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Abstract: The paper presents the role of geobotanical data for landscapes characterization and assessment during 
landscape audits accomplishing. The most important concepts of flora and vegetation spatial differentiation are 
based on the idea of four limiting filters, namely: (a) biogeographic, (b) physiological, (c) biocoenotic, and (d) of 
tolerance and adaptation. Spatial and ecological vegetation richness results in different spatial patterns which can 
characterize separate regions of Poland. The presence of rare plant species and vegetation types, as well as the 
types of vegetation mosaics (patterns) should be the part of distinguishing the characteristic features and landscape 
determinants in classification and assessment of the current landscape condition. For plant species and vegetation 
types the following variables: presence and geographic range type, are the most helpful during this process, while 
lists of syntaxa, spatial domination, catenal sequences and landscape metrics are most important when land-
scape/regional units based on potential or actual vegetation are analyzed and evaluated. 
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roślinność rzeczywista  
Key words: landscape audit, vegetational landscapes, geobotanical characteristics, potential vegetation, actual 
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Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzę-
dzi ochrony krajobrazu (Ustawa… 2015) wprowadziła między innymi obowiązek wykonania tzw. audytu 
krajobrazowego, czyli okresowego kompleksowego przeglądu i oceny stanu krajobrazów Polski we 
wszystkich województwach. W zakres audytu wchodzi m.in. określenie cech charakterystycznych krajo-
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brazów oraz ocena ich wartości, w tym także z punktu widzenia przyrodniczego znaczenia danego kra-
jobrazu, częstości występowania na obszarze kraju oraz stanu zachowania (por. Solon i in. 2015). 

Szata roślinna jest jednym z tych komponentów środowiska przyrodniczego, które w znacznym 
stopniu warunkują cechy charakterystyczne krajobrazów, wpływają na ocenę ich wartości przyrodni-
czych oraz wskazują kierunki ochrony i zrównoważonego użytkowania.  

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych koncepcji dotyczących zróżnicowania szaty ro-
ślinnej i geobotanicznych cech charakterystycznych krajobrazów Polski i na tym tle wskazanie tych ujęć 
merytorycznych, które powinny znaleźć zastosowanie w trakcie wykonywania audytów krajobrazowych. 

Czynniki warunkujące specyfikę zbiorowisk roślinnych 

Specyfika zbiorowisk roślinnych zależy w głównej mierze od listy gatunków w nich występujących  
i ich stosunków ilościowych (Matuszkiewicz W. 1974). Skład gatunkowy w konkretnym miejscu i czasie 
jest uwarunkowany wieloma różnymi czynnikami, oddziaływującymi w sposób w zasadzie niezależny od 
siebie, które funkcjonują jako filtry ograniczające tworzenie zupełnie przypadkowych kombinacji gatun-
ków. W sposób umowny można wyróżnić następujące filtry: (a) biogeograficzny, (b) fizjologiczny, (c) 
biocenotyczny, (d) odpornościowy i przystosowawczy (ryc. 1). 

 

