny. Na stokach Jaworowych Wierchów ponad Doliną Rówienki górna granica  
zwartej kosodrzewiny obniżona przez człowieka w XIX w., jest obecnie uwarunkowana 
występowaniem stoków skalnych i pokrywowych oraz lawin, uniemożliwiających  
dalszą sukcesję. Większe zmiany można obserwować na dawnych terenach wypa-
sowych w piętrze kosodrzewiny rozproszonej; poza Litworowym Żlebem i Doliną  
Rówienek płaty kosodrzewiny zostały częściowo zniszczone w dnach dolin wiszących: 
Ciężkiej, Kaczej, Litworowej i Świstowej. Obecnie zbiorowiska kosodrzewiny wracają 
do stanu równowagi dzięki sukcesji wtórnej.

Na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny i piętro kosodrzewiny roz-
proszonej w Dolinie Kieżmarskiej człowiek oddziaływał co najmniej od XIV w.,  
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przy czym największe przemiany miały miejsce w Tatrach Bielskich. Na początku lat 
50. XX w. w Dolinie Przednich Koperszadów zwarte zbiorowiska kosodrzewiny ponad 
górną granicą lasu w ogóle nie występowały, a większe płaty kosodrzewiny znajdowa-
ły się tylko na stokach Kopy Bielskiej, Jatek i Bujaczego Wierchu (ryc. 25). Wspo-
magające wtórną sukcesję nasadzenia prowadzone w latach 70. XX w. doprowadziły 
do częściowego odtworzenia piętra kosodrzewiny zwartej w Tatrach Bielskich. Górna 
granica kosodrzewiny w ciągu ostatnich 50 lat podniosła się o ok. 150-200 metrów; 
obserwuje się zarówno stopniowe zarastanie tzw. halizn pomiędzy większymi płatami, 
jak i wkraczanie kosówki na wyżej położone siedliska. Jednak lawiny w znacznym 
stopniu ograniczają sukcesję w żlebach opadających spod głównego grzbietu Tatr 
Bielskich. W Dolinie Białych Stawów górna granica zwartej kosodrzewiny została  
w większym stopniu obniżona przez człowieka jedynie w rejonie Przełęczy pod Kopą 
(o ok. 50 m), natomiast pozostała część tej granicy, biegnąca u podnóża skalnych  
progów Żółtej Kotlinki i Kotła pod Jagnięcym Szczytem, ma charakter względnie  
naturalny. Większe zniszczenia kosodrzewiny miały miejsce w rejonie Kieżmarskiego 
Schroniska, jednak nie doprowadziły one do rozpadu zwartych zarośli kosodrzewiny 
na pojedyncze płaty. Po pożarze schroniska w latach 70. XX w. kosodrzewina stopnio-
wo powraca na uprzednio zajmowane siedliska. Działalność człowieka spowodowała 
stosunkowo duże zmiany w rozmieszczeniu zbiorowisk kosodrzewiny w rejonie Zie-
lonego Stawu. Odtwarzanie zasięgu płatów kosodrzewiny na północnym i zachodnim 
brzegu stawu utrudnione jest przez aktywne spływy gruzowo-błotne.

W obszarze testowym dolin Wielickiej i Batyżowieckiej górna granica zwartej 
kosodrzewiny oraz piętra kosodrzewiny rozproszonej są stosunkowo słabo przekształ-
cone przez działalność człowieka. Jedynie w okolicy Wielickiego Stawu górna granica 
kosodrzewiny została obniżona o ok. 50 metrów. W ciągu 100 lat po zaprzestaniu 
wypasu bydła i owiec na przełomie XIX i XX w., kosodrzewina w znacznym stopniu 
powróciła na uprzednio zajmowane siedliska, jednak aktywne spływy gruzowo-błotne, 
dochodzące do zachodniego brzegu Wielickiego Stawu uniemożliwiają dalszą jej suk-
cesję. W wyższym piętrze doliny, w tzw. Wielickim Ogrodzie (ok. 1820 m n.p.m.) 
obecnie występują tylko pojedyncze płaty kosodrzewiny, jednak prawdopodobnie  
w XIX w. ich zasięg był znacznie większy.

W Dolinie Żarskiej, podobnie jak w pozostałych dolinach południowej części 
Tatr Zachodnich, intensywny wypas bydła i owiec doprowadził do znacznego prze-
kształcenia piętra kosodrzewiny. Na przełomie lat 60. i 70. XX w., po zakończeniu 
gospodarki pasterskiej w Dolinie Żarskiej, zwarte zarośla kosodrzewiny bezpośred-
nio ponad granicą lasu występowały jedynie w najstromszych partiach zachodnich  
stoków Barańca. W Małych Zawratach, na Pośrednim Groniu i na wschodnich stokach  
Rosochy występowały jedynie pojedyncze płaty kosodrzewiny, natomiast stoki poniżej 
Jałowieckiej Przełęczy w okolicy Żarskiego Schroniska oraz rejon Wielkich Zawratów 
były całkowicie wylesione. Poprzez nasadzenie kosówki w latach 70. XX w. doprowadzo-
no do znacznego zwiększenia areału zwartych zarośli kosodrzewiny oraz podnie-
sienia ich górnej granicy, przede wszystkim na stokach Barańca i Rosochy (ryc. 26).  



Ryc. 25. Zmiany górnej granicy zwartej kosodrzewiny i piętra kosodrzewiny rozproszonej w Tatrach Bielskich w XX wieku
Wykorzystano zdjęcia z pracy Sokołowskiego (1948) i ortofotomapę z roku 1998 (arkusz Kežmarok).

Figure 25. Changes of krummholz-line and dispersed krummholz belt in the Belianske Tatry in 20th century
Archive photos derived from Sokołowski’s study (1948), and orthophotomap from the year 1998 (sheet Kežmarok) have been used.



Ryc. 26. Zmiany górnej granicy zwartej kosodrzewiny i piętra kosodrzewiny rozproszonej w Dolinie Żarskiej w ciągu ostatnich 40 lat
Wykorzystano zdjęcia lotnicze z pracy Kňazovickiego (1970).

Figure 26. Changes of krummholz-line and dispersed krummholz belt in the Žiarska Valley over the last 40 years
Aerial photos were derived from Knazovicky’s study (1970).
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Jednak, podobnie jak w Tatrach Bielskich, tory lawinowe przecinające piętro koso-
drzewiny znacznie ograniczają dalszą sukcesję. Charakterystyczną cechą płatów 
pochodzących z nasadzeń jest znacznie mniejszy stopień zwartości (maksymalnie 
40-60% pokrycia terenu) niż zarośli kosodrzewiny nie przekształconych przez dzia-
łalność człowieka. Obecnie obserwować można zagęszczanie się kosodrzewiny w ob-
rębie takich płatów.

W Dolinie Małej Łąki działalność człowieka, głównie gospodarka pasterska,  
doprowadziła do prawie całkowitego zniszczenia zwartych zarośli kosodrzewiny  
ponad granicą lasu. Mimo upływu 50 lat od utworzenia parku narodowego i za-
przestania wypasu owiec, nie obserwuje się wkraczania kosodrzewiny na pierwotne 
siedliska. Z analizy porównawczej zdjęć lotniczych wynika, że w rejonie Przełęczy 
Kondrackiej, gdzie zbiorowiska kosodrzewiny zajmują największe powierzchnie,  
w ciągu ostatnich 30 lat nie zaszły prawie żadne zmiany w rozmieszczeniu płatów  
kosodrzewiny (ryc. 27). Nieliczne nasadzenia kosówki prowadzono w okolicy szla-
ków turystycznych, w celu stabilizacji pokryw zwietrzelinowych i ich ochrony przed 
tzw. erozją turystyczną.

W słowackiej części masywu Babiej Góry, wskutek intensywnego wypasu owiec 
i bydła, zwarte zarośla kosodrzewiny zostały prawie całkowicie zniszczone. Na po-
łudniowo-zachodnich stokach Diablaka bezpośrednio ponad granicą lasu występu-
ją współcześnie pojedyncze płaty kosodrzewiny, a na południowych stokach Małej 
Babiej Góry – jedynie pojedyncze krzewy. W ciągu ostatnich 40 lat nie zaobserwo-
wano wkraczania kosodrzewiny na uprzednio zajmowane siedliska. W części pol-
skiej górna granica zwartej kosodrzewiny została obniżona o ok. 50 m na południo-
wo-wschodnich stokach Diablaka i o niecałe 100 m na północnych stokach Kępy.  
W okolicy dawnego schroniska pod wierzchołkiem Diablaka (1616 m n.p.m.) wtórna 
sukcesja prowadzi do stopniowego zwiększania areału zwartych zarośli kosodrzewi-
ny i podnoszenia ich górnej granicy. W rejonie Kępy zachodzi rozprzestrzenianie się 
kosodrzewiny z płatów położonych na głównym grzbiecie w dół stoku, w kierunku 
granicy lasu (ryc. 28).

Ponad 500 lat działalności człowieka w grzbietowych partiach Karkonoszy  
doprowadziło do obniżenia górnej granicy kosodrzewiny, a miejscami do całkowitego 
zniszczenia zwartych zarośli kosodrzewiny bezpośrednio nad granicą lasu. Naturalny 
charakter ma jedynie odcinek granicy na północnych stokach Śnieżki. Największe 
antropogeniczne przemiany zaszły w piętrze kosodrzewiny rozproszonej. Większość 
płatów kosodrzewiny w czeskiej części Równi pod Śnieżką jest efektem nasadzeń pro-
wadzonych od początku XX w. i obecnie trudno jednoznacznie stwierdzić, które płaty 
są pozostałościami dawnego zasięgu kosodrzewiny. Po stronie polskiej w ciągu ostat-
nich 30 lat nie zaobserwowano większych zmian w rozmieszczeniu płatów i przebiegu 
granicy zwartej kosodrzewiny (ryc. 29). Głównym czynnikiem uniemożliwiającym 
wtórną sukcesję kosodrzewiny jest występowanie muraw bliźniczkowych z bliźniczką 
psią trawką Nardus stricta, będących zbiorowiskiem wtórnym powstałym w miej-
scach wylesionych przez człowieka, a następnie wypasanych. Obecnie zbiorowiska 



Ryc. 27. Zmiany w piętrze kosodrzewiny rozproszonej w Dolinie Małej Łąki w ciągu ostatnich 30 lat
Wykorzystano ortofotomapę z roku 1997 (arkusz Czerwone Wierchy) oraz zdjęcie lotnicze z roku 1977.

Figure 27. Changes of dispersed krummholz belt in the Mała Łąka Valley over the last 30 years
Orthophotomap (sheet Czerwone Wierchy) from the year 1997 and aerial photo (1977) have been used.



Ryc. 28. Zmiany górnej granicy zwartej kosodrzewiny i piętra kosodrzewiny rozproszonej w masywie Babiej Góry w ciągu ostatnich 40 lat
Wykorzystano ortofotomapę z roku 2003 (arkusz Babia Góra) oraz zdjęcie lotnicze z roku 1964.

Figure 28. Changes of krummholz-line and dispersed krummholz belt in Babia Góra massif over the last 40 years
Orthophotomap (sheet Babia Góra) from the year 2003 and aerial photo (1964) have been used.



Ryc. 29. Zmiany górnej granicy zwartej kosodrzewiny i piętra kosodrzewiny rozproszonej w Karkonoszach w ciągu ostatnich 30 lat
Wykorzystano zdjęcia lotnicze z lat 1975 i 1997.

Figure 29. Changes of krummholz-line and dispersed krummholz belt in the Giant Mts. over the last 30 years
Aerial photos from the years 1975 and 1997 have been used.
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mają charakter potencjalnej roślinności naturalnej (por. Matuszkiewicz, Matuszkie-
wicz 1974, Soukupová i in. 2001 a, b, Svoboda 2001, Matuszkiewicz 2002). Sukcesję 
kosodrzewiny w pewnym stopniu ogranicza też występowanie torfowisk (fot. 4).

