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Wstęp

Płaskowyż Proszowicki położony jest na NE od Krakowa i stanowi (Kondracki 
1978) jeden z mezoregionów Niecki Nidziańskiej (ryc. 1). Obszar zbudowany jest 
z utworów mioceńskich pokrytych lessem. Na zboczach i w parowach erozyjnych 
odsłania się miejscami opoka kredowa. W wielu miejscach na podłożu lessowym 
wytworzyły się żyzne czarnoziemy, częste są też gleby brunatne i płowe, a na pod-
łożu skalistym – rędziny. Ze względu na łagodną rzeźbę (wysokości dochodzą tu do 
300 m n.p.m.), sprzyjające warunki klimatyczne oraz obecność żyznych czarnozie-
mów, teren ten już od neolitu był zasiedlony przez człowieka i użytkowany rolniczo 
(Kruk i in. 1996). Efektem tak długiego użytkowania było powstanie specyficznego 
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WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA  
NA SZATĘ ROŚLINNĄ PŁASKOWYŻU PROSZOWICKIEGO

Ryc. 1. Fizycznogeograficzne regiony Niecki Nidziańskiej (wg Kondrackiego 1978) 
Fig. 1. Physico-geographical regions of Nida Basin (by Kondracki 1978)

Objaśnienia: 1 – granica regionu, 2 – granice subregionów, 3 – obszar badań. 
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krajobrazu, w którym ponad 80% zajmują pola uprawne wykształcone głównie na 
łagodnych zboczach i na wierzchowinach. Z pozostałych form użytkowania dość 
dużą rolę odgrywają łąki, które rozwinęły się głównie w dolinach rzek (około 13% 
powierzchni). Jedynie w miejscach nie nadających się pod uprawę w wyższych czę-
ściach stoków zachowały się lasy (około 2% powierzchni), a na odsłaniających się 
na zboczach i w parowach utworach kredowych lub lokalnie na gipsach – murawy 
kserotermiczne (około 5% powierzchni). Ogólną charakterystykę współczesnej 
szaty roślinnej przedstawiono w opracowaniu H. Trzcińskiej-Tacik i in. (1998). 

Metodyka

Badania florystyczne prowadzono w latach 1994-1999 przy użyciu metody 
kartogramu stosowanej w Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce – ATPOL  
(Zając 1978). Natomiast w badaniach fitosocjologicznych, zmierzających do 
poznania zbiorowisk roślinnych, stosowano powszechnie przyjętą metodę Braun
-Blanqueta.

Wyniki

W trakcie badań nad florą Płaskowyżu Proszowickiego stwierdzono wystę-
powanie ok. 860 gatunków roślin, wśród których 175 gatunków (20%) stanowią 
rośliny synantropijne. Są one rozmieszczone dość równomiernie na całym terenie 
(ryc. 2). Zwłaszcza licznie występują na polach, gdzie towarzyszą wprowadzonym 
świadomie przez człowieka roślinom uprawnym. Pola to zbiorowiska najsilniej 
przekształcone i całkowicie uzależnione od gospodarki człowieka. W uprawach 
zbóż rozpowszechnionym zespołem jest Vicietum tetraspermae. Jako pospolite chwa-
sty rosną tu m.in. Papaver rhoeas, Consolida regalis czy Apera spica-venti. Do rzadkich 
roślin segetalnych należą np. Agrostemma githago czy Adonis aestivalis. W uprawach 
okopowych najczęściej występuje zespół Echinochloo-Setarietum, w którym pospolite  
są m.in. Echinochloa crus-galli czy Setaria glauca. Rzadkie chwasty upraw okopowych 
związane są z zespołem Lamio-Veronicetum politae np. Lamium amplexicaule i Veronica 
polita.

Zabudowaniom we wsiach i w miastach towarzyszą także rośliny synantro-
pijne. Wchodzą one w skład nielicznych na tym terenie zbiorowisk ruderalnych.  
Pod murami i ogrodzeniami najbardziej rozpowszechnione są: Leonuro-Arctietum 
tomentosi i Urtico-Malvetum, natomiast w miejscach wydeptywanych rośnie Planta-
gini-Lolietum. Do często spotykanych roślin synantropijnych należą tu m.in. Ballota 
nigra, Leonurus cardiaca czy Malva neglecta. Natomiast rzadkie chwasty ruderalne  
to np. Hyoscyamus niger czy Asperugo procumbens.

