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Wstęp

Przemiany krajobrazu, jakie zachodzą pod wpływem gospodarki człowieka,  
są przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno ze strony społeczeństwa 
jak i nauki. Komponentem środowiska, który jako jeden z pierwszych reaguje  
na działalność gospodarczą, jest roślinność. Wpływ antropogenicznego oddziaływa-
nia na szatę roślinną jest wielotorowy i może prowadzić zarówno do zmniejszenia 
ogólnej bioróżnorodności jak i do jej zwiększenia.

Budowa sztucznego zbiornika wodnego na terenie Karpat łączy się ze zmia-
ną warunków mezoklimatycznych w jego otoczeniu (Obrębska-Starklowa 1995, 
2000). Celem naszej pracy jest odpowiedź na pytanie jak powstanie zbiornika 
wody pitnej zlokalizowanego na rzece Rabie (Pogórze Wielickie) oraz wywołanych 
tym faktem zmian mezoklimatycznych i gospodarczych wpłynęło na roślinność w 
jego otoczeniu. Zmiany szaty roślinnej są rozważane w niniejszej pracy na trzech 
różnych poziomach: zmian w skali lokalnego krajobrazu, zmian w liczbie i katalogu 
zbiorowisk roślinnych oraz zmian jakościowych zbiorowisk roślinnych. Rozważania 
te oparte są na szczegółowych badaniach fitosocjologicznych przeprowadzonych 
metodą Braun-Blanqueta przed rozpoczęciem budowy zbiornika w latach 1968-
1969 (Trzcińska-Tacik i in. 1973) oraz po jego napełnieniu w latach 1997-1999 
(Trzcińska-Tacik, Stachurska-Swakoń 2001).

Badany obszar znajduje się na Pogórzu Wielickim, około 25 km na południo-
wy-wschód od Krakowa, w otoczeniu południowo-wschodniej części Zbiornika 
Dobczyckiego (ryc. 1). Sposób użytkowania tego terenu zmieniał się kilkakrotnie 
w wieku XX. Do roku 1945 właścicielem tego obszaru był W. Czerwiński, który 
prowadził intensywną gospodarkę rolną. Od roku 1945 do rozpoczęcia budowy 
zbiornika (połowa lat 70. XX w.) obszar był intensywnie użytkowany przez Rol-
niczy Zakład Doświadczalny. Po zakończeniu budowy zbiornika (1987 r.) część 
terenu została bezpośrednio zalana. Wokół zbiornika utworzono strefę ochronną. 
Część terenu dawnego Zakładu Doświadczalnego oddano w dzierżawę okolicznym 
rolnikom, którzy prowadzą obecnie ekstensywną gospodarkę rolną.

Przemiany na poziomie krajobrazu

Obecna struktura krajobrazu okolic Gaika-Brzezowej zdominowana jest 
przez Zbiornik Dobczycki. Porównując obecne zagospodarowanie przestrzenne 
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krajobrazu z danymi sprzed powstania zbiornika (stan z roku 1969), można za-
obserwować istotną zmianę. Pod koniec lat 60. XX w. główną rolę w krajobrazie 
odgrywały grunty orne, które zajmowały 55,4% powierzchni. Znaczny udział sta-
nowiły także pastwiska i łąki. Budowa zbiornika zmieniła w znaczący sposób tę 
strukturę przestrzenną. Połowa badanej powierzchni znalazła się pod wodą, była 
to terasa rzeki Raby, z systemem pól, pastwisk i łąk oraz zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych (ryc. 2). Pozostały, wyniesiony obecnie nad wodę obszar także 
został zmieniony. Część dawnych pól została zamieniona na łąki w bezpośredniej 
strefie ochronnej zbiornika ze względu na zakaz stosowania środków ochrony 
roślin. Zaprzestano użytkowania łąk i pastwisk na zboczach, co doprowadziło do 
wykształcenia stadiów sukcesyjnych z Robinia pseudacacia. Na znacznym obszarze 
zasadzono pas egzotycznych drzew i krzewów, aby uniemożliwić dostęp do zbior-
nika. Jedynie powierzchnia lasów na zboczach Zuchowej Góry i Szyszki nie uległa 
większym zmianom. W rezultacie pola uprawne zajmują obecnie 9,59% obszaru, 
łąki i pastwiska ok. 14% powierzchni (23% przed utworzeniem zbiornika). Brak 
obecnie w krajobrazie żwirowisk nad Rabą oraz zarośli i lasów łęgowych. Pojawiły 
się natomiast szuwary i zbiorowiska nadwodne.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań 
Fig. 1. Locality of study area