Za najważniejszą antropogeniczną przyczynę obniżenia górnej granicę koso-
drzewiny oraz zniszczenia jej zwartych zarośli należy uznać wypalanie i karczowanie 
kosodrzewiny w celu pozyskania terenów wypasowych. Zaprzestanie wypasu umożli-
wia wtórną sukcesję kosodrzewiny na uprzednio zajmowane siedliska, jednak proces 
ten jest znacznie utrudniony z powodu niesprzyjających warunków edaficznych  
i klimatycznych. Istotnymi czynnikami utrudniającym sukcesję są lawiny i aktywne 
spływy gruzowo-błotne, czy też – jak na Równi pod Śnieżką w Karkonoszach – pas 
graniczny, do lat 70. XX w. regularnie zaorywany (por. Parzóch 1994, Dunajski 1998). 
Zdecydowanie szybciej odnowa kosodrzewiny zachodzi w miejscach, gdzie prowa-
dzono regularne nasadzenia – w Tatrach Bielskich, słowackich Tatrach Zachodnich  
i w czeskiej części Karkonoszy.

Cechą charakterystyczną obszarów testowych, w których zbiorowiska koso-
drzewiny zostały silnie przekształcone przez człowieka, jest występowanie dużych  
płatów kosodrzewiny w miejscach dawnego zasięgu piętra kosodrzewiny zwartej.  
Takie „reliktowe” płaty, o powierzchniach ponad 2 ha, znajdują się m. in. w Tatrach 
Bielskich w Dolinie Kieżmarskiej, pod Jałowiecką Przełęczą w Dolinie Żarskiej, pod 
Giewontem i na Przełęczy Kondrackiej w Dolinie Małej Łąki i, przede wszystkim,  
na Babiej Górze (w rejonie Kościółków) i w Karkonoszach (na Równi pod Śnieżką 
i poniżej Czarnego Grzbietu). Występowanie płatów kosodrzewiny o zróżnicowanej 
wielkości i kształcie, będących ośrodkami sukcesji, ułatwia powiększanie areału zwar-
tych zarośli kosodrzewiny. Równocześnie zachodzi wtedy zarastanie wolnych prze-
strzeni pomiędzy płatami oraz sukcesja w górę stoku.



7. Typologia górnej granicy  
zwartej kosodrzewiny

Podstawą typologii była analiza przebiegu górnej granicy zwartej kosodrzewiny. 
O zaliczeniu poszczególnych odcinków granicy do danego typu decydowały następu-
jące kryteria:
1. Określenie głównego czynnika lub grupy czynników wpływających na pogorszenie 

warunków siedliskowych i determinujących rozpad zwartych zarośli kosodrzewiny na 
pojedyncze płaty.

2. Charakterystyczna struktura piętra kosodrzewiny rozproszonej powyżej zwartych  
zarośli kosodrzewiny.

Zastosowanie powyższych kryteriów pozwoliło na wyróżnienie pięciu typów 
górnej granicy zwartej kosodrzewiny: granicy orograficznej, edaficznej, morfologicz-
nej, mechanicznie obniżonej oraz antropogenicznej. Nie wyróżniono klimatycznej 
granicy kosodrzewiny, którą można by utożsamiać z granicą potencjalną. Granica 
taka, odpowiadająca np. klimatycznej granicy lasu, powinna przebiegać w miejscach, 
gdzie wskutek pogarszania się warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości 
zwarte zarośla kosodrzewiny rozpadają się na pojedyncze płaty. Jednak na badanym 
obszarze występowanie wszystkich odcinków górnej granicy zwartej kosodrzewiny 
można wyjaśnić oddziaływaniem innych czynników.

Specyficzną strukturę strefy przejściowej pomiędzy piętrem leśnym a piętrem 
alpejskim można zaobserwować w miejscach, gdzie brak jest zwartych zarośli koso-
drzewiny, a bezpośrednio ponad granicą lasu występuje piętro kosodrzewiny roz-
proszonej. O takiej strukturze ekotonu mogą decydować zarówno czynniki antro-
pogeniczne, jak i naturalne. Przy opisie typów górnej granicy zwartej kosodrzewiny  
w obszarach testowych (rozdział 7.2) uwzględniono także górną granicę lasu w miej-
scach pozbawionych zwartych zarośli kosodrzewiny.
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7.1. Charakterystyka typów górnej granicy zwartej 
        kosodrzewiny

7.1.1. Orograficzna granica kosodrzewiny

Orograficzna granica kosodrzewiny nawiązuje do układu dolin i grzbietów.  
Wyróżniono dwa podtypy takiej granicy: dolinny i grzbietowy. Bezpośrednią przy-
czyną rozpadu zwartych zarośli kosodrzewiny w dnach dolin na pojedyncze płaty jest 
oddziaływanie zespołu czynników, wpływających na wyjątkowo niekorzystne warun-
ki klimatyczne. Szczególnie istotne jest zacienienie den dolin decydujące o niskich 
sumach promieniowania całkowitego i dłuższym okresie zalegania pokrywy śnież-
nej oraz występowanie wiatrów dolinnych. Odcinki granic orograficznych podtypu  
dolinnego przebiegają zazwyczaj na stokach o nachyleniu do 6°, skośnie w stosunku 
do kierunku spadku terenu. Występują też w bezpośrednim sąsiedztwie jezior polo-
dowcowych. Długość odcinków takich granic z reguły nie przekracza 500 m. Powy-
żej zwartych zarośli kosodrzewiny występuje stosunkowo dobrze wykształcone piętro  
kosodrzewiny rozproszonej o rozpiętości pionowej do 100-150 metrów (ryc. 30, fot. 5).

Odcinki zaliczone do podtypu grzbietowego orograficznej granicy kosodrzewi-
ny występują na szerokich i spłaszczonych grzbietach, gdzie sumy promieniowania 
całkowitego są najwyższe. Powyżej zwartych zarośli występują niewielkie płaty i poje-
dyncze krzewy kosodrzewiny (ryc. 30). Jednak w wielu miejscach na grzbietach zaro-
śla kosodrzewiny zostały w znacznym stopniu zniszczone przez człowieka i na bada-
nym obszarze krótkie, kilkudziesięciometrowe odcinki granicy orograficznej podtypu 
grzbietowego występują jedynie w dolinach Kieżmarskiej, Wielickiej i Batyżowieckiej 
w Tatrach Wysokich oraz w rejonie Czarnego Grzbietu w Karkonoszach.

7.1.2. Edaficzna granica kosodrzewiny

Głównym czynnikiem warunkującym przebieg odcinków edaficznej granicy  
kosodrzewiny jest ażurowość pokrywy glebowej uniemożliwiająca występowanie 
zwartych zarośli kosodrzewiny. Odcinki granicy edaficznej nawiązują do dolnej  
granicy stoków usypiskowych u podnóża ścian skalnych. Powyżej zwartych zarośli 
kosodrzewiny występują jedynie nieliczne pojedyncze krzewy, a przemieszczanie 
się pokryw stokowych dodatkowo utrudnia sukcesję kosodrzewiny (ryc. 30, fot. 6). 
Długość takich odcinków zazwyczaj nie przekracza 700 m. Na stokach z pokrywa-
mi blokowymi w południowej części Tatr Wysokich (tzw. blokoviskach, por. Lukniš 
1973, fot. 7) oraz na gołoborzach w Karkonoszach odcinki edaficznej granicy koso-
drzewiny są znacznie dłuższe (ponad 2000 m), a piętro kosodrzewiny rozproszonej 
jest lepiej wykształcone. Płaty i pojedyncze krzewy kosodrzewiny wkraczają w górę  
stoku wzdłuż wypukłych form terenu tworząc charakterystyczne pasy (por. Leśnie-
wicz 1996, ryc. 30).



Ryc. 30. Typy granicy kosodrzewiny. Granica orograficzna i edaficzna
1A – granica orograficzna, podtyp dolinny, 1B – granica orograficzna, podtyp grzbietowy, 2A – granica eda-
ficzna, na stokach usypiskowych u podnóża ścian skalnych, 2B – granica edaficzna, na stokach z pokrywami 
blokowymi; 1 – zarośla kosodrzewiny, 2 – pojedyncze krzewy kosodrzewiny, 3 – granica zwartej kosodrzewiny, 
4 – poziomice, 5 – cieki wodne, 6 – stoki i ściany skalne, 7 – stoki pokrywowe.

Figure 30. Krummholz-line types. Orographic and edaphic boundary
1A – orographic boundary, valley bottom subtype, 1B – orographic boundary, ridge subtype, 2A – edaphic 
boundary, on talus slope at the foot of rockface, 2B – edaphic boundary, on slopes with block covers, 1 – krumm-
holz thickets, 2 – krummholz individuals, 3 – krummholz-line, 4 – contours, 5 – streams, 6 – rocky slopes and 
rockfaces; 7 – debris slopes.



Fot. 5. Orograficzna granica kosodrzewiny w rejonie Ciężkiego Stawu w Dolinie Białej Wody
Photo 5. Orographic krummholz-line in the vicinity of Tažke pleso in the Bielovodská Valley

Fot. 6. Edaficzna granica kosodrzewiny u podnóży ścian Gankowej Strażnicy w Dolinie Białej Wody
Photo 6. Edaphic krummholz-line at the foot of the rockfaces of Pustá stráž in the Bielovodská Valley



Fot. 7. Edaficzna granica kosodrzewiny na stokach Gierlachowskiego Kotła między dolinami Baty-
żowiecką i Wielicką
Photo 7. Edaphic krummholz-line on slopes of the Gerlachovský kotol between the Velická and 
Batizovská valleys

Fot. 8. Morfologiczna granica kosodrzewiny u podnóża progu Żółtej Kotlinki w Dolinie Białych Stawów
Photo 8. Morphological krummholz-line at the foot of the Žlta kotlinka in the Biele plesá Valley
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7.1.3. Morfologiczna granica kosodrzewiny

Odcinki morfologicznej granicy kosodrzewiny przebiegają u podnóża stoków  
i ścian skalnych oraz wzdłuż wklęsłych załomów stoków. Głównym czynnikiem po-
wodującym rozpad zwartych zarośli kosodrzewiny na pojedyncze płaty jest stromizna 
stoków, decydująca o słabym wykształceniu pokrywy glebowej. Najczęściej spotyka-
ne są odcinki granicy morfologicznej nawiązujące do załomów pomiędzy stokami 
skalno-pokrywowymi i stokami skalnymi oraz biegnące u podnóża skalnych progów 
dolin wiszących (np. w Dolinie Batyżowieckiej i w Dolinie Białych Stawów, ryc. 31, 
fot. 8). Długość takich odcinków nie przekracza kilkuset metrów. Piętro kosodrzewi-
ny rozproszonej jest bardzo dobrze wykształcone i rozciąga się nawet do 200-300 m 
ponad górną granicą zwartej kosodrzewiny. Większe płaty kosodrzewiny występują  
w miejscach o mniejszych nachyleniach oraz na stokach z lepiej wykształconą pokry-
wą glebową, np. ponad górnymi krawędziami stoków i ścian skalnych.

7.1.4. Granica kosodrzewiny obniżona mechanicznie

Głównym czynnikiem decydującym o występowaniu odcinków mechanicznie 
obniżonej granicy kosodrzewiny są lawiny śnieżne i spływy gruzowo-błotne. Odcinki 
mechanicznie obniżonej granicy kosodrzewiny przebiegają równolegle do kierunku 
spadku terenu po obu stronach torów lawinowych i spływów gruzowo-błotnych (ryc. 31, 
fot. 9). Długość pojedynczych odcinków przekracza 1000 m. Odcinkom granicy  
obniżonej mechanicznie towarzyszą jedynie niewielkie płaty i pojedyncze krzewy  
kosodrzewiny wkraczające w obręb torów lawin i spływów gruzowo-błotnych.