 
Ryc. 1. Podstawowe grupy czynników warunkujących (filtry) rzeczywiste zbiorowiska roślinne oraz hipotetyczny stan 
określany poprzez potencjalną roślinność naturalną 
Fig. 1. The basic groups of factors (filters) determining the actual plant communities, and its hypothetical state 
determined by potential natural vegetation 
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Oczywiste jest uzależnienie zbiorowisk od zestawu gatunków roślin występujących w danym regionie 
(flory). Określić to można, jako działanie tzw. filtra biogeograficznego. Brać jednak należy pod uwagę, że  
w regionach Polski flora ulegała i nadal ulega zmianom, poczynając od ustąpienia lodowca w ciągu całego 
holocenu. Niemal wszystkie gatunki roślin, w tym zwłaszcza te, które budują najważniejsze zbiorowiska 
współcześnie, pojawiały się na terenie naszego kraju w różnych okresach, co zależne było z jednej strony 
od zmian klimatycznych, a z drugiej od dynamiki zmian zasięgu poszczególnych gatunków. Tak na przykład 
bardzo ważny dla struktury lasów liściastych w Polsce grab rozprzestrzenił się około 4000 lat temu, a od-
grywający wielką rolę w niektórych regionach buk wszedł około 3000 lat temu i jak się wydaje nie zakończył 
jeszcze ekspansji na wschód, zwłaszcza w rejonach północnej Polski (Boratyńska K., Boratyński A. 2000; 
Dobrowolska i in. 2008). Także współcześnie flora poszczególnych regionów ulega zmianom, głównie za 
sprawą świadomych działań człowieka, oraz w wyniku tzw. synantropizacji roślinności na skutek sponta-
nicznego wchodzenia gatunków mających swoją ojczyznę w innych regionach biogeograficznych. Ma to 
wpływ na formowanie się zbiorowisk roślinnych – sadzenie buka lub świerka na terenach poza ich pierwot-
nym areałem może sprzyjać tworzeniu specyficznych zbiorowisk leśnych, których wcześniej na danym 
terenie być nie mogło. Samorzutne rozprzestrzenianie się amerykańskiego klonu jesionolistnego albo wielu 
gatunków zielnych (nawłocie, żółtlice) umożliwia w efekcie formowanie się nowych typów zbiorowisk.  

Odmienności cech fizyczno-chemicznych oraz stosunków wodnych podłoża i gleby poszczególnych 
fragmentów terenu, a także warunków klimatycznych daje w efekcie zróżnicowanie siedlisk dostępnych 
dla roślin. Działa przy tym tzw. filtr fizjologiczny, wynikający z zapisanej w genotypie konstytucji po-
szczególnych gatunków roślin, wykazujących określone amplitudy fizjologiczne w stosunku do poszcze-
gólnych czynników środowiska (np. pH gleby, zawartości wapnia, czynników termicznych i wilgotnościo-
wych powietrza lub gleby i wielu innych). Filtr fizjologiczny eliminuje występowanie tych gatunków, dla 
których warunki w danym miejscu nie mieszczą się w ramach amplitudy fizjologicznej.  

Na to nakładają się uwarunkowania biocenotyczne, czyli ogólnie bardzo złożone i ciągle jeszcze 
słabo poznane interakcje międzygatunkowe, w wyniku czego pewne gatunki mogą bardzo znacznie 
wpływać na możliwości życiowe innych poprzez różnego rodzaju oddziaływania bezpośrednie i pośred-
nie, jak np. ograniczanie dostępu światła i modyfikację warunków termicznych, ograniczanie możliwości 
kiełkowania nasion przez odkładanie martwej materii organicznej, zmiany warunków chemicznych gleby, 
w szczególności jej zakwaszenie, konkurencja o pierwiastki, działania o charakterze allelopatii, wpływ na 
formowanie się zestawu fauny oraz grzybów i mikroorganizmów. Działanie filtru biocenotycznego polega 
na ograniczeniu możliwości rozwoju jednych a poprawie warunków dla innych gatunków. Skutkiem tego 
tzw. amplitudy ekologiczne poszczególnych gatunków są odmienne od ich amplitud fizjologicznych.  
Z tego też powodu w przyrodzie spotyka się, zwłaszcza na szerszą skalę, tylko niektóre kombinacje 
gatunków spośród znacznie większej liczby teoretycznie możliwych. W formowaniu stosunków bioceno-
tycznych największa rola przypada roślinom występującym w dużych zagęszczeniach lub o jednostkowo 
dużych rozmiarach, w tym zwłaszcza niektórym gatunkom drzew, określanych mianem edyfikatorów.  