626



627

 

zmiany ilościowe zbiorowisk roślinnych

Szczegółowe badania kartograficzne pozwoliły na ocenę zmian w ilości i 
powierzchni zajmowanej przez poszczególne zbiorowiska roślinne. Liczba zbioro-
wisk roślinnych występujących obecnie na badanym terenie wynosi 25 wobec 23 
występujących tu w latach 60. XX w. Nowe zbiorowiska roślinne (w liczbie 9) są 
efektem powstania nowych siedlisk lub też mają charakter antropogeniczny. Do 
pierwszej grupy należą zbiorowiska roślinne związane z linią brzegową zbiornika 
np. Polygono-Bidentetum, Typhetum latifoliae, lub też z podniesieniem poziomu wody 
gruntowej np. Filipendulo-Geranietum czy Scirpetum sylvatici. Do drugiej grupy należy 
np. pas egzotycznych krzewów zawierający m.in. jaśminowiec Philadelphus coronarius, 
dereń biały Cornus alba, rokitnik Hippophaë rhamnoides.

W latach 1997-1999 stwierdzono brak siedmiu zbiorowisk roślinnych wy-
stępujących tu w okresie poprzednich badań. Należą do nich zbiorowiska znisz-
czone podczas budowy zbiornika: zbiorowisko żwirowiskowe Calamagrostis pseudo-
phragmites – Festuca rubra, łęg wierzbowo-topolowy Salici-Populetum, łęg ze związku 
Alno-Padion oraz dwa zbiorowiska podmokłych łąk. Zginęły także dwa zbiorowiska 
synantropijne, co związane jest ze zmianą sposobów gospodarowania: Amaranthus 
ascendens – Solanum nigrum oraz Hyperico-Spergularietum rubrae. 

Główne zbiorowiska leśne, wyróżnione w latach 60. XX w., także współcze-
śnie występują na badanym obszarze. Należą do nich grąd Tilio-Carpinetum, bór 
mieszany Pino-Quercetum oraz fragmenty kwaśnej buczyny Luzulo nemorosae-Fagetum. 

zmiany jakościowe zbiorowisk roślinnych

Szczegółowa analiza składu florystycznego oraz ilościowości gatunków  
występujących w zbiorowiskach roślinnych w obu okresach badawczych pozwo-
liła na określenie kierunku przemian poszczególnych zbiorowisk roślinnych. Na 
podstawie wskaźników różnorodności gatunkowej stwierdzono znaczne różnice w 
stosunku do zbiorowisk półnaturalnych czyli łąk i pastwisk. Istniejące fitocenozy łąk 
różnią się między sobą w sposób drastyczny. Ich obecny skład gatunkowy związany 
jest zarówno z miejscem występowania, jak również z wcześniejszą historią miej-
sca. Nieużytkowany pas ochronny roślinności okalającej Zbiornik (Zuchowa Góra) 
przedstawia różne stadia sukcesyjne łąk. Liczba gatunków występująca łącznie  
w płatach zaliczonych do rzędu Arrhenatheretalia była wyższa w latach 90. minionego 
stulecia niż poprzednio, choć średnia liczba gatunków w zdjęciu była niższa (ryc. 
3). Mniejsza różnorodność w płacie jest efektem rozrastania się ekspansywnych  
gatunków traw, głównie kupkówki Dactylis glomerata. Ogólne zwiększenie liczby 