7.1.5. Antropogeniczna granica kosodrzewiny

Odcinki antropogenicznej granicy kosodrzewiny występują w miejscach, gdzie 
działalność człowieka doprowadziła do częściowego zniszczenia zwartych zarośli  
kosodrzewiny i obniżenia ich naturalnego zasięgu. Początkowo, odcinki takie cechuje 
ostre przejście pomiędzy zwartymi zaroślami kosodrzewiny a terenami pozbawio-
nymi roślinności krzewiastej. Jednak po upływie kilkudziesięciu lat od zaprzestania  
wypasu i innych form działalności człowieka kosodrzewina stopniowo zajmuje 
uprzednio wylesione tereny, zarówno w sposób naturalny, poprzez sukcesję wtórną, 
jak i wskutek nasadzeń prowadzonych przez człowieka. Charakter odcinków antropo-
genicznej granicy kosodrzewiny różni się zatem w zależności od długości okresu, któ-
ry upłynął od momentu zaprzestania niszczącej działalności człowieka oraz sposobu 
sukcesji kosodrzewiny. Na obszarach, gdzie od lat 70. XX w. prowadzono intensywne 
nasadzenia kosodrzewiny – np. w Dolinie Żarskiej i na stokach Tatr Bielskich w Do-
linie Kieżmarskiej – odcinki granic antropogenicznych mają stosunkowo regularny 
przebieg, prostopadły do kierunku spadku terenu, a piętro kosodrzewiny rozproszo-
nej rozciąga się na nie więcej niż 50 m ponad granicą zwartej kosodrzewiny (fot. 10). 
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Odcinki takich granic współwystępują z granicami mechanicznie obniżonymi, prze-
biegającymi wzdłuż torów lawinowych. Jednocześnie, w niektórych miejscach ponad 
granicą zwartej kosodrzewiny występują płaty kosodrzewiny o powierzchni do 1 ha, 
charakteryzujące się stopniem pokrycia terenu nie przekraczającym 40-60% (ryc. 32). 
Wraz z upływem czasu stopień pokrycia kosodrzewiną wzrasta, a płaty te są stop-
niowo włączane w obręb zwartych zarośli kosodrzewiny. Skutkuje to podniesieniem 
górnej granicy zwartej kosodrzewiny.

Na terenach, gdzie kosodrzewina wkracza na uprzednio porzucone siedliska 
głównie w drodze sukcesji wtórnej, odcinki granic antropogenicznych mają bardzo 
nieregularny przebieg, nie wykazujący związku z cechami środowiska przyrodnicze-
go. Piętro kosodrzewiny rozproszonej jest bardzo dobrze rozwinięte (ryc. 32). Stop-
niowo płaty kosodrzewiny rozproszonej łączą się ze sobą i obserwuje się podnoszenie 
górnej granicy zwartej kosodrzewiny, przy jednoczesnym zmniejszaniu jej długości. 
Proces ten jest jednak znacznie wolniejszy niż w miejscach, gdzie prowadzono nasa-
dzenia kosodrzewiny. Taką strukturę strefy przejściowej zaobserwować można m. in. 
w polskiej części Karkonoszy i w masywie Babiej Góry.

7.2. Typy górnej granicy kosodrzewiny w obszarach testowych

7.2.1. Dolina Białej Wody

W Dolinie Białej Wody naturalna granica kosodrzewiny ma 24750 m długości, 
co stanowi 92% całkowitej długości granicy. Odcinki granic antropogenicznych znaj-
dują się na grani Żabiego i jej stokach ponad Doliną Żabich Stawów Białczańskich,  
na południowo-zachodnich zboczach Doliny Rówienek i w Litworowym Żlebie  
w masywie Szerokiej Jaworzyńskiej. Odcinki takie przebiegają stosunkowo wysoko,  
średnio na wysokości 1651 m n.p.m. Na taki przebieg granic antropogenicznych 
wpłynęła lokalizacja pastwisk, przede wszystkim na grzbietach i w górnych partiach 
stoków skalno-pokrywowych, gdzie naturalna granica kosodrzewiny przebiegała  
najwyżej. Nawet po obniżeniu granicy przez człowieka, współcześnie przebiega ona 
wyżej niż szereg odcinków granic naturalnych (tab. 33, ryc. 33, załączniki 2-5).

Wśród odcinków naturalnej granicy kosodrzewiny dominują granice morfolo-
giczne (31% całkowitej długości granicy) oraz mechanicznie obniżone (30%). Odcin-
ki granic morfologicznych przebiegają średnio na wysokości 1612 m n.p.m., najwy-
żej na ekspozycjach wschodnich, a najniżej na zachodnich. Granice morfologiczne  
występują w całej Dolinie Białej Wody, a najdłuższe ich odcinki znajdują się na pół-
nocno-wschodnich stokach Doliny Rówienki pod ścianami Świstowych Turni. Grani-
ce mechanicznie obniżone przebiegają najniżej ze wszystkich typów granic w Dolinie 
Białej Wody, średnio na wysokości 1594 m n.p.m. Najdłuższe odcinki takich granic 
znajdują się na stokach Zielonego Wierchu pomiędzy Doliną Rówienek a Litworo-
wym Żlebem. Granice orograficzne podtypu dolinnego występują przede wszystkim 



Ryc. 31. Typy granicy kosodrzewiny. Granica morfologiczna i mechanicznie obniżona
1A – granica morfologiczna na stokach skalnych i skalno-pokrywowych nawiązująca do załomu stoku, 1B – gra-
nica morfologiczna u podnóża ścian i stoków skalnych, 2A – granica obniżona przez lawiny, 2B – granica obni-
żona przez spływy gruzowe; 1 – zarośla kosodrzewiny, 2 – pojedyncze krzewy kosodrzewiny, 3 – granica zwartej 
kosodrzewiny, 4 – zwarty las, 5 – poziomice, 6 – cieki wodne, 7 – stoki i ściany skalne.

Figure 31. Krummholz-line types. Morphological and mechanically lowered boundary
1A – morphological boundary, on rocky and debris-mantled slopes, following slope-break, 1B – morphologi-
cal boundary, at the foot of rockface, 2A – boundary lowered by the avalanches, 2B – boundary lowered by  
the debris flows; 1 – krummholz thickets, 2 – krummholz individuals, 3 – krummholz-line, 4 – close forest,  
5 – contours, 6 – streams, 7 – rocky slopes and rockfaces.
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w dnach dolin wiszących: Żabiej Białczańskiej, Ciężkiej, Kaczej, Litworowej i Świstowej, 
i przebiegają średnio na wysokości 1639 m n.p.m., najwyżej na ekspozycjach wschod-
nich (średnio 1723 m n.p.m.), a najniżej na południowych (średnio 1609 m n.p.m.).  
Odcinki granic edaficznych występują w całej Dolinie Białej Wody i przebiegają śred-
nio na wysokości 1642 m n.p.m., najwyżej na ekspozycjach południowo-wschodnich, 
a najniżej na północnych (tab. 33, ryc. 33, załączniki 2-5).

Tab. 33. Typy górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Białej Wody
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość granicy 
[m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 33. Krummholz-line types in the Bielovodská Valley
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude  
of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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O znacznej (5020 m) długości górnej granicy lasu w miejscach, gdzie nie wystę-
pują zarośla zwartej kosodrzewiny decyduje przede wszystkim ukształtowanie terenu 
na wschodnich stokach Młynarza. Dominują tu stoki i ściany skalne rozczłonkowane 
żlebami o deniwelacjach ponad 500 metrów. Podnóża ścian skalnych znajdują się na 
wysokości 1400-1600 m n.p.m., a dolne krawędzie stożków piargowych znajdują się 
na wysokości 1250-1400 m n.p.m. (ryc. 7), uniemożliwiając występowanie zwartych 
zarośli kosodrzewiny. U podnóży ścian skalnych i stożków piargowych na odcinku 
ponad 4 km przebiega naturalna górna granica lasu. Odcinki antropogenicznej górnej 
granicy lasu w miejscach, gdzie zarośla kosodrzewiny zostały zniszczone przez czło-
wieka występują jedynie w Litworowym Żlebie (tab. 33, ryc. 33, załączniki 2-5).

Górna granica kosodrzewiny w Dolinie Białej Wody kształtowana jest przede 
wszystkim przez czynniki naturalne: układ dolin i grzbietów, występowanie ścian  
i stoków skalnych oraz lawiny i spływy gruzowo-błotne. Niewielki udział odcinków 
granic antropogenicznych świadczy o stosunkowo słabym przekształceniu środowi-
ska przyrodniczego powyżej granicy lasu przez człowieka.

7.2.2. Dolina Kieżmarska

W Dolinie Kieżmarskiej naturalna granica kosodrzewiny ma 21 350 m długo-
ści, co stanowi 73% całkowitej długości granicy. Odcinki granic antropogenicznych 
znajdują się przede wszystkim w Tatrach Bielskich i przebiegają średnio 30 m  
wyżej niż wynosi średnia wysokość granicy kosodrzewiny w całej dolinie (tab. 34, ryc. 33,  
załączniki 6-9). Podobnie jak w Dolinie Białej Wody pastwiska w Dolinie Kieżmar-
skiej znajdowały się na stokach skalno-pokrywowych, o korzystnych warunkach 
klimatycznych (ekspozycje południowe) i edaficznych, w miejscach gdzie naturalna 
granica kosodrzewiny przebiegała najwyżej. Mimo obniżenia granicy w Tatrach  
Bielskich przez człowieka, przebiega ona wyżej niż odcinki granic naturalnych na 
mniej korzystnych siedliskach.

Wśród granic naturalnych dominują granice mechanicznie obniżone (30% cał-
kowitej długości granicy). Znaczny udział takich granic związany jest ze zniszczeniem 
zarośli kosodrzewiny w górnych partiach stoków w Tatrach Bielskich i powstaniem 
nowych torów lawinowych, o długości przekraczającej 500 m. U podnóży ścian Kież-
marskiego Szczytu występują odcinki granicy kosodrzewiny obniżonej przez spływy 
gruzowo-błotne. Granice morfologiczne stanowią 17% całkowitej długości granicy 
kosodrzewiny w Dolinie Kieżmarskiej i przebiegają średnio na wysokości 1699 m 
n.p.m., najwyżej na ekspozycjach południowo-wschodnich, a najniżej na północno
-zachodnich. Dłuższe odcinki granic morfologicznych występują u podnóży skal-
nych progów Doliny Białych Stawów i Doliny Jagnięcej oraz pod ścianami Wielkiej 
Rakuskiej Czuby. Granice edaficzne stanowią 16% całkowitej długości granicy ko-
sodrzewiny i przebiegają średnio na wysokości 1667 m n.p.m., najwyżej na ekspo-
zycjach południowo-wschodnich, a najniżej na północno-zachodnich. Dłuższe od-
cinki granic edaficznych występują u podnóży stoków Kopy Bielskiej i pod ścianami 
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Kieżmarskiego Szczytu. Granice orograficzne podtypu dolinnego występują przede 
wszystkim w dnie Doliny Zielonego Stawu i Doliny Białych Stawów, i przebiegają 
średnio na wysokości 1596 m n.p.m., najniżej ze wszystkich typów granic naturalnych  
(70 m niżej niż średnia wysokość granicy kosodrzewiny w całej dolinie). Z kolei gra-
nice orograficzne podtypu grzbietowego przebiegają najwyżej, średnio na wysokości  
1798 m n.p.m. Krótkie odcinki granic orograficznych na grzbietach występują na 

Tab. 34. Typy górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Kieżmarskiej
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość granicy 
[m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 34. Krummholz-line types in the Kežmarská Biela voda Valley
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude  
of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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wschodniej grani Kopy Bielskiej, Kozim Grzbiecie i północno-wschodnim grzbiecie 
Wielkiej Rakuskiej Czuby. Górna granica lasu w miejscach, gdzie zarośla kosodrze-
winy zostały zniszczone przez człowieka, występuje na odcinku 975 m pod Bujaczym 
Wierchem (tab. 34, ryc. 33, załączniki 6-9).

Górna granica kosodrzewiny w Tatrach Bielskich jest efektem kilkusetletniej 
działalności człowieka, która doprowadziła do zniszczenia zwartych zarośli ko-
sodrzewiny, a następnie, w ostatnich 50 latach, do częściowego ich odtworzenia.  
Współczesny przebieg granicy kosodrzewiny uwarunkowany jest tempem sukce-
sji kosodrzewiny i występowaniem lawin. W części Doliny Kieżmarskiej, należącej 
do Tatr Wysokich, górna granica kosodrzewiny ma w przeważającej części charak-
ter naturalny, a o jej przebiegu decyduje układ dolin i grzbietów, występowanie ścian  
i stoków skalnych oraz stoków usypiskowych u ich podnóża, a także spływy gruzowo
-błotne i, w mniejszym stopniu, lawiny.