Kolejny filtr, odpornościowy i przystosowawczy, wynika z reakcji roślinności na czynniki spoza bio-
cenozy i jej siedliska. Te czynniki mogą mieć bardzo rozmaity charakter pod względem formy oddziały-
wania, intensywności i częstotliwości występowania. Są wśród nich takie, które mają naturalny (to zna-
czy nie związany bezpośrednio z człowiekiem) charakter (np. wylewy rzek, osuwiska, pożary naturalne) 
albo charakter w mniejszym lub większym stopniu antropogeniczny, bowiem wynikają z celowych dzia-
łań, dotyczących zwykle gospodarczego wykorzystania lub przypadkowych oddziaływań człowieka na 
roślinność. Oddziaływania zewnętrzne, zwłaszcza te będące skutkiem gospodarczego zainteresowania 
człowieka roślinnością, zwykle mają charakter zestawów bodźców zależnych od formy gospodarowania. 
Użytki takie jak: łąka, pastwisko, pole orne zbożowe lub okopowe, kultura sosnowa to miejsca mniej lub 
bardziej intensywnego formowania roślinności w ramach rolnictwa lub leśnictwa. Powtarzalność form 
antropogenicznego lub naturalnego oddziaływania, zwłaszcza gdy mają one dłuższą historię, doprowa-
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dziło do wytworzenia się takich układów roślinnych (zbiorowisk lub ich zestawów), których skład flory-
styczny i ilości poszczególnych gatunków zależne są od stałego lub epizodycznego wystąpienia danego 
oddziaływania, przy zachowaniu wszystkich wcześniej omówionych uwarunkowań.  Wpływ zewnętrznych 
oddziaływań (czasem są to trwałe działania o charakterze „uprawy” a czasem krótkotrwałe kataklizmy) 
przejawia się poprzez tzw. filtr odpornościowy lub przystosowawczy. Polega to na tym, że tylko niektóre 
gatunki są w stanie przetrwać pewne działania, a niektóre są nawet do skutków tych działań dobrze 
dostosowane i odnoszą w zmienionych warunkach sukces, bowiem w takiej sytuacji stosunki bioceno-
tyczne układają się zgoła odmiennie niż w układzie izolowanym od zewnętrznych wpływów. 

Łączne współdziałanie tych czterech grup oddziaływań (flora, siedlisko, biocenoza, oddziaływanie 
zewnętrzne) daje w efekcie znaczną, lecz skończoną liczbę sytuacji, w których formować się może 
konkretne zbiorowisko roślinne. Tym sytuacjom w sposób mniej lub bardziej jednoznaczny odpowiada 
fitosocjologiczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych, które tworzą się w regionie. Z tego wynika regio-
nalny inwentarz zbiorowisk roślinnych roślinności rzeczywistej (Matuszkiewicz J.M., Kozłowska 1981). 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że zbiorowiska, poza bardzo nielicznymi, nie powstają od razu w go-
towej postaci, nawet jeżeli warunki dla ich powstania określone przez siedlisko są optymalne. W warunkach 
naturalnych zasiedlanie pozbawionego roślin siedliska (martwy substrat glebowy, pozbawiony roślin zbiornik 
wodny) przebiega przez kolejne rodzaje zbiorowisk roślinnych w tzw. procesie sukcesji pierwotnej. To ciąg 
zmieniających się zbiorowisk prowadzący ogólnie od prostych i otwartych, ubogich florystycznie, mało za-
sobnych w materię organiczną i krótkotrwałych zbiorowisk pionierskich (np. murawa piaskowa ze szczotli-
chą siwą) do złożonych strukturalnie, bogatych florystycznie, wysoko produktywnych i gromadzących dużo 
materii organicznej, trwałych zbiorowisk kończących sukcesję na danym typie siedliska (np. boru mieszane-
go sosnowo-dębowego). W tym układzie wszystkie zbiorowiska w serii są nietrwałe i podlegają procesom 
kierunkowych zmian poza jednym zbiorowiskiem finalnym. Podobny w ogólnym zarysie jest proces tzw. sukcesji 
wtórnej, przebiegającej na pozbawionych finalnego zbiorowiska fragmentach terenu, zwykle w następstwie 
zaprzestania użytkowania tego terenu przez człowieka. Rozpoznanie zbiorowiska finalnego (zgodnego najczę-
ściej z potencjalną roślinnością naturalną) jest istotą rozpoznania serii sukcesyjnej i pozwala na identyfikację 
typu siedliska ze względu na wymagania roślinności. Wszystkie zbiorowiska, które mogą być odniesione do 
danego zbiorowiska finalnego traktowane są jako „dynamiczny krąg zbiorowisk” (ryc. 2).  