W dolinach rzek rozpowszechnione są łąki z klasy Molinio-Arrhenatheretea.  
Są to zbiorowiska na wpół naturalne, złożone wprawdzie z gatunków rodzimych, 
lecz utrzymujące się sztucznie dzięki działalności człowieka: koszeniu, niekiedy 
wypasowi, wypalaniu czy nawożeniu. W miejscach bardziej suchych (u podnóży 
zboczy, na wyższych terasach i na miedzach) częste jest Arrhenatheretum elatioris, 
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Ryc. 2. Koncentracja stanowisk gatunków synantropijnych na Płaskowyżu Proszowickim 
(w siatce kartogramu 2 x 2 km)
Fig. 2. Concentration of the sites of synanthropic species in the Proszowice Plateau 
(cartogramme grid 2 x 2 km) 

Objaśnienia: Liczba gatunków w jednostce kartogramu przedstawiona jest procentowo 
wielkością średnicy koła (maksymalna liczba gatunków w jednostce kartogramu  
wynosi 22) w przedziałach co 12,5% 

natomiast na siedliskach wilgotnych spotyka się łąki z Calthion: Cirsio-Polygonetum 
bistortae (w płaskich dolinach rzek i strumieni) i Cirsietum rivularis (w zagłębie-
niach terenu) oraz bardzo rzadko fragmenty osuszonych łąk z Trollius europaeus 
zaliczanych do rzędu Molinietalia. Na najbardziej mokrych siedliskach wykształciły 
się rozmaite szuwary turzycowe z Magnocaricion np. Caricetum distichae, C. acutiformis  
czy C. gracilis. Na brzegach rowów odwadniających i w małych stawkach spotyka 
się szuwary z Typha latifolia, Glyceria maxima czy Phragmites australis.

W miejscach stanowiących swoiste krajobrazowe „wyspy siedliskowe”: na 
śródpolnych miedzach, na stromych stokach i nadrzecznych skarpach wykształciły 
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się zbiorowiska muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. W ich skład 
wchodzą liczne gatunki rzadkie i chronione np. Adonis vernalis, Stipa capillata, Linum 
hirsutum czy Linum flavum. Najbardziej rozpowszechniony na Płaskowyżu Proszowic-
kim zespół murawy kserotermicznej to Thalictro-Salvietum pratensis, który występuje  
zarówno na rędzinach kredowych, jak i na lessie. Z płytkimi rędzinami kredowy-
mi wiąże się Inuletum ensifoliae, natomiast z rędzinami na gipsach lub rzadziej z 
suchymi, brunatnymi glebami na lessach Sisymbrio-Stipetum capillatae. Zbiorowiska  
te utrzymują się dzięki wspomnianym już warunkom siedliskowym, a także dzięki 
ekstensywnemu wypalaniu lub wypasaniu (Towpasz i in. 1999). W przypadku bra-
ku ingerencji człowieka skarpy i miedze zarastają początkowo przez Rubus caesius,  
a w następnym etapie sukcesji mogą rozwinąć się zarośla z tarniną Prunus spinosa  
i z różnymi gatunkami róż (głównie Rosa canina). Często w zaroślach występuje 
również bardziej nitrofilny Sambucus nigra. W sąsiedztwie zabudowań spotyka  
się gęste zarośla z Lycium barbarum, krzewu pochodzącego z obszaru śródziemno-
morskiego i dawniej hodowanego, a obecnie już tu zadomowionego i samodzielnie 
rozprzestrzeniającego się.

Na lessowych skarpach ponad drogami, a rzadziej na skarpach nadrzecznych, 
spotyka się, zazwyczaj niewielkie zadrzewienia z wprowadzoną przez człowieka  
i już na tym terenie zadomowioną, północno-amerykańską robinią akacjową  
Robinia pseudacacia. Drzewo to rozprzestrzeniania się głównie wegetatywne poprzez 
szybko rosnące rozłogi.