7.2.3. Doliny Wielicka i Batyżowiecka

W dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej naturalna granica kosodrzewiny ma 
7910 m długości, co stanowi 98% całkowitej długości granicy. Odcinki granic antro-
pogenicznych znajdują się wyłącznie w dnie doliny Wielickiej ponad Wielickim Sta-
wem i przebiegają średnio na wysokości 1703 m n.p.m., 60 m niżej niż wynosi średnia 
wysokość granicy kosodrzewiny w całej dolinie (tab. 35, ryc. 33, załącznik 10).

Wśród granic naturalnych zdecydowanie dominują granice edaficzne (57% 
całkowitej długości granicy). O znacznym udziale tego typu granic decyduje rozpo-
wszechnienie stoków pokrywowych w południowej części Tatr Wysokich. W obszarze 
testowym granice edaficzne występują w Gierlachowskim Kotle, w dnie Doliny Wie-
lickiej oraz u podnóży ścian Granatów Wielickich i przebiegają średnio na wysokości 
1787 m n.p.m., najwyżej na ekspozycjach południowych, a najniżej na południowo
-zachodnich. Granice morfologiczne stanowią 22% całkowitej długości granicy w ob-
szarze testowym i przebiegają średnio na wysokości 1779 m n.p.m. Dłuższe odcinki 
granic morfologicznych występują u podnóża skalnego progu Doliny Batyżowieckiej 
oraz pod ścianami Granatów Wielickich. Odcinki granic mechanicznie obniżonych 
mają 960 m długości i występują w Gierlachowskim Kotle wzdłuż torów lawinowych 
oraz pod ścianami Granatów Wielickich (spływy gruzowo-błotne). Granice orogra-
ficzne podtypu dolinnego występują w dnie Doliny Wielickiej w rejonie Wielickiego 
Stawu i w dnie Doliny Batyżowieckiej. Odcinki granic orograficznych w dnach dolin 
przebiegają średnio na wysokości 1726 m n.p.m., najniżej ze wszystkich typów granic 
naturalnych (40 m niżej niż średnia wysokość granicy kosodrzewiny w całej dolinie). 
Z kolei granice orograficzne podtypu grzbietowego przebiegają najwyżej, średnio na 
wysokości 1875 m n.p.m. Krótki, 140-metrowy odcinek granicy orograficznej wystę-
puje na grzbiecie Niedźwiedzich Czub, przedłużeniu południowo-wschodniej grani 
Granatów Wielickich (tab. 35, ryc. 33, załącznik 10).
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Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w dolinach Wielickiej i Batyżo-
wieckiej kształtowany jest przede wszystkim przez rozmieszczenie stoków pokrywo-
wych i ścian skalnych, uniemożliwiających sukcesję kosodrzewiny. W mniejszym 
stopniu na przebieg granicy wpływa układ dolin i grzbietów oraz procesy morfoge-
netyczne.

Tab. 35. Typy górnej granicy zwartej kosodrzewiny w dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość granicy 
[m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 35. Krummholz-line types in the Velická and Batizovská valleys
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude 
 of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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7.2.4. Dolina Żarska

W Dolinie Żarskiej zdecydowanie dominują odcinki antropogenicznej grani-
cy kosodrzewiny (69%) oraz granice mechanicznie obniżone (26%). Na pozostałe 
typy granic przypada zaledwie 5% całkowitej długości granicy. Współczesny przebieg  
antropogenicznej granicy kosodrzewiny jest rezultatem nasadzeń prowadzonych  
w latach 70. XX w. i wtórnej sukcesji. Jej średnia wysokość wynosi 1714 m n.p.m., 
najwyżej przebiegają odcinki granicy na ekspozycjach wschodnich, a najniżej na  
południowo-zachodnich. Obserwuje się stopniowe podnoszenie granicy zwartej  
kosodrzewiny – zarówno bezpośrednio, wskutek sukcesji kosodrzewiny w górę stoku, 
jak i poprzez zarastanie wolnych przestrzeni pomiędzy płatami. Granica antropoge-

Ryc. 33. Typy górnej granicy kosodrzewiny – udział w całkowitej długości granicy w obszarach 
testowych
Figure 33. Percentage of krummholz-line types in total boundary length in test sites
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niczna w wielu miejscach rozcięta jest przez tory lawinowe, których wiele powstało po 
wylesieniu górnych partii stoków. Najdłuższe odcinki górnej granicy kosodrzewiny 
obniżonej przez lawiny znajdują się na wschodnich stokach Rosochy oraz południo-
wo-wschodnich i południowo-zachodnich stokach Barańca, a ich średnia wysokość 
wynosi 1643 m n.p.m. Granice morfologiczne i edaficzne występują jedynie w polo-
dowcowych kotłach Wielkich i Małych Zawratów, a ich długość wynosi odpowiednio 
830 i 330 m. Górna granica lasu w miejscach, gdzie zarośla kosodrzewiny zostały 
zniszczone przez człowieka, występuje na południowo-zachodnich stokach Barańca  
i na wschodnich stokach Rosochy na długości 650 m (tab. 36, ryc. 33, załączniki 11-13).

Tab. 36. Typy górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Żarskiej
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość granicy 
[m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy[m n.p.m.]

Table 36. Krummholz-line types in the Žiarska Valley
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude  
of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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Górna granica kosodrzewiny w Dolinie Żarskiej, podobnie jak w Tatrach Biel-
skich jest efektem działalności człowieka, która doprowadziła do zniszczenia zwar-
tych zarośli kosodrzewiny, a następnie, w ostatnich 30 latach, do częściowego ich od-
tworzenia. Współczesny przebieg granicy kosodrzewiny uwarunkowany jest tempem 
sukcesji kosodrzewiny i występowaniem lawin.

7.2.5. Dolina Małej Łąki

W Dolinie Małej Łąki górna granica zwartej kosodrzewiny zachowała się je-
dynie na odcinku 900 m, z czego 51% ma charakter antropogeniczny. Na odcinku  
4400 m dolnym ograniczeniem piętra kosodrzewiny rozproszonej jest górna granica 
lasu. Górna granica zwartej kosodrzewiny tworzona jest przez kilkudziesięciometro-
we odcinki granic edaficznych, morfologicznych i mechanicznie obniżonych przebie-
gające u podnóża Siodłowej Turni (tab. 37, ryc. 33, załącznik 1).

Mimo że po utworzeniu parku narodowego zaprzestano wycinania i wypalania 
zarośli kosodrzewiny, to do chwili obecnej o przebiegu górnej granicy kosodrzewiny 
w Dolinie Małej Łąki decydują zniszczenia dokonane przede wszystkim na przełomie 
XIX i XX w. Prawie całkowity brak zwartych zarośli kosodrzewiny i nieliczne rozpro-
szone płaty uniemożliwiają nawet częściowe odtworzenie piętra kosodrzewiny bez 
znaczącej ingerencji człowieka.

7.2.6. Babia Góra

W masywie Babiej Góry również dominują granice antropogeniczne, stanowiąc 
74% całkowitej długości górnej granicy kosodrzewiny. Dodatkowo, o znacznym prze-
kształceniu piętra kosodrzewiny przez człowieka świadczy długość górnej granicy 
lasu w miejscach, gdzie nie występują zwarte zarośla kosodrzewiny – 9665 metrów 
o średniej wysokości 1389 m n.p.m. Odcinki granic antropogenicznych występują 
głównie po południowej stronie masywu Babiej Góry, zarówno w polskiej, jak i sło-
wackiej jego części. Ich średnia wysokość wynosi 1526 m n.p.m., najwyżej przebiegają 
na ekspozycjach południowo-wschodnich, a najniżej na północnych (tab. 38, ryc. 33, 
załączniki 14-15).

Granice naturalne występują jedynie po północnej stronie masywu, są to głów-
nie odcinki granic mechanicznie obniżonych (14% całkowitej długości granicy ko-
sodrzewiny) i morfologicznych (11%). Granice te znajdują się głównie na stokach 
Kościołków, Gówniaka i Kępy. Średnia wysokość odcinków granic morfologicznych 
wynosi 1542 m n.p.m., a granic mechanicznie obniżonych – 1508 m n.p.m. (tab. 38, 
ryc. 33, załączniki 14-15).

Głównym czynnikiem decydującym o współczesnym przebiegu granicy koso-
drzewiny na Babiej Górze jest gospodarka pasterska prowadzona w polskiej części 
masywu do lat 50. a w słowackiej – do lat 70. XX w. Po kilkudziesięciu latach od 
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zaprzestania wypasu przebieg górnej granicy kosodrzewiny nie zmienił się znacząco, 
jedynie w polskiej części obszaru testowego obserwuje się stopniowe zarastanie wol-
nych przestrzeni pomiędzy płatami kosodrzewiny (por. rozdział 6). Na północnych 
stokach Babiej Góry granica kosodrzewiny jest częściowo kształtowana przez lawiny 
i spływy gruzowo-błotne oraz przez występowanie stromych stoków utrudniających 
sukcesję.

Tab. 37. Typy górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Małej Łąki
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość granicy 
[m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 37. Krummholz-line types in Mała Łąka Valley
1 – lenght of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude  
of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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7.2.7. Karkonosze

W obszarze testowym w Karkonoszach naturalna granica kosodrzewiny ma 9010 m 
długości, co stanowi 68% całkowitej długości granicy. Odcinki granic antropogenicz-
nych znajdują się na Równi pod Śnieżką oraz na południowo-wschodnich stokach 
Śnieżki i przebiegają stosunkowo wysoko, średnio na wysokości 1438 m n.p.m., 80 m 
wyżej niż średnia wysokość granicy kosodrzewiny w całym obszarze testowym.  
Obniżenie granicy kosodrzewiny wskutek działalności człowieka miało miejsce 
przede wszystkim na łatwo dostępnych terenach o względnie korzystnych warunkach 

Tab. 38. Typy górnej granicy zwartej kosodrzewiny w masywie Babiej Góry
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wysokość granicy 
[m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]

Table 38. Krummholz-line types in the Babia Góra massif
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum altitude  
of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]
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Tab. 39. Typy górnej granicy zwartej kosodrzewiny we wschodniej części Karkonoszy
1 – długość odcinków granicy [m], 2 – średnia wysokość granicy [m n.p.m.], 3 – maksymalna wy-
sokość granicy [m n.p.m.], 4 – minimalna wysokość granicy [m n.p.m.]
Table 39. Krummholz-line types in the eastern part of the Giant Mts.
1 – length of boundary reaches [m], 2 – average altitude of the boundary [m a.s.l.], 3 – maximum 
altitude of the boundary [m a.s.l.], 4 – minimum altitude of the boundary [m a.s.l.]

siedliskowych, tam gdzie przebiegała najwyżej. Mimo obniżenia współcześnie prze-
biega ona wyżej niż odcinki granic naturalnych w miejscach o gorszych warunkach 
siedliskowych. O bardzo dużym przekształceniu piętra kosodrzewiny świadczy dłu-
gość górnej granicy lasu w miejscach, gdzie nie występują zwarte zarośla kosodrzewiny 
– 3600 m o średniej wysokości 1194 m n.p.m. (tab. 39, ryc. 33, załączniki 16-17).

Wśród granic naturalnych dominują granice edaficzne (32% całkowitej długo-
ści granicy) i granice mechanicznie obniżone (28%). Edaficzna granica kosodrzewi-
ny występuje przede wszystkim na północnych stokach Śnieżki i Czarnego Grzbietu,  
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a także w okolicy południowego grzbietu Śnieżki. Jej średnia wysokość wynosi  
1369 m n.p.m., najwyżej przebiega na ekspozycjach południowo-zachodnich,  
a najniżej na północno-zachodnich. Odcinki granicy kosodrzewiny obniżonej przez 
lawiny i spływy gruzowo-błotne występują na zboczach kotłów polodowcowych:  
Małego Stawu, Łomniczki i Upy. Ich średnia wysokość wynosi zaledwie 1271 m n.p.m. 
Granice morfologiczne występują u podnóży ścian i stoków skalnych przy górnych 
krawędziach Upskiego Kotła i Kotła Łomniczki, ich długość wynosi 835 m, a średnia 
wysokość – 1345 m n.p.m. Na Czarnym Grzbiecie występuje 250-metrowy odcinek 
podtypu grzbietowego granicy orograficznej (tab. 39, ryc. 33, załączniki 16-17).

