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Praca ta ma charakter dokumentacyjny. Badania podjęto za względu na szybkie 
tempo przeobrażeń zachodzących w środowisku. Zmiany te związane są z prze-
kształceniami w rolnictwie. Celem pracy było określenie typów zbiorowisk roślin-
nych występujących w okolicach Łysej Góry w gminie Skawina (Pogórze Wielickie). 
Teren objęty badaniami zlokalizowany jest około 14 km na południe od Krakowa, 
na obszarze znajdującym się pod długotrwałym wpływem działalności człowieka. 
Potwierdzają to pierwsze wzmianki o Skawinie pochodzące z X w. (Zinkow 1995). 
Do początku XX w. tereny przyległe miastu Skawina były obszarami rolniczymi. 
Dopiero po II wojnie światowej rozpoczął się intensywny rozwój przemysłu; 
powstała m.in. Elektrownia Skawina, Huta Aluminium (obecnie Zakłady Metalu-
rgiczne), Huta Szkła, Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet”. Pod wpły-
wem działalności człowieka zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby przekroczyło 
dopuszczalne normy (Ptak 1991). Hutę Aluminium postawiono w stan likwidacji 
w 1985 roku (Magiera-Braś 1993). Również działalność pozostałych zakładów 
przemysłowych została ograniczona w związku ze zmianami gospodarczymi, które  
zaszły na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Równocześnie zmiany te wpłynęły 
niekorzystnie na rolnictwo. Tereny, które były wykorzystywane jako użytki rolne, 
przekształcono w nieużytki. 

Prace badawcze prowadzono w latach 1998-1999. Wykonano 70 zdjęć fi-
tosocjologicznych (ryc. 1) klasyczną metodą Braun-Blanqueta (Szafer, Zarzycki 
1972), które poddano klasyfikacji numerycznej przy użyciu pakietu programów 
statystycznych „Turboveg”. Grupowano je na podstawie podobieństw w składzie 
florystycznym, a następnie dokonano analizy wystąpień gatunków charaktery-
stycznych. Wyróżniono cztery typy silnie przekształconych zbiorowisk. Dwa z nich 
sklasyfikowano w randze zespołów – Arrhenatheretum elatioris i Lolio-Cynosuretum, 
kolejne zaliczono do rzędu Fagetalia (zbiorowisko zniszczonych grądów), a następne 
do związku Alno-Padion (zbiorowisko z Alno-Padion).

W zespole określonym jako Arrhenatheretum elatioris stwierdzono następujące 
gatunki charakterystyczne: Galium mollugo (przytulia pospolita), Crepis biennis (pępa-
wa dwuletnia), Knautia arvensis (świerzbnica polna), Alchemilla pastoralis (przywrot-
nik pasterski), Arrhenatherum elatius (rajgras wyniosły), Geranium pratense (bodziszek 
łąkowy). Oprócz nich w płatach występują ruderalne gatunki nitrofilne i chwasty 
pól uprawnych lub anemochoryczne i zoochoryczne gatunki drzew i krzewów.  
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Ryc. 1. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w latach 1998-1999 
 w okolicach Łysej Góry 
Fig. 1. The sites of phytosociological relevés, made in Łysa Góra study area, in 1998-1999

Objaśnienia:      – zespół Arrhenatheretum elatioris,       – zespół Lolio-Cynosuretum,  
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Pozwala to wyznaczyć dwie tendencje zmian sukcesyjnych. W niektórych płatach 
stwierdza się duży udział gatunków charakterystycznych dla zespołu Tanaceto- 
Artemisietum vulgaris (Tanacetum vulgare –wrotycz pospolity, Artemisia vulgaris – bylica 
pospolita) przy jednoczesnym bardzo małym udziale gatunków charakterystycz-
nych dla związku Onopordetalia acanthii i rzędu Eu-Arction (Matuszkiewicz 1981).  
W innych płatach występują gatunki z rodzajów odpowiedzialnych za pierwszy 
etap sukcesji leśnej: Populus, Salix, Pinus, Alnus, Sambucus, Rubus, Crataegus (Faliński 
1986; Dzwonko, Loster 1992). Ich pojawienie się jest związane z bliskim sąsiedz-
twem zbiorowisk leśnych. Opisana sytuacja wiąże się z zaprzestaniem użytkowania 
tych obszarów.

Drugi wyróżniony zespół to Lolio-Cynosuretum. Jest on najbogatszy flory-
stycznie spośród zespołów opisanych z okolic Pogórza Wielickiego (Dubiel 1987; 
Tumidajowicz 1971). Jednak nie jest to typowy zespół pastwiskowy, ponieważ ze 
względu na zaprzestanie wypasu zwiększają swój udział gatunki charakterystyczne  
dla rzędu Arrhenatheretion. Ponadto w jego płatach zanotowano obecność drzew  
i krzewów oraz niewielką ilość gatunków ruderalnych. Opisywane zespoły łąkowe i 
pastwiskowe są pochodzenia antropogenicznego – powstają w wyniku działalności 
człowieka – a wskutek jej zaprzestania, ubożeją.

Wśród 20 badanych płatów zbiorowisk leśnych nie można wyodrębnić jedno-
stek syntaksonomicznych w randze zespołów, gdyż są to zbiorowiska o zaburzonej 
równowadze siedliskowej. Runo płatów zniszczonych grądów tworzą gatunki 
charakterystyczne dla rzędu Fagetalia, a w warstwie drzew występują w większości 
gatunki charakterystyczne dla klasy Vaccinio-Piceetea. Płaty te są przesuszone i zde-
generowane, o czym świadczy obfite występowanie Carex brizoides – turzycy drżącz-
kowatej (Olaczek 1974). Fitocenozy zbiorowiska z Alno-Padion są silnie zubożałe  
i odbiegają składem florystycznym od typowych płatów charakterystycznych dla 
tego związku. Wpływa na to regularne wycinanie roślin drzewiastych znajdujących 
się bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia.

Wskutek długotrwałej antropopresji zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych  
w okolicach Łysej Góry jest małe. Wszystkie cztery typy zbiorowisk są znacznie 
zmienione. Płaty naturalnych zbiorowisk leśnych są zniszczone wskutek dzia-
łalności człowieka związanej z zachwianiem równowagi ekologicznej, zaś płaty 
pół-naturalnych zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych są zubożałe w wyniku 
zaniechania tradycyjnych metod użytkowania. Istnieje duże prawdopodobieństwo,  
że w związku z dalszym rozwojem miasta, teren na którym występują opisane 
zbiorowiska, zostanie przeznaczony pod zabudowę i ostatnie fragmenty roślinności 
naturalnej i pół-naturalnej ulegną zanikowi.
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THE DIFFErEnTIaTIon oF PlanT coMMUnITIES  
In THE ŁySa gÓra arEa (THE WIElIczka FooTHIllS)  

aS a rESUlT oF long-TErM anTHroPoPrESSUrE
Summary

The aim of the studies is the description of plant communities near the Łysa 
Góra area in the Wieliczka Foothills. This region is of great scientific importance 
because of its fast anthropogenic changes. Plant communities may be transformed 
if a built-up area is created.  70 phytosociological releve’s have been performed 
using the Braun-Blanquet method. Two meadow associations (Arrhenatheretum  
elatioris and Lolio-Cynosuretum), and two forest communities (the community from 
Alno-Padion and the community of damaged, dry oak-hornbeam forest) were di-
stinguished. All the communities are damaged or abandoned. The habitats of the 
communities are changed by human activities.
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