 

 
 
Ryc. 2. Stosunek roślinności rzeczywistej, tworzącej „dynamiczny krąg zbiorowisk zastępczych” do potencjalnej 
roślinności naturalnej 
Fig. 2. Relation between actual vegetation forming a „dynamic circle of substitute communities” and natural potential 
vegetation 
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Potencjalna roślinność naturalna 

Potencjalna roślinność naturalna to pojęcie abstrakcyjne wprowadzone dla identyfikacji typów sie-
dlisk zbiorowisk roślinnych uważanych za naturalne i stabilne. Określa się ją, jako „hipotetyczny stan 
roślinności, jaki zostałby osiągnięty na drodze naturalnych procesów rozwojowych roślinności, gdyby 
aktualna działalność człowieka ustała”. Zakłada się przy tym natychmiastowość przebiegu procesów 
sukcesji oraz niewystępowanie żadnych zahamowań w ich przebiegu, co nie jest realistyczne. Potencjal-
na roślinność naturalna wyraża więc, opisany poprzez typologiczne jednostki zbiorowisk roślinnych, 
potencjał biotyczny aktualnych siedlisk w konkretnym regionie, odznaczającym się określonym zesta-
wem możliwych naturalnych zbiorowisk trwałych (Tüxen 1956). Jak wynika z powyższej definicji, roślin-
ność potencjalna nie jest tożsama z roślinnością pierwotną, czyli taką, jaka występowała w danym miej-
scu w czasach zanim człowiek zmienił układy roślinne, bowiem uwzględnia wszystkie te zmiany w siedli-
sku, jakie człowiek na trwałe w nim spowodował (np. zmiany stosunków wodnych, nowe formy terenu). 
Nie jest także tożsama z prognozowanym stanem roślinności w przyszłości, bowiem zakłada całkowity 
brak zakłóceń zewnętrznych.  

Stosowanie pojęcia potencjalnej roślinności naturalnej pozwala na analizę warunków 
ekologicznych w regionach z pominięciem aktualnego ("doraźnego") wpływu człowieka 
na układy roślinne  

Potencjalne krajobrazy roślinne 

Zgodnie z autorskim ujęciem krajobrazowego zróżnicowania roślinności J.M. Matuszkiewicza (1978, 
1979a, 1979b, 1981a, 1981b, 1993) krajobraz roślinny to kategoria typologiczna, stworzona dla synte-
tycznego opisu przestrzenno-typologicznego zróżnicowania roślinności w jednostkach regionalnych 
(fitokompleksach krajobrazowych, okręgach geobotanicznych), wykazujących podstawowe zróżnicowa-
nie siedliskowe1. Kategoria ta jest wyróżniana na podstawie porównań charakterystyk roślinności nie-
wielkich, zwartych przestrzennie, wyróżniających się na tle otoczenia i homogenicznych pod względem 
struktury fragmentów przestrzeni geograficznej, które mogą być traktowane jako jednostki regionalne. 
Charakterystyki indywidualnych jednostek przestrzennych, będących następnie podstawą tworzenia 
typologii obejmują inwentarz typów zbiorowisk roślinnych, ich udział powierzchniowy, wzorzec rozmiesz-
czenia w przestrzeni, wzajemne sąsiedztwo, oraz związek z określonymi lokalizacjami siedliskowymi. 
Charakterystyki takie są praktycznie możliwe do pozyskania jedynie na podstawie mapy roślinności  
o odpowiednim poziomie szczegółowości tematycznej (typologicznej) i przestrzennej. Ze względu na 
dostępność odpowiednich materiałów kartograficznych zróżnicowanie regionalno-krajobrazowe roślinno-
ści w skali województwa lub ogólnopolskiej może dotyczyć wyłącznie roślinności potencjalnej (potencjal-
ne krajobrazy roślinne) (ryc. 3).  