Głównym czynnikiem decydującym o przebiegu górnej granicy kosodrzewiny  
w Karkonoszach jest działalność człowieka, która do lat 50. XX w. doprowadziła do 
znacznego przekształcenia zwartych zarośli kosodrzewiny i piętra kosodrzewiny  
rozproszonej. Jedynie w rejonie Śnieżki i kotłów polodowcowych granica kształto-
wana jest częściowo przez czynniki naturalne, przede wszystkim występowanie goło-
borzy w znacznym stopniu utrudniające sukcesję kosodrzewiny oraz lawiny i spływy 
gruzowo-błotne rozcinające zwarte zarośla kosodrzewiny aż do granicy lasu.



8. Dyskusja

8.1. Reprezentatywność i dokładność wyników pracy

Znaczna powierzchnia obszaru i stosunkowo trudne warunki terenowe unie-
możliwiły przeprowadzenie badań na obszarze całych Tatr i Karkonoszy, jedynie na 
Babiej Górze badaniami objęto cały obszar powyżej górnej granicy lasu. Konieczny  
był zatem wybór obszarów testowych w Tatrach i Karkonoszach. O ich doborze  
decydowały przede wszystkim argumenty merytoryczne, tzn. zróżnicowanie cech 
środowiska przyrodniczego potencjalnie wpływających na przebieg górnej granicy 
kosodrzewiny oraz różny stopień antropopresji, zarówno w czasach historycznych, 
jak i współcześnie. Kierowano się również argumentami praktycznymi: dostępnością 
materiałów kartograficznych i zdjęć lotniczych oraz danych dotyczących działalności 
człowieka.

Wykazano zróżnicowanie przebiegu górnej granicy kosodrzewiny zarówno  
w obrębie całego obszaru badań, jak i poszczególnych obszarów testowych, a dane 
zebrane w terenie pozwoliły na określenie wpływu cech środowiska na przebieg  
granicy zwartej kosodrzewiny i strukturę piętra kosodrzewiny rozproszonej. Jedynie 
wyniki uzyskane dla Doliny Małej Łąki, ze względu na prawie całkowite zniszcze-
nie zarośli kosodrzewiny przez człowieka i niewielką długość górnej granicy zwar-
tej kosodrzewiny, zdecydowanie odbiegają od danych uzyskanych dla pozostałych 
obszarów testowych. Obszar ten wybrano jednak przede wszystkim w celu pokaza-
nia charakterystycznych cech górnej granicy kosodrzewiny na terenach poddanych 
silnej antropopresji. Również w Karkonoszach większa część zarośli kosodrzewiny 
ma charakter wtórny (por. Matuszkiewicz, Matuszkiewicz 1974), zwłaszcza w zachod-
niej części pasma z Wielkim Szyszakiem (1509 m n.p.m.). Na obszarze testowym we 
wschodniej części Karkonoszy występowały zarówno odcinki granicy kosodrzewiny 
uwarunkowane działalnością człowieka, jak i granica naturalna – głównie na stokach 
Śnieżki. Wyniki badań umożliwiły zatem porównanie cech granic antropogenicznych 
i naturalnych.
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Zastosowana metoda pozwoliła na stosunkowo dokładne określenie wysokości 
bezwzględnej poszczególnych odcinków granicy i płatów kosodrzewiny rozproszonej. 
Z analizy porównawczej zdjęć lotniczych, map topograficznych i danych z tereno-
wych pomiarów altymetrem wynika, iż błąd w odczycie wysokości nie powinien 
przekraczać 10 metrów. W terenie wysokogórskim ograniczenie się jedynie do metod  
fotointerperetacji uniemożliwiłoby analizę rozmieszczenia zarośli kosodrzewiny  
w miejscach zacienionych, niewidocznych na zdjęciach lotniczych. Również zasto-
sowanie odbiornika GPS prowadziłoby do dużych błędów w odczycie wysokości  
bezwzględnej, ze względu na znaczne rozczłonkowanie rzeźby. Badania terenowe  
i zgromadzenie dokumentacji fotograficznej, poparte pomiarami przy użyciu altyme-
tru ciśnieniowego wydają się konieczne do uzyskania pełnego obrazu ekotonu pomię-
dzy piętrem leśnym i alpejskim.

Dokładność danych odczytywanych z map cyfrowych – nachyleń i ekspozy-
cji stoków oraz promieniowania całkowitego – zależy przede wszystkim od jakości 
map topograficznych będących podstawą wykonania numerycznego modelu terenu.  
Ta z kolei jest w pewnym stopniu pochodną zróżnicowania rzeźby – na mapach  
topograficznych Tatr Słowackich w skali 1:10000 (Zakladna mapa...) w obrębie stoków 
usypiskowych poziomice poprowadzono co 100 m, a na stokach i ścianach skalnych  
w ogóle ich nie zaznaczono. Również poprawność wykreślenia poziomic w niektórych 
miejscach budzi wątpliwości. Żleby i grzędy skalne zaznaczono w sposób schematycz-
ny, a niekiedy błędny lub niedokładny. Dlatego też do konstrukcji map cyfrowych 
wykorzystano mapy w skali 1:25000 (Západné Tatry – Podbanské – Zverovka, Vysoké 
Tatry), często o mniejszym stopniu generalizacji niż mapy w większej skali.

Porównanie wyników uzyskanych w niniejszej pracy z wynikami badań w Alpach 
i innych pasmach górskich, w związku z niewielką liczbą publikacji dotyczących bez-
pośrednio górnej granicy kosodrzewiny, jest utrudnione. Podobne badania nad gór-
ną granicą kosodrzewiny przeprowadzano jedynie na Słowacji, w Niżnich Tatrach,  
Tatrach Wysokich i części masywu Babiej Góry (Seko 1979, 1981, 1984, 1990, Somora 
1981, 1985). Interesującym materiałem porównawczym są prace z lat 20. i 30. XX w. 
dotyczące rozmieszczenia zarośli kosodrzewiny w Gorganach w Karpatach Wschod-
nich (Sulma 1929, Trampler 1937). Wyniki badań odniesiono również do obserwa-
cji terenowych prowadzonych przez autora w Dolomitach i Alpach Julijskich oraz 
w Gorganach i Czarnohorze. W wielu dotychczasowych opracowaniach dotyczących 
górnej granicy lasu odnoszono się również do granicy kosodrzewiny i innych subal-
pejskich zbiorowisk krzewów, co pozwoliło na porównanie czynników decydujących 
o przebiegu granicy lasu i granicy kosodrzewiny.
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8.2. Geograficzne uwarunkowania górnej granicy kosodrzewiny  
         na badanym obszarze w świetle dotychczasowych badań 

W dotychczasowych pracach dotyczących górnej granicy kosodrzewiny na ba-
danym obszarze ograniczano się zazwyczaj do podania jej średniej wysokości w po-
szczególnych pasmach, nie rozróżniając nawet stoków o ekspozycjach północnych 
i południowych. Najczęściej podawane wartości to 1800-1850 m n.p.m. w Tatrach 
(por. Piękoś-Mirkowa, Mirek 1996), 1650 m n.p.m. na Babiej Górze (por. Celiński, 
Wojterski 1983) i 1450 m n.p.m. (por. Fabiszewski 1985), przy czym nie do końca 
precyzowano, czy dotyczą one górnej granicy kosodrzewiny zwartej czy rozproszonej. 
Z badań przeprowadzonych przez autora wynika, że granica zwartej kosodrzewiny 
przebiega od ok. 100 do 200 m niżej niż cytowane wartości. Z kolei linia łącząca naj-
wyżej położone płaty kosodrzewiny (o powierzchni większej niż 200 m2) na Babiej 
Górze przebiega 50 m wyżej, w Karkonoszach – 100 m, a w Tatrach nawet do 200 m 
wyżej. Uzyskane wyniki dotyczące najwyższych położeń zwartych zarośli kosodrze-
winy oraz płatów i pojedynczych krzewów dobrze korespondują z wartościami poda-
nymi przez J. Somorę (1981) dla Tatr Wysokich i Bielskich. Średnie wysokości górnej 
granicy zwartej kosodrzewiny w dolinach Białej Wody i Kieżmarskiej (1619 i 1667 m 
n.p.m.) zbliżone są najbardziej do wartości 1670 m n.p.m., podanej przez A. Kotarbę 
(1987c) jako górnej granicy geoekologicznego piętra subalpejskiego.

Jedną z najczęściej analizowanych cech wpływających na przebieg granic leśnych 
jest ekspozycja, przy czym rzadko precyzuje się czy chodzi o makroekspozycję, rozu-
mianą jako położenie względem głównego grzbietu, czy o lokalną ekspozycję stoku. 
Wyniki uzyskane w pracy wskazują na istotny wpływ makroekspozycji na wysokość 
górnej granicy kosodrzewiny, zdecydowanie wyżej przebiega ona po południowej 
stronie badanych pasm górskich. W Tatrach różnice te przekraczają 100 m i są więk-
sze niż w przypadku granicy lasu (por. Sokołowski 1928). Nie znajduje natomiast po-
twierdzenia wzmiankowane przez S. Szymańskiego (2000) wyższe położenie górnej 
granicy lasu na północnych, a nie południowych stokach Tatr Wysokich.

Nie zaobserwowano zróżnicowania florystycznego w piętrze subalpejskim zwią-
zanego z różnymi sumami opadów po zawietrznej i dowietrznej stronie pasma gór-
skiego, opisywanego m. in. z Pirenejów, Kaukazu i Gór Skalistych (por. Plesnik 1972a, 
Höllermann 1973, Dolukhanov 1978). O różnicach w składzie gatunkowym piętra 
subalpejskiego w Karkonoszach, a także na Babiej Górze (podzespoły Pinetum mu-
ghi calcicolum i silicololum) decydują przede wszystkim czynniki edaficzne – miąż-
szość poziomu próchniczego, zawartość węglanu wapnia i wilgotność gleby (Celiński,  
Wojterski 1983, Fabiszewski 1985, Matuszkiewicz 2002).

W większości obszarów testowych granica kosodrzewiny przebiega najwyżej na 
stokach o ekspozycji południowo-wschodniej, południowo-zachodniej lub wschod-
niej, podobnie jak podają autorzy wielu opracowań dotyczących granicy lasu (por.  
Sokołowski 1928, Sulma 1929, Środoń 1948, Plesnik 1961, 1971, Arno 1984).  
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Ekspozycja nie decyduje jednak o skrajnych położeniach granicy. Nie zawsze też moż-
liwe jest rozdzielenie wpływu ekspozycji na przebieg górnej granicy kosodrzewiny od 
wpływu innych czynników: temperatury, promieniowania słonecznego czy zróżnico-
wania rzeźby w obrębie stoków. Ponadto, pozyskiwanie terenów pasterskich o najko-
rzystniejszych warunkach siedliskowych w wielu miejscach doprowadziło do znisz-
czenia zarośli kosodrzewiny, zwłaszcza na stokach o ekspozycjach południowych. 
W pewnym stopniu tłumaczy to zaburzenia w naturalnym zróżnicowaniu przebiegu 
granicy kosodrzewiny. Należy się jednak zgodzić ze stwierdzeniem P. Plesnika (1971), 
odnoszącym się do górnej granicy lasu, że jedynie porównanie średniej wysokości 
na poszczególnych ekspozycjach w obrębie tych samych typów granicy pozwala na 
wyciągnięcie właściwych wniosków.