Ryc. 2. Procentowy udział sposobów użytkowania ziemi w okolicach Gaika-Brzezowej  
w dwóch okresach badań
Fig. 2. Land-use pattern in the surrounding of the villlage Gaik-Brzezowa in two periods 
of study
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gatunków jest wynikiem akumulacji materii organicznej – nie koszenia i nie wy-
wożenia biomasy siana, czego następstwem jest pojawianie się gatunków nitrofil-
nych. Wyraźne zwiększenie wskaźnika azotu Ellenberga dla zbiorowisk łąkowych  
i pastwiskowych wiąże się ze zmniejszeniem intensywności wykorzystania tych 
powierzchni. W sąsiedztwie lasu pojawiają się siewki drzew i krzewów, co również 
wpływa na powiększenie ogólnego bogactwa gatunków, a z drugiej strony może 
wpłynąć na eliminację światłożądnych gatunków łąkowych. Koszone płaty łąki, 
znajdujące się na Zuchowej Górze, pomimo użytkowania nie zawierają wysokiej 
liczby gatunków. Jest to efekt braku nasion roślin łąkowych w glebie – poprzednio 
teren ten był intensywnie nawożonym polem uprawnym. Klasyczny płat roślinności 
łąkowej prezentuje fitocenoza, która w latach 60. XX w. i obecnie pozostaje użyt-
kowaną ekstensywnie łąką. Interesujące jest porównanie warunków siedliskowych 

Ryc. 3. Wskaźniki różnorodności dla zbiorowisk roślinnych w okolicach  
Gaika-Brzezowej w dwóch okresach badań 
Fig. 3. Diversity indices of plant communities in surrounding of the village  
Gaik-Brzezowa in two periods of study 

Objaśnienia: śr – średnia liczba gatunków w płacie, sum. – całkowita liczba gatunków  
w zbiorowisku, E – wskaźnik równomierności, S – wskaźnik Shannona. 
Zbiorowiska: A – zb. Chaerophyllum hirsutum – Caltha palustris, B – Glycerietum plicatae,  
C – zb. Rumex obtusifolius – Urtica dioica, D – Lolio-Plantaginetum, E – Oxalido-Chenopodietum, 
F – Vicietum tetraspermae, G – Lolio-Cynosuretum, H – Arrhenatheretum elatioris, I – Tilio-
Carpinetum, J – Pino-Quercetum.
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ocenione na podstawie wskaźników Ellenberga (Ellenberg 1991). Zauważyć można 
zmniejszenie się wartości wskaźnika światła, natomiast zwiększenie wskaźników 
temperatury i azotu (ryc. 4). 

Podobnie duże zmiany zaobserwowano w odniesieniu do zbiorowisk pastwi-
skowych. Znaczne zmniejszenie ogólnej powierzchni pastwisk spowodowane jest 
małym pogłowiem bydła w gospodarstwach. Większa różnorodność gatunkowa  
i obecność gatunków łąkowych wynika ze słabego użytkowania tego płatu, a także 
z historii miejsca: wcześniej teren ten użytkowany był jako wykaszana regularnie 
łąka. Niewielka ilość nawożenia organicznego widoczna jest w niższym wskaźniku 
Ellenberga dla azotu w porównaniu z badaniami wcześniejszymi.

Interesujące są przemiany zbiorowisk segetalnych. Wskutek stosowania go-
spodarki ekstensywnej w latach 90. pojawiła się stokłosa żytnia (Bromus secalinus), 
gatunek, który nie występował tu w latach 60. z uwagi na intensywną gospodarkę 
i stosowanie wtedy oczyszczonego ziarna siewnego. W porównaniu z badaniami  
z poprzedniego okresu, zmniejszyły się jednak wskaźniki różnorodności dla zbioro-
wisk segetalnych. Jest to efekt ustępowania wielu gatunków (np. Anthemis arvensis, 
Scleranthus annuus). Najmniejsze zmiany odnoszą się do zbiorowisk leśnych wystę-
pujących na badanym obszarze. Porównując jednak wskaźniki Ellenberga nawet  
tu widoczny jest niewielki wzrost wskaźnika dla temperatury.

Podsumowanie

Na obecną strukturę krajobrazu i wykształcenie zbiorowisk roślinnych 
na badanym terenie nakładają się dwa główne czynniki: mechaniczne zniszczenie 
środowiska (prace związane z budową zbiornika, tafla wody o powierzchni 950 ha) 
oraz zmiany w użytkowaniu na badanym terenie. W pierwszym przypadku zmiany  
w istnieniu określonych zbiorowisk są spowodowane zniszczeniem siedlisk (zanik 
zbiorowisk) lub stworzeniem nowych siedlisk dla roślinności (rozwój nowych 
zbiorowisk dla terenu). Zmiana sposobu gospodarowania jest wywołana zarówno 
utworzeniem strefy ochronnej zbiornika jak i zmianami ekonomicznymi w Polsce.