                                                      
1 Takie ujęcie, zgodne z poglądami Jerzego Kondrackiego, według współcześnie rozpowszechnionych podejść odpowiada "typowi 
krajobrazu", przy zachowaniu terminu "krajobraz" jako pojęcia ogólnego lub odnoszącego się do krajobrazów indywidualnych. 
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Ryc. 3. Krajobrazowe jednostki roślinności wyróżnione na podstawie przeglądowej mapy potencjalnej roślinności naturalnej 
(Matuszkiewicz J.M. 2008) z odniesieniem do typologii potencjalnych krajobrazów roślinnych (Matuszkiewicz J.M. 1993). Anali-
zowany obszar obejmuje około 5000 km kw. w obrębie 5 makroregionów (314.6 i 314.7 - Pojezierze Południowopomorskie, 
314.8 - Dolina Dolnej Wisły, 315.1 - Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, 315.3 - Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, 315.5 - 
Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie) i dziewięciu mezoregionów (por. schemat w prawym górnym rogu ryciny). 
Fig. 3. Vegetational landscape units based on the map of potential vegetation (Matuszkiewicz J.M. 1933), according to the 
typology of Matuszkiewicz J.M. 1993. The analyzed area covers about 5000 sq. km of 5 macroregions and 9 mesoregions (see 
the insert map in the upper right corner). 

 
Jedynie w przypadku obszarów stosunkowo niewielkich, dla których zostały opracowane szczegó-

łowe mapy roślinności rzeczywistej możliwe jest wyróżnianie jednostek krajobrazowych bazujących na 
zróżnicowaniu typologiczno-przestrzennym mozaiki rzeczywistych (aktualnych) zbiorowisk roślinnych. 

Wykorzystanie danych geobotanicznych dla określania cech charakterystycznych 
i wyróżników krajobrazów Polski  

Zgodnie z przyjętymi definicjami za cechy charakterystyczne krajobrazu uznaje się te, które odnoszą 
się zarówno do porządku typologicznego jak i regionalnego. Obejmują te cechy (obiekty, procesy i ich wła-
ściwości), których obecność jest powszechna w danym typie (regionie) i wynika bezpośrednio z kryteriów 
wyróżniania danego regionu lub typu (podtypu) krajobrazu. Natomiast wyróżniki odnoszą się do konkretnych 
obiektów, zespołów obiektów, lub płatów pokrycia terenu w obrębie krajobrazów lokalnych, o szczególnie 
wyraziście wykształconych cechach klasyfikacyjnych, wyróżniających te obiekty/zespoły w krajobrazie  
i pozwalających w sposób jednoznaczny je zidentyfikować (Solon i in. 2014; Myga-Piątek i in. 2015). 
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Jak wynika z dyspozycji ustawowych, dotyczących zakresu audytu, łączny opis krajobrazów, będący 
podstawą ich oceny i typowania krajobrazów priorytetowych powinien zawierać odwołania do zróżnico-
wania szaty roślinnej (Solon i in. 2015).   

W szczególności mogą one dotyczyć różnych cech poszczególnych gatunków roślin (lub flory w ca-
łości), roślinności potencjalnej oraz roślinności rzeczywistej (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Charakterystyki geobotaniczne możliwe do wykorzystania przy opisie krajobrazów na potrzeby audytu 
Table 1. Geobotanical parameters useful in landscape description during the process of a landscape audit 
 

Cecha Gatunki 
roślin 

Roślinność potencjalna Roślinność rzeczywista 
zbiorowiska krajobrazy zbiorowiska krajobrazy 

Obecność  X X X X X 
Typ zasięgowy X     
Stopień dominacji powierzchniowej  X  X  
Powiązania z formą rzeźby  X  X  
Lista zespołów   X  X 
Sekwencje na katenie   X   
Metryki krajobrazowe     X 