W polskiej literaturze dotyczącej piętrowości klimatycznej (por. Hess 1965, 1974 
i opracowania późniejsze) utożsamia się górną granicę kosodrzewiny z przebiegiem 
izotermy 0°C. Jednak uzyskane dane nie potwierdzają zależności pomiędzy średnią 
roczną temperaturą a przebiegiem górnej granicy zwartej kosodrzewiny oraz najwyżej 
położonymi płatami kosodrzewiny. Może to wynikać z ograniczeń przy konstrukcji 
modelu cyfrowego, pozwalającego jedynie na pokazanie zróżnicowania mezoklima-
tycznego i nie uwzględniającego zróżnicowania lokalnych warunków topograficznych, 
wpływu zacienienia przez sąsiednie stoki i ściany skalne oraz pokrycia terenu.  
Jednak w zdecydowanej większości publikacji dotyczących klimatycznych uwarun-
kowań górnej granicy lasu podaje się średnią temperaturę najcieplejszego miesiąca 
lub okresu wegetacyjnego, a nie średnią roczną temperaturę jako wartość odpowia-
dającą przebiegowi granicy (Tranquillini 1979, Körner 1998, Jobbagy, Jackson 2000).  
W świetle tych badań wydaje się, że średnia roczna temperatura nie warunkuje  
przebiegu granicy kosodrzewiny na badanym obszarze. Interesujące byłoby pokaza-
nie zróżnicowania średniej temperatury najcieplejszego miesiąca i jej ewentualnego 
wpływu na przebieg granicy kosodrzewiny na badanym obszarze, brakuje jednak  
danych potrzebnych do konstrukcji takiego modelu.

Wykonanie modeli potencjalnego promieniowania słonecznego (w warun-
kach zachmurzenia średniego, Fu, Rich 2000) umożliwiło analizę wpływu czynnika  
klimatycznego bezpośrednio warunkującego procesy życiowe roślin (Kacperska 
2002), a nie uwzględnianego w dotychczasowych pracach dotyczących granic leśnych 
(por. Körner 1998). Dotychczas stosowana metoda K. Knocha (1963) pozwalała na 
obliczenie promieniowania potencjalnego jedynie jako funkcji ekspozycji i nachy-
lenia stoków (por. Czeppe, German 1978); podobne parametry zawierają równania  
J. Kondratyeva (1977), pozwalające na interpolację danych z bezpośrednich pomia-
rów na większy obszar (por. Kotarba 1987a). Zaletą modeli wykonanych przez autora 
jest uwzględnienie parametru zacienienia przez sąsiednie stoki, bardzo istotnego  
w terenie o zróżnicowanej rzeźbie. Otrzymane wyniki pokazują, że promieniowanie 
słoneczne jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przebieg górnej 
granicy kosodrzewiny, decydując zwłaszcza o najwyższych położeniach granicy zwar-
tej kosodrzewiny i pojedynczych płatów.
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Wyniki uzyskane przez autora nie pokazują wpływu budowy geologicznej na 
przebieg granicy, opisywanego przez niektórych badaczy zajmujących się górną grani-
cą lasu (Sokołowski 1928, Billings 1950, Plesnik 1971). Pośrednio brak takiego wpły-
wu dowodzą gleby tworzące się pod zaroślami kosodrzewiny niezależnie od podłoża 
geologicznego (por. Komornicki, Skiba 1996) – tzw. tangel-rankery i tangel-rędziny  
z dobrze rozwiniętym poziomem butwinowym i silnie kwaśnym odczynie. Dodatkowo, 
górna granica kosodrzewiny na skałach węglanowych, w miejscach o potencjalnie 
najkorzystniejszych warunkach siedliskowych, została w znacznym stopniu obniżona 
przez człowieka.

W pracach dotyczących zróżnicowania wysokości granic leśnych pomiędzy 
poszczególnymi pasmami górskimi, oprócz różnic wynikających z położenia geogra-
ficznego wymienia się przede wszystkim stopień izolacji i masywność gór (Plesnik 
1971, 1972a, Troll 1973a, Arno 1984, por. rozdział 2.2.). W Polsce wpływ masyw-
ności pasma górskiego na wysokość górnej granicy lasu opisał J. Zientarski (1985),  
a badania autora potwierdzają, że zależności te prawdziwe są także dla górnej grani-
cy kosodrzewiny. Opisywane w literaturze dotyczącej górnej granicy lasu obniżenie 
dolinne (m.in. Sokołowski 1928, Friedel 1967, Plesnik 1971, Troll 1973a, Arno 1984)  
na badanym obszarze występuje również w przypadku górnej granicy kosodrzewi-
ny, nie zaobserwowano natomiast obniżenia szczytowego powodowanego przez silne 
wiatry na izolowanych wierzchołkach górskich.

Analiza zależności pomiędzy typami stoków a przebiegiem górnej granicy ko-
sodrzewiny wykazała, że występowanie stoków skalnych i pokrywowych, wpływające 
na ażurowość pokrywy glebowej, jest jednym z głównych czynników decydujących 
o rozpadzie zwartych zarośli kosodrzewiny na pojedyncze płaty. Podobne zjawisko 
autor zaobserwował w Dolomitach, Alpach Julijskich i Karpatach Wschodnich, przy 
czym z Gorganów opisują je także T. Sulma (1929) i T. Trampler (1937). Wpływ lawin 
i spływów gruzowo-błotnych na obniżenie górnej granicy lasu był przedmiotem wielu 
opracowań, zarówno w literaturze tatrzańskiej (por. Myczkowski 1962, Plesnik 1967, 
1971, Krzemień i in. 1995) oraz alpejskiej i północnoamerykańskiej (m. in. Holtmeier 
1967, Patten, Knight 1995, Butler, Walsh 1994, Butler 2001). Wpływ osuwisk na ob-
niżanie górnej granicy kosodrzewiny w Gorganach opisuje T. Sulma (1929). Z badań 
autora wynika, że również na badanym obszarze granica kosodrzewiny jest w wielu 
miejscach obniżana przez procesy morfogenetyczne, a w niektórych przypadkach tory 
lawin i spływów gruzowo-błotnych przecinają całe piętro kosodrzewiny, dochodząc 
aż do granicy lasu (por. Hreško, Boltižiar 2001). Największy udział w kształtowaniu 
granicy zwartej kosodrzewiny mają lawiny na obszarach, gdzie zarośla kosodrzewiny 
zostały w znacznym stopniu wycięte przez człowieka – w Tatrach Bielskich i Tatrach 
Zachodnich (por. Plesnik 1978b).

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o współczesnym przebiegu 
górnej granicy zwartej kosodrzewiny i strukturze strefy kosodrzewiny rozproszonej na 
badanym obszarze jest działalność człowieka. W dotychczasowych pracach zajmowa-
no się opisem antropogenicznych zmian w przebiegu górnej granicy lasu (Sokołowski 
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1928, Jenik, Lokvenc 1962, Kňazovicky 1970, Zatkalik 1973, Plesnik 1971, 1978a, b, 
Somora 1981, 1982). Dyskutowano również problem naturalności zbiorowisk bezpo-
średnio ponad granicą lasu. Zdaniem J. Somory (1985) i I. Lukačika (1997) jednym 
z dowodów na wtórny charakter zarośli kosodrzewiny jest występowanie w ich obrę-
bie martwych pni starych krzewów. Jako przykład zbiorowisk wtórnych w miejscach 
uprzednio zajmowanych przez kosodrzewinę wymienia się zarośla jałowca halnego 
Juniperus nana na Babiej Górze (Celiński, Wojterski 1983). Zbiorowisko takie wystę-
puje również na dawnych terenach wypasowych w Czarnohorze (por. Środoń 1948). 
Duże powierzchnie w obrębie piętra subalpejskiego w Karkonoszach zajmują murawy 
bliźniczkowe z bliźniczką psią trawką Nardus stricta, występują one także na Babiej 
Górze i w Tatrach. Występowanie powyższych zbiorowisk jest jednym z dowodów na 
antropogeniczny charakter granicy, która współcześnie w wielu miejscach przypo-
mina obecnie granice naturalne (por. Soukupová i in. 2001a, b). Często, na stokach  
o ekspozycjach południowych, przy dużej dostawie energii słonecznej i sprzyjających 
warunkach edaficznych, np. na podłożu węglanowym, granica kosodrzewiny prze-
biega niżej niż na potencjalnie gorszych siedliskach. Miejsca takie, jako potencjal-
nie bardziej korzystne tereny wypasowe, zostały wylesione w pierwszej kolejności  
(por. Plesnik 1978a, b). Można zatem mówić o pośrednim, odwrotnym od oczekiwa-
nego, wpływie cech środowiska przyrodniczego.

O obniżeniu granicy wskutek działalności człowieka można również wniosko-
wać pośrednio, poprzez obserwację zmian zachodzących w piętrze kosodrzewiny  
po zaprzestaniu antropopresji. W miejscach, gdzie prowadzono intensywne nasadze-
nia (por. Kňazovicky 1970, Somora 1970, 1977, 1979) granica kosodrzewiny współ-
cześnie przebiega znacznie wyżej niż 30-40 lat temu, natomiast nie wspomagana przez 
człowieka sukcesja wtórna prowadzi do bardzo powolnych zmian przebiegu granicy 
(por. Sulma 1929).

Przedstawiona przez autora typologia górnej granicy kosodrzewiny w swoich 
podstawowych założeniach oparta jest na typologii górnej granicy lasu w Tatrach Wy-
sokich i Bielskich, przeprowadzonej przez P. Plesnika (1971). Konieczne było jednak 
sprecyzowanie przedmiotu typologii. Górna granica lasu w Tatrach, w przeciwień-
stwie do Alp (por. Tranquillini 1979), tworzy stosunkowo wąską strefę, nie przekra-
czającą kilkudziesięciu metrów i określenie czynników determinujących jej przebieg 
jest łatwiejsze. Zwarte zarośla kosodrzewiny stopniowo rozpadają się na płaty tworząc 
szeroką strefę przejściową pomiędzy piętrem leśnym i piętrem alpejskim. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że o przebiegu granicy zwartej kosodrzewiny i położeniu 
najwyższych jej płatów decydują różne czynniki. Rozróżnienia tego brakuje w pracach 
L. Seko (1979, 1981, 1983), co w dużym stopniu ogranicza możliwości porównania.  
W niniejszej pracy wyróżnienie typów granicy oparto na identyfikacji czynników  
decydujących o rozpadzie zwartych zarośli kosodrzewiny na pojedyncze płaty.

Nie wyróżniono klimatycznego typu granicy, co stanowi zasadniczą różnicę  
w stosunku do typologii przeprowadzonej przez L. Seko (1983). Zdaniem autora 
czynniki klimatyczne, w tym przede wszystkim analizowana dostawa energii słonecz-
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nej, bezpośrednio decydują jedynie o występowaniu najwyżej położonych płatów  
kosodrzewiny, natomiast rozpad zwartych zarośli na pojedyncze płaty warunkowany 
jest innymi czynnikami. L. Seko (1983) za granicę klimatyczną uważa szeroką stre-
fę przejściową pomiędzy piętrem kosodrzewiny a piętrem alpejskim, gdzie zwarte  
zarośla kosodrzewiny wskutek pogarszających się warunków klimatycznych stop-
niowo rozpadają się na coraz mniejsze płaty. Jednak opis ten, zasadniczo prawdziwy, 
może odnosić się do większości odcinków granicy. Brak fotografii i map ilustrują-
cych rozmieszczenie tak zdefiniowanego klimatycznego typu granicy kosodrzewiny 
uniemożliwia porównanie z typami wyróżnionymi w niniejszej pracy. Typem granicy 
kosodrzewiny, który można by uznać za podtyp granic klimatycznych są granice oro-
graficzne, uwarunkowane dłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej w zacienio-
nych dnach dolin związanym z niższymi sumami promieniowania całkowitego oraz 
występowaniem wiatrów dolinnych. Niektóre odcinki takich granic odpowiadają kli-
matycznej granicy lasu w podtypie wiatrowym wyróżnionej przez P. Plesnika (1971).