Znamienne jest, że największym przemianom pod tą presją uległy zbiorowi-
ska seminaturalne i synantropijne (Altesor i in.1998; Dubiel i in. 1999; Dzwonko, 
Loster 1997; Kotańska 1993; Lovsik 1999).

Zmiany mezoklimatyczne oddziaływują na zbiorowiska roślinne znacznie wol-
niej. Czas trzynastu lat, jaki upłynął od napełnienia zbiornika i wywołane tym zmiany 
mezoklimatyczne były znacznie mniejszą presją dla zbiorowisk roślinnych, niż gwał-
towne zmiany w sposobie gospodarowania, czy też mechaniczne zniszczenie siedlisk 
lub utworzenie nowych. Widoczne to jest przy porównaniu zmian, jakie zaszły w 
zbiorowiskach półnaturalnych oraz w zbiorowiskach leśnych, gdzie nie stwierdzono 
istotnych przemian. Jednakże podwyższenie wskaźnika temperatury Ellenberga dla 
zbiorowisk leśnych wskazuje, że wpływ ocieplenia lokalnego klimatu spowodowany 
istnieniem Zbiornika Dobczyckiego może ujawnić się po dłuższym czasie, koniecz-
nym dla ustalenia się równowagi w zespołach roślinnych. 
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Ryc. 4. Wskaźniki Ellenberga dla zbiorowisk roślinnych w okolicach Gaika-Brzezowej  
w dwóch okresach badań
Fig. 4. Ellenberg indices of plant communities in surrounding of the village  
Gaik-Brzezowa in two periods of study 
Objaśnienia: śr – średnia liczba gatunków w płacie, sum. – całkowita liczba gatunków  
w zbiorowisku, E – wskaźnik równomierności, S – wskaźnik Shannona. 
Zbiorowiska: A – zb. Chaerophyllum hirsutum – Caltha palustris, B – Glycerietum plicatae,  
C – zb. Rumex obtusifolius – Urtica dioica, D – Lolio-Plantaginetum, E – Oxalido-Chenopodietum, 
F – Vicietum tetraspermae, G – Lolio-Cynosuretum, H – Arrhenatheretum elatioris, I – Tilio-
Carpinetum, J – Pino-Quercetum.
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cHanGes oF lanD-use PaTTern anD iTs inFluence  
on VeGeTaTion (a case sTuDY oF Gaik-Brzezowa 

surrounDinGs, souTH PolanD)
summary

The land-use pattern in the surroundings of village Gaik-Brzezowa has 
changed considerably in the past thirty years. Significant changes in the landscape  
are a consequence of the construction of a water reservoir and of degradation  
of the natural valley and its neighbourhood since the water reservoir is located  
in the foothill area, in a mountain river valley (Fig. 1). However, the changes  
in landscape and land-use pattern follow the economic and sociological changes  
in this country. Their influence on different plant cover in the surroundings  
of the Dobczyce Reservoir is discussed in the article. The considerations are based 
on detailed phytosociological studies carried out between 1967-1969 (Trzcińska
-Tacik et al. 1973) and between 1997-2000 (Trzcińska-Tacik, Stachurska-Swakoń 
2001). Changes in the vegetation are observed on all levels of vegetation organi-
zation. The land-use pattern has changed significantly especially when comparing  
the years 1967-1969 and 1997-2000. In 1967-69 more than half of the area was 
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used as experimental plots by Agriculture Station of the Jagiellonian University.  
At present, the arable fields occupy as little as 9,6% and are divided into a few 
small farms (Fig. 2). Following the destruction of habitats or management changes 
several plant communities have disappeared from the area and few are new, which 
is the result of a new habitat formed along the shoreline of the reservoir. The 
most interesting are changes in the composition of particular plant communities. 
Changes in the diversity indices and Ellenberg indices were recorded (Fig. 3 and 
4). The most significant changes refer to the semi-natural and anthropogenic 
communities dependent on agricultural management. 
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