Gatunki roślin 

W przypadku poszczególnych gatunków za wyróżniki krajobrazów indywidualnych (lub ich zgrupo-
wań o charakterze regionalnym) można przyjąć obecność gatunków o wyraźnie ograniczonym obszarze 
występowania (endemity, gatunki z granicą zasięgu) (ryc. 4) lub gatunków bardzo rzadkich, ale występu-
jących na rozproszonych stanowiskach w całej Polsce. W skali przeglądowej i ogólnopolskiej źródłem 
informacji wspomagającym typowanie takich gatunków jest Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych  
w Polsce (Zając A., Zając M. 2001).  

Ryc. 4. Przykładowe gatunki o różnym typie zasięgu, mogące stanowić cechę charakterystyczną krajobrazów w ujęciu regional-
nym lub wyróżnik w ujęciu lokalnym (kompilacja na podstawie: Zając A., Zając M. 2001 oraz Snowarski 2009) 
Fig. 4. Chosen species of different types of geographical distribution, as examples of landscape characteristic features from 
regional perspective or landmarks from local perspective (compilation after Zając A., Zając M. 2001 and Snowarski 2009) 
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Ryc. 5. Rozmieszczenie przestrzenne wybranych typów roślinności potencjalnej w Polsce (str. 92). 
A. Regionalne zróżnicowanie zbiorowisk grądów (związek Carpinion). 1.1. – Grąd subatlantycki (zespół Stellario-
Carpinetum); Grąd środkowo-europejski (zespół Galio-Carpinetum): 2.1. postać śląsko-wielkopolska, 2.2. postać 
podgórska, 2.3. postać kujawska; Grąd subkontynentalny (zespół Tilio-Carpinetum): 3.1. – postać małopolska, 3.2. – 
postać podgórska, 3.3. – postać środkowopolska, 3.4. – postać subborealna, 3.5. – postać wołyńska. 
B. Zróżnicowanie lasów bukowych (związek Fagion). 1.1. – Żyzna buczyna niżowa (zespół Galio odorati-Fagetum = 
Melico-Fagetum); Żyzna buczyna sudecka (zespół Dentario enneaphyllidis-Fagetum): 2.1. – forma podgórska, 2.2. – 
forma górska; Żyzna buczyna karpacka (zespół Dentario glandulosae-Fagetum): 3.1. – postać zachodniokarpacka 
podgórska, 3.2. – postać zachodniokarpacka górska, 3.3. – postać wschodniokarpacka podgórska, 3.4. – postać 
wschodniokarpacka górska; 4.1. –  Uboga buczyna niżowa (zespół Luzulo pilosae-Fagetum); 5.1. – Uboga buczyna 
górska (zespół Luzulo luzuloidis-Fagetum).  
C. Zróżnicowanie acydofilnych lasów dębowych (klasa Quercetea robori-petraeae). 1 – acydofilny pomorski las 
brzozowo-dębowy (zespół Betulo-Quercetum); 2 – acydofilny pomorski las bukowo-dębowy (zespół Fago-
Quercetum); 3 – acydofilny środkowoeuropejski las dębowy (zespół Calamagrostio-Quercetum); 4 – acydofilny 
podgórski las dębowy (zespół Luzulo luzuloidis-Quercetum). 
Fig. 5. Spatial distribution of chosen types of potential vegetation in Poland. 
A. Regional differentiation of oak-hornbeam forests (alliance Carpinion). 1.1. – Stellario-Carpinetum; Galio-
Carpinetum: 2.1. Silesian-Great Poland form, 2.2. submontane form, 2.3. Kujawy form; Tilio-Carpinetum: 3.1. – Little 
Poland form, 3.2. – submontane form, 3.3. – Middle Poland form, 3.4. – subboreal form, 3.5. – Wolhyn form. 
B. Differentiation of beech forests (alliance Fagion). 1.1. – Galio odorati-Fagetum = Melico-Fagetum; Dentario enne-
aphyllidis-Fagetum: 2.1. – submontane form, 2.2. – montane form; Dentario glandulosae-Fagetum: 3.1. – West 
Carpathian submontane form, 3.2. – West Carpathian montane form, 3.3. – East Carpathian submontane form, 3.4. 
– East Carpathian montane form; 4.1. –  Luzulo pilosae-Fagetum; 5.1. – Luzulo luzuloidis-Fagetum.  
C. Differentiation of acidophilous oak forests (class Quercetea robori-petraeae). 1 – Betulo-Quercetum; 2 – Fago-
Quercetum; 3 – Calamagrostio-Quercetum; 4 – Luzulo luzuloidis-Quercetum. 
 