Najmniejszą przestrzennie rolę odgrywają na Płaskowyżu Proszowickim  
naturalne lub na wpół naturalne lasy liściaste z klasy Querco-Fagetea. Są to grądy 
Tilio-Carpinetum z grabem zwyczajnym Carpinus betulus, lipą drobnolistną Tilia cordata  
i z dębem bezszypułkowym Quercus robur w drzewostanie. Rosną one na stokach 
rozleglejszych wzniesień i na wierzchowinach, w miejscach nie użytkowanych  
rolniczo i są ograniczone tylko do niewielkich enklaw. Natomiast występujące  
niegdyś w dolinach rzek łęgi wierzbowo-topolowe z Alno-Padion zostały zniszczone 
przez człowieka i obszary te zajęte są głównie przez wilgotne łąki. Obecnie łęgi 
zachowane są jedynie fragmentarycznie, głównie w postaci pojedynczych drzew 
ciągnących wąskimi smugami wzdłuż rzek; niekiedy są to zarośla wierzbowe  
z Salicion. W runie zaburzonych zbiorowisk leśnych spotyka się zadomowione ro-
śliny synantropijne obcego pochodzenia np. Impatiens parviflora czy Solidago gigantea.

Uwagi końcowe

Teren Płaskowyżu Proszowickiego jako ekumena starego osadnictwa nosi wy-
raźne ślady obecności kultur ludzkich (np. w postaci kurhanów, wałów, grodzisk), 
widoczne w krajobrazie po dzień dzisiejszy. Stanowią one obiekt badań archeolo-
gów i archeobotaników. Dowodzą, że skład flory i zróżnicowanie półnaturalnych 
zbiorowisk roślinnych na tym obszarze w znacznej mierze zostały ukształtowane 
gospodarką człowieka z okresu neolitycznego i rzymskiego (Kruk i in. 1996; 
Trzcińska-Tacik, Lityńska-Zając 1999). Trwająca od ok. 5 tysięcy lat działalność  
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gospodarcza na Płaskowyżu Proszowickim stworzyła typ krajobrazu rolniczego  
o dużej wartości kulturowo-przyrodniczej. Umiarkowana antropopresja na tym  
terenie pozwala na utrzymanie bądź restytucję mozaiki krajobrazowej z dużą ilo-
ścią płatów zróżnicowanych zbiorowisk i łączących je korytarzy, zwiększających 
różnorodność gatunkową.
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HUMan IMpaCt on tHE VEgEtatIon CoVEr  
In tHE proszowICE pLatEaU

Summary

Investigations in question of the vegetation cover in the Proszowice Plateau 
were carried out over 1994-1999. The area is situated near Cracow, the Małopolska 
Upland, and is one of the Nida Basin regions (Fig. 1). The Proszowice Plateau 
has a typical agricultural character, and is covered mostly (80%) with arable fields. 
The extensive, deforested hills, up to 300 m above sea level and shallow, wide 
depressions of river valleys dominate there. The region is built of Miocene depo-
sits overlaid with loess, while outcrops on steep slopes and erosion gullies are 
built of chalk or, locally, gypsum. In many places fertile chernozems were formed 
from the loess, also frequent are brown and lessivage soils, as well as rendzinas 
on the rock substratum. The favourable physiographical conditions have brought 
about that the area has been used agriculturally since the Neolithic. The spatial 
distribution of the main types of plant communities is closely related to site con-
ditions typical of particular landform units. Plateaus and gentle slopes are covered 
with arable fields. Relatively small areas are covered with typical fresh meadows of 
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Arrhenatheretum elatioris. They occur at slope-feet, on higher terraces, and on balks. 
In wide and shallow stream valleys moist and wet meadows (Calthion, Magnocaricion) 
predominate, and the stands of the xerothermic grassland (Festuco-Brometea) occur 
in places not used for agriculture, such as steep escarpments between fields, steep 
slopes of hills, gullies, and stream banks. Small and scarce forests (Querco-Fagetea)  
are preserved on plateaus, and gentle slopes. On stream banks small stands of wil-
low thickets (Salicion), and fragments of riverside carrs (Alno-Padion) develop. 

The character of the vegetation cover depends mainly on human manage-
ment. The most important in this context are arable fields. These plant commu-
nities have many synanthropic plants (Fig. 2) in their composition. Meadows are  
semi-natural plant communities consisting of native species maintaining due 
to mowing or grazing. Similarly, stands of xerothermic grassland have been ma-
intained due to human impact, mainly to burning and grazing. Forests are plant 
communities largely damaged by human activity. In their herb layer alien but 
naturalized, synanthropic plant species may be found. 
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