P. Plesnik (1971), jako granicę orograficzną opisuje granicę lasu przebiegającą 
u podnóża ścian skalnych, zwraca jednak uwagę na niezbyt właściwe użycie terminu 
„orograficzny” na określenie granic uwarunkowanych morfologią. Ponadto wskazuje 
na problemy w rozróżnieniu granic orograficznych i edaficznych przebiegających na 
stokach usypiskowych u podnóża ścian skalnych. W miejsce granic orograficznych 
P. Plesnika L. Seko (1983) wyróżnił bralny (pod ścianami skalnymi) podtyp granic 
edaficznych, nie precyzując czy granice takie przebiegają bezpośrednio u podnóża 
ścian skalnych czy przy dolnej krawędzi stożków piargowych. Autor niniejszej pra-
cy zdecydował się na wprowadzenie terminu morfologicznej granicy kosodrzewiny, 
oznaczającego granicę przebiegającą bezpośrednio u podnóża ściany skalnej lub też 
nawiązującą do zmiany nachylenia i typu stoku (odpowiadającą mniej więcej pod-
typowi skałkowemu granic edaficznych u L. Seko). Edaficzna granica kosodrzewiny 
wyróżniona w niniejszej pracy bezpośrednio odpowiada edaficznej granicy lasu opi-
sanej przez P. Plesnika (1971), a także podtypowi blokowiskowemu granic edaficznych 
u L. Seko (1983). Granice mechanicznie obniżone i antropogeniczne zdefiniowano 
podobnie jak w dyskutowanych pracach.

Autor dostrzega potrzebę szczegółowych badań nad rozmieszczeniem kosodrze-
winy przy jej górnej granicy. Wskazana byłaby zwłaszcza analiza wpływu mikrokli-
matu. Jednak badania cech potencjalnie wpływających na rozmieszczenie kosodrze-
winy: długości i grubości zalegania pokrywy śnieżnej, rozkładu opadów i dostawy 
energii słonecznej w okresie wegetacyjnym wymagają długoterminowych obserwacji 
lub modelowania komputerowego. Modele potencjału akumulacji śniegu dla Parku 
Narodowego Glacier w Górach Skalistych wykonał m. in. D.G. Brown (1994 a,b), 
dysponował on jednak wielkoskalowymi materiałami kartograficznymi, niezbędnymi 
do modelowania omawianych zjawisk w skali lokalnej. Interesujące wyniki mogłaby 
przynieść analiza wilgotności oraz miąższości i składu poziomu próchniczego gleby, 
w przeciwieństwie do ogólnej analizy typów i podtypów gleby, w piętrze kosodrzewi-
ny silnie uzależnionych od rodzaju podłoża i panującego zbiorowiska roślinnego (por. 
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Komornicki, Skiba 1996). Do przeprowadzenia badań w skali szczegółowej koniecz-
ne wydaje się wykonanie map w wielkiej skali (co najmniej 1:5000), uzależnionej od 
stopnia zróżnicowania rzeźby na poszczególnych powierzchniach badawczych.



9. Wnioski

Badaniami objęto górną granicę zwartej kosodrzewiny na odcinku ponad 115 km 
oraz piętro kosodrzewiny rozproszonej w 7 obszarach testowych w Tatrach, na Babiej 
Górze i w Karkonoszach. Wykazano znaczne zróżnicowanie w przebiegu granicy oraz 
w strukturze wewnętrznej ekotonu, zarówno pomiędzy poszczególnymi obszarami 
testowymi, jak i w ich obrębie. Analiza wyników pracy pozwoliła na wyciągnięcie 
następujących wniosków:
1. Większość analizowanych cech środowiska przyrodniczego, pośrednio lub bezpośred-

nio modyfikując warunki siedliskowe, wpływa na zróżnicowanie przebiegu górnej  
granicy zwartej kosodrzewiny i na strukturę wewnętrzną piętra kosodrzewiny, przy 
czym niektóre cechy decydują jedynie o rozpadzie zwartych zarośli kosodrzewiny na 
pojedyncze płaty.

2. Porównanie średniej wysokości górnej granicy kosodrzewiny w badanych pasmach 
górskich potwierdza ogólne prawidłowości w przebiegu granic pięter fizycznogeogra-
ficznych w górach, tj. wpływ szerokości geograficznej, stopnia kontynentalizmu klimatu 
oraz masywności lub izolacji masywu górskiego.

3. W obrębie poszczególnych pasm górskich zaznacza się istotny wpływ makroekspo-
zycji na wysokość górnej granicy kosodrzewiny, zdecydowanie wyżej przebiega ona  
po ich południowej stronie. Nie zaobserwowano natomiast zróżnicowania florystycznego  
związanego z różnymi sumami opadów po zawietrznej i dowietrznej stronie pasma  
górskiego.

4. Ekspozycja stoków, pośrednio wpływając na dostawę energii słonecznej i tempe-
raturę powietrza, jest jednym z głównych czynników decydujących o zróżnicowa-
niu warunków siedliskowych. W znaczący sposób wpływa na zróżnicowanie średnich  
wysokości górnej granicy zwartej kosodrzewiny w obrębie poszczególnych obszarów 
 testowych (od 100-120 m w Tatrach i na Babiej Górze do ponad 160 m w Karkonoszach).  
W większości obszarów testowych najwyżej granica zwartej kosodrzewiny przebiega na 
stokach o ekspozycji południowo-wschodniej, południowo-zachodniej lub wschodniej. 
Ekspozycja stoków nie decyduje jednak o skrajnych położeniach granicy, jak również  
o wielkości i rozmieszczeniu rozproszonych płatów kosodrzewiny.
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5. Średnia wysokość górnej granicy kosodrzewiny na badanym obszarze nie wykazuje 
związku ze średnią roczną temperaturą. Przebieg izotermy 0ºC nie odpowiada prze-
biegowi górnej granicy zwartej kosodrzewiny ani linii łączącej najwyżej położone płaty.  
Nie wyklucza to jednak roli czynnika termicznego Można przypuszczać, że średnia 
temperatura najcieplejszego miesiąca lub okresu wegetacyjnego w pewnym stop-
niu warunkuje przebieg górnej granicy kosodrzewiny. Jednak zbadanie tego związku  
wymagałoby określenia empirycznych zależności pomiędzy wspomnianymi wartościami 
temperatury a wysokością bezwzględną, ukształtowaniem terenu i lokalną ekspozycją 
stoków.

6. Promieniowanie słoneczne jest czynnikiem klimatycznym bezpośrednio wpływającym 
na procesy życiowe roślin, silnie uzależnionym od lokalnych warunków topograficz-
nych: lokalnej ekspozycji i nachylenia stoku oraz stopnia zacienienia przez sąsiednie 
stoki i ściany skalne w poszczególnych porach dnia, a także od wysokości bezwzględnej. 
Zróżnicowanie w dostawie energii słonecznej jest jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na przebieg górnej granicy kosodrzewiny. Decyduje przede wszystkim  
o najwyższych położeniach granicy zwartej kosodrzewiny i pojedynczych płatów.  
Na badanym obszarze w miejscach o szczególnie korzystnych warunkach radiacyjnych 
górna granica zwartej kosodrzewiny przebiega od 150 do 250 m wyżej w stosunku do 
średniej wysokości.

7. Litologia, jako jeden z podstawowych czynników decydujących o gatunku i typie gleb 
w górach, pośrednio decyduje o żyzności siedliska. Na badanym obszarze nie wykaza-
no wpływu zróżnicowania litologicznego na przebieg górnej granicy kosodrzewiny, nie 
można jednak takiego związku całkowicie wykluczyć, gdyż górna granica kosodrzewiny 
na skałach węglanowych, o potencjalnie najkorzystniejszych warunkach siedliskowych, 
została w znacznym stopniu obniżona przez człowieka.

8. Głównym czynnikiem wyjaśniającym zróżnicowanie przebiegu górnej granicy zwartej 
kosodrzewiny w skali poszczególnych obszarów testowych w Tatrach i Karkonoszach 
jest orografia, czyli układ dolin i grzbietów, decydujący o zróżnicowaniu warunków 
mezoklimatycznych oraz warunkujący kierunki wiatrów lokalnych. Zdecydowanie wy-
żej granica kosodrzewiny przebiega na grzbietach – o 120 do 180 m wyżej niż średnia 
wysokość granicy w Tatrach i o 90 m wyżej w Karkonoszach. W Tatrach w dnach dolin 
obniżenie granicy wynosi od 45 do 90 m, a w kotłach polodowcowych w Karkonoszach, 
gdzie szczególnie dużą rolę odgrywają wiatry zstępujące, sięga nawet 250 m. Na Babiej 
Górze wpływ orografii na przebieg granicy kosodrzewiny jest znacznie mniejszy. Zwią-
zane jest to ze słabym rozczłonkowaniem rzeźby i niewielkim zróżnicowaniem warun-
ków mezoklimatycznych.

9. W skali poszczególnych obszarów testowych istotnym czynnikiem wpływającym 
na przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny oraz strukturę wewnętrzną piętra  
kosodrzewiny rozproszonej jest zróżnicowanie typologiczne stoków. Najniżej granica 
zwartej kosodrzewiny przebiega na stokach pokrywowych i skalnych, gdzie sukcesja 
utrudniana jest przez występowanie nieutrwalonych pokryw blokowych i ażurowość 
pokrywy glebowej. Na stokach skalno-pokrywowych występują największe płaty koso-
drzewiny rozproszonej.
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10. Nachylenie stoków nie wpływa na wysokość górnej granicy zwartej kosodrzewiny, 
natomiast zmiana nachylenia jest często czynnikiem warunkującym rozpad zwartych 
zarośli kosodrzewiny na pojedyncze płaty.

11. Wahania przebiegu górnej granicy zwartej kosodrzewiny w skali lokalnej, a zwłasz-
cza jej najniższe położenia, w dużym stopniu zależą od zróżnicowania form w obrębie  
stoków. Na obniżenie granicy kosodrzewiny największy wpływ ma występowanie  
żlebów – w Tatrach nawiązuje do nich od 35 do 70% lokalnych minimów granicy, a na 
Babiej Górze i w Karkonoszach – ponad ¼.

12. Procesy morfogenetyczne są głównym czynnikiem naturalnym obniżającym górną 
granicę kosodrzewiny na badanym obszarze, przy czym największą rolę odgrywają 
lawiny i spływy gruzowo-błotne. Lawiny są najczęstszym procesem obniżającym gra-
nicę zwartej kosodrzewiny, a największy udział w jej kształtowaniu mają na obsza-
rach, gdzie zarośla kosodrzewiny zostały w znacznym stopniu wycięte przez człowieka  
– w Tatrach Bielskich i Tatrach Zachodnich. Spływy gruzowo-błotne w mniejszym 
stopniu wpływają na przebieg górnej granicy kosodrzewiny, jednak w Tatrach Wyso-
kich i Karkonoszach obniżenie granicy związane z ich występowaniem jest większe niż 
w przypadku lawin i w poszczególnych obszarach testowych wynosi od 84 do 173 m.

13. Analizując wpływ wszystkich czynników naturalnych można stwierdzić, że o roz-
padzie zwartych zarośli kosodrzewiny na pojedyncze płaty, czyli o przebiegu górnej 
granicy zwartej kosodrzewiny, decydują przede wszystkim czynniki morfologiczne  
i edaficzne, natomiast występowanie najwyżej położonych płatów uwarunkowane jest 
czynnikami klimatycznymi.

14. Górna granica zwartej kosodrzewiny w Tatrach Zachodnich i Bielskich oraz na  
Babiej Górze i w Karkonoszach została silnie obniżona wskutek gospodarki człowieka.  
W niektórych miejscach doprowadzono do całkowitego zniszczenia zwartych zarośli 
kosodrzewiny i współcześnie piętro kosodrzewiny rozproszonej występuje bezpo-
średnio ponad górną granicą lasu. Największe zmiany zaobserwowano w miejscach  
o sprzyjających warunkach siedliskowych: na stokach skalno-pokrywowych o podłożu 
węglanowym, ekspozycjach południowych i w korzystnych warunkach radiacyjnych.

15. Po zaprzestaniu gospodarki pasterskiej i objęciu obszaru badań ustawowymi forma-
mi ochrony przyrody obserwuje się stopniowy powrót kosodrzewiny na uprzednio  
zajmowane siedliska. Pierwszym etapem sukcesji wtórnej jest zarastanie wolnych prze-
strzeni pomiędzy płatami, a następnie podniesienie granicy zwartej kosodrzewiny.  
Zdecydowanie szybciej odtwarzanie zasięgu zarośli kosodrzewiny zachodzi w miejscach, 
gdzie prowadzano intensywne nasadzenia. W Tatrach Bielskich i słowackich Tatrach  
Zachodnich oraz w czeskiej części Karkonoszy w ciągu ostatnich 50 lat zaobserwowa-
no podniesienie się górnej granicy zwartej kosodrzewiny nawet o 150-200 metrów.