Roślinność potencjalna 

Wykorzystanie potencjalnej roślinności naturalnej do charakterystyki krajobrazów jest szczególnie 
przydatne przy pracach w skalach przeglądowych i ponadregionalnych. Służyć temu może mapa poten-
cjalnej roślinności Polski w skali 1:300000 (Matuszkiewicz W. i in. 1995; Matuszkiewicz J.M. 2008). 
Zestaw jednostek kartograficznych mapy ustalony został na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, 
przez co w pewnym stopniu nie odpowiada on ściśle dzisiejszym ujęciom syntaksonomicznym. Szcze-
gólnie jest to widoczne w przypadku olsów i borów mieszanych. Co ważniejsze jednak, jednostki, głów-
nie ze względu na skalę mapy, ujęte zostały dość szeroko pod względem siedliskowym. W szczególno-
ści nie zostały uwzględnione zależności od wilgotności gleb uwidaczniające się w wewnętrznym zróżni-
cowaniu zespołów. I tak w borach sosnowych nie uwzględniono ich zróżnicowania na suche, świeże  
i wilgotne, któremu to zróżnicowaniu w dzisiejszym podziale syntaksonomicznym odpowiada podział na 
zespoły. Także nie wyróżniono wilgotnych i świeżych postaci innych zespołów. Natomiast przeglądowy 
charakter mapy pozwolił na szczegółowy podział jednostek kartograficznych pod względem regionalne-
go zróżnicowania poszczególnych typów zbiorowisk. Uwzględniono w pełnym zakresie zestawy zespo-
łów wikaryzujących w obrębie borów sosnowych, grądów, buczyn i acydofilnych dąbrów. W przypadku 
tych zespołów, których zróżnicowanie regionalne było dobrze rozpoznane uwzględniono także podział 
na odmiany geograficzne oraz formy wysokościowe (ryc. 5). Takie ujęcie jednostek, z podkreśleniem 
zróżnicowania geograficznego może stanowić bardzo ważną charakterystykę krajobrazów w ujęciu 
ogólnopolskim. Na uwagę zasługuje także fakt, że na tej podstawie można wskazywać krajobrazy,  
w obrębie których występują granice zasięgów poszczególnych jednostek. 
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Potencjalne krajobrazy roślinne 

Na podstawie stosunków dominacji i wzoru rozmieszczenia w przestrzeni zespołów roślinności po-
tencjalnej już w opracowaniu J.M. Matuszkiewicza (1993) wydzielono 930 jednostek przestrzennych, 
które odpowiadały w szeregu regionalizacyjnym podokręgom geobotanicznym, a jednocześnie stanowiły 
indywidualne jednostki krajobrazowe. W zależności od wagi przypisywanej poszczególnym charaktery-
stykom powierzchniowym i typologicznym występujących zbiorowisk roślinnych w różny sposób można 
dokonać wielocechowej klasyfikacji tych jednostek przestrzennych (por. Matuszkiewicz J.M. 1993, 2008, 
2015 niepublikowane). W prezentowanej typologii, przygotowanej na potrzeby atlasu rolnictwa (Matusz-
kiewicz J.M. 2015 niepublikowane) krajobrazy podzielono na 5 typów i 23 rodzaje. Wyróżnione