16. Analiza przebiegu górnej granicy zwartej kosodrzewiny oraz struktury piętra koso-
drzewiny rozproszonej była podstawą do przeprowadzenia typologii granicy. Okre-
ślenie głównych czynników decydujących o rozpadzie zwartych zarośli kosodrzewiny 
na pojedyncze płaty pozwoliło na wyróżnienie pięciu typów górnej granicy kosodrze-
winy: orograficznej, edaficznej, morfologicznej, mechanicznie obniżonej i antropo-
genicznej. W Tatrach Wysokich dominują granice naturalne (73-98 %), natomiast  
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w pozostałych obszarach testowych większa część granicy kosodrzewiny – do 74%  
w masywie Babiej Góry – jest granicą powstałą w wyniku działalności człowieka. 
Wśród granic naturalnych w większości obszarów testowych przeważają granice me-
chanicznie obniżone, jedynie w dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej oraz w Karkono-
szach dominują granice edaficzne. W Tatrach Wysokich znaczny udział mają odcinki 
granic morfologicznych.

17. Autor dostrzega potrzebę szczegółowych badań nad rozmieszczeniem kosodrzewiny 
przy jej górnej granicy. Wskazana byłaby zwłaszcza analiza wpływu długości i grubo-
ści zalegania pokrywy śnieżnej, rozkładu opadów i dostawy energii słonecznej w okre-
sie wegetacyjnym oraz wilgotności, miąższości i składu poziomu próchniczego gleby. 
Badania takie wymagałyby jednak długoterminowych obserwacji terenowych lub mo-
delowania komputerowego, w oparciu o wielkoskalowe materiały kartograficzne.
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Krummholz-line in the Tatra Mts.,  
Babia Góra and the Giant Mts.  

Ecotone structure and dynamics

Summary

In the mountains of Central Europe, a separate geoecological belt with moun-
tain-pine thickets (Pinus mugo, typical krummholz species, Holtmeier 1981) occurs.  
It encompasses the uppermost part of forest-alpine tundra ecotone (Troll 1973).  
Closed mountain-pine thickets stretch up to 300 meters above timberline reaching 
approximately 1600-1750 m a.s.l. in the Tatra Mts., 1520 m a.s.l. in the Babia Góra 
massif and 1360 m a.s.l. in the Giant Mts. The upper limit of dense mountain-pine 
thickets, krummholz-line, is one of the most distinct landscape boundaries in the mo-
untains. Krummholz-line is controlled by natural and anthropogenic factors, its con-
temporary course results from processes lowering the boundary and from secondary 
succession. There is a vast number of publications concerning landscape boundaries 
in the mountains referring to the timberline understood as the upper limit of continu-
ous canopy forest, while only few studies deal with the problem of krummholz-line.

The study area encompasses three mountain ranges located in Poland, Slovakia 
and the Czech Republic – the Tatra Mountains (2655 m a.s.l.), Babia Góra (1725 m a.s.l.) 
and the Giant Mountains (1602 m a.s.l.). Five test sites within the Tatra Mts. were 
chosen on the basis of variability of geology and relief, predominant aspect and either 
peripheral or central location within the massif. Level of the human impact, both 
contemporary and in historical times, was considered. The main aim of this study 
was to assess factors controlling the course and dynamics of the krummholz-line and  
the structure of dispersed krummholz belt. It was achieved by determining the impact 
of natural factors: climate (mean annual temperature and solar radiation), geology, 
relief (orography, landforms, slope covers, aspect and inclination) and geomorphic 
processes as well as the human impact. 
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Fieldwork involved mapping the krummholz-line, krummholz patches and  
individuals in 1:10000 scale. Data derived from aerial photographs were verified  
in the field. Data concerning environmental features (geology, relief, geomorphic pro-
cesses) were collected directly in the field or derived from the following cartographic 
materials: 1:10000 topographic maps of Slovakia, geological map of the Tatra Moun-
tains in 1:50000 scale (Nemčok, 1995), morphological map of the High Tatra Mts.  
in 1:50000 scale (Lukniš, 1973), and digital maps of slope aspect and gradient com-
puted on the basis of digital elevation model (DEM). DEM was created by digitising 
1:25000 topographic maps in ArcInfo and MapInfo software. The model of mean 
annual temperature was calculated using linear regression equations in which tem-
perature is dependent on altitude, aspect and relief (Hess, Niedźwiedź, Obrębska-
-Starklowa, 1975). The model of solar radiation was computed using Solar Analyst 
software (Fu, Rich 2000).

Environmental features (altitude, rock types, landforms, slope aspect and incli-
nation, presence of geomorphic processes, mean annual temperature and annual total 
solar radiation) were determined for 10-meter long, basic reaches of the krummholz
-line. Impact of particular factors on the krummholz-line was then assessed by cal-
culating average, minimal and maximal altitude and through the analysis of local mi-
nima and maxima. Analysis of habitat properties for 10% krummholz patches, both 
the largest and located uppermost allowed to determine the controls on the structu-
re of dispersed krummholz belt. Effects of human activity were evaluated by means  
of comparative analysis of aerial photos, archive photographs and postcards.

Slope aspect significantly modifies habitat properties and is considered to be  
the main factor controlling the landscape boundaries in the mountains. In the stu-
dy area, difference between average altitude of krummholz-line in respective aspects  
reaches 100-120 m in the Tatra Mts. and 160 m in the Giant Mts. However, slope 
aspect does not explain local differentiation of krummholz-line. Its course is modified 
by solar radiation, landform and geomorphic processes. Minimal and maximal altitu-
des of krummholz-line were found to be independent of aspect. 

Krummholz line is often identified with the upper limit of very cool climatic 
belt, equalled to 0° C mean annual isotherm (Hess 1965, 1974). However, only few 
reaches of krummolz-line in the Tatra Mts. (below 10%) correspond with its cour-
se. Data collected in this study confirm the results of alpine studies (Tranquillini 
1979, Koerner 1998), pointing out that mean annual temperature does not control 
the course of landscape boundaries in the mountains. Solar radiation, as the climatic  
factor dependent on local topography (slope aspect, inclination, shadowing by adjacent  
slopes, and altitude) is one of the key-factors controlling the ecotone structure, pri-
marily the uppermost location of krummholz-line and krummholz patches. Krum-
mholz-line at particularly well-insolated places is located 150-250 m higher than its 
average altitude.

Geology, which is one of the main factors determining soil type, strongly con-
trols the habitat fertility. The presence of carbonate or crystalline rocks should modify 



169Krummholz-line in the Tatra Mts., Babia Góra and the Giant Mts.

course of forest boundaries. However, it has not been confirmed in this study, what 
might be the result of specific soil type originating under the krummholz thickets, 
partially independent of rock type. The other explanation might be the intensive she-
ep and cattle grazing on carbonate substrate, which significantly altered the krum-
mholz-line. Orography seems to be the key-factor controlling the krummholz-line 
in the Tatra Mts. and the Giant Mts. Krummholz-line uplifting on watershed rid-
ges reaches 120-180 m, whereas its lowering in valley bottoms amounts to 90 m in  
the Tatra Mts. and 250 m in the Giant Mts. Geomorphic processes are the common 
factor lowering the krummholz-line in local scale. Avalanches control 25-60% of local 
minima of krummholz-line, lowering its course by approx. 100 m. Debris flows lower 
the krummholz-line might to 170 m. In some places, dissection of krummholz belt 
down to the timberline has been observed (see also Hreško, Boltižiar 2001). The mor-
phological and edaphic factors control disintegration of close mountain-pine thickets 
into patches whereas the uppermost locations of patches and individuals are control-
led by climatic factors.

Since 13-14th c., anthropogenic degradation have involved clearing mountain-pine 
thickets to obtain new pastures for sheep and cattle grazing, for extensive charcoal 
and oil production and copper and iron-ore mining. Establishing national parks in 
the study area enabled secondary succession, which led to colonization of previously 
abandoned habitats. However, this processes have been hampered by harsh edaphic 
and climatic conditions as well as by avalanches and debris flows. Extensive planting 
of mountain-pine in former Czechoslovakia significantly facilitated the renovation  
of krummholz thickets.

Assessment of factors determining the disintegration of close mountain-pine thic-
kets as well as the structure of dispersed krummholz belt were the basis for krummholz
-line typology. Five boundary types have been distinguished: orographic, morphologi-
cal, edaphic, mechanically lowered and anthropogenic krummholz-line. Orographic 
krummholz-line is located either in the valley bottoms or on the watershed ridges.  
It is controlled by climatic factors: solar radiation and wind. Edaphic krummholz-line 
results from lack of soil cover on talus slopes with block covers. Morphological krum-
mholz-line corresponds with slope-breaks or footsteps of rockfaces. Mechanically  
lowered krummolz-line is controlled by avalanches or debris flows. 

Anthropogenic krummholz-line in sites with intensive mountain-pine recon-
struction (the Western Tatra Mts. and the Giant Mts. in former Czechoslovakia)  
has been moved several hundred metres upslope and now constitutes an abrupt 
transition between mountain-pine thickets and alpine meadows. In the sites located  
in Poland, where mainly secondary succession occurred, anthropogenic krummholz
-line is characterised by relatively wide transitional zone with mountain-pine patches 
of different size and shape. Although the ecotone resembles the structure of natural 
sections, it cannot be explained by the impact of climatic, edaphic or geomorphic  
features. The evidence for its anthropogenic origin is the presence of the alpine  
juniper (Juniperus nana) and white bent-grass (Nardus stricta) communities above  
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krummholz-line as well as the dead mountain-pine individuals among relatively 
young thickets. The mountain-pine patches tend to merge and gradual advance in 
altitude of the krummholz-line has been observed for the last 50 years. 
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Zał. 1. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Małej Łąki. Objaśnienia do załączników 1-17
1 – rodzaj skał, 2 – formy terenu/rodzaj stoku, 3 – ekspozycja, 4 – nachylenie, 5 – średnia roczna temperatura, 6 – roczne promieniowanie całkowite, 7 – typ granicy.

Appendix 1. Krummholz-line course in the Mała Łąka Valley. Explanations to appendices 1-17
1 – rock type, 2 – landform/slope type, 3 – slope aspect, 4 – slope inclination, 5 – mean annual temperature, 6 – total annual solar radiation, 7 – boundary type.
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Zał. 3. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Białej Wody. Odcinki B i C1
Appendix 3. Krummholz-line course in the Bielovodská Valley. Sections B and C1



Zał. 4. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Białej Wody. Odcinek C2
Appendix 4. Krummholz-line course in the Bielovodská Valley. Section C2



Zał. 5. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Białej Wody. Odcinki C3 i D
Appendix 5. Krummholz-line course in the Bielovodská Valley. Sections C3 i D



Zał. 6. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Kieżmarskiej. Odcinki A i B
Appendix 6. Krummholz-line course in the Kežmarská Biela voda Valley. Sections A and B
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Zał. 8. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Kieżmarskiej. Odcinek D1
Appendix 8. Krummholz-line course in the Kežmarská Biela voda Valley. Section D1



Zał. 9. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Kieżmarskiej. Odcinek D2
Appendix 9. Krummholz-line course in the Kežmarská Biela voda Valley. Section D2



Zał. 10. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w dolinach Wielickiej i Batyżowieckiej
Appendix 10. Krummholz-line course in the Velická and Batizovská valleys



Zał. 11. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Żarskiej. Odcinek A1
Appendix 11. Krummholz-line course in the Žiarska Valley. Section A1
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Zał. 13. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w Dolinie Żarskiej. Odcinek B
Appendix 13. Krummholz-line course in the Žiarska Valley. Section B



Zał. 14. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w masywie Babiej Góry. Odcinki A i B
Appendix 14. Krummholz-line course in Babia Góra massif. Sections A and B



Zał. 15. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny w masywie Babiej Góry. Odcinki C, D, E, F i G
Appendix 15. Krummholz-line course in Babia Góra massif. Sections C, D, E, F and G



Zał. 16. Przebieg górnej granicy zwartej kosodrzewiny we wschodniej części Karkonoszy. Odcinki A i B
Appendix 16. Krummholz-line course in the eastern part of the Giant Mts. Sections A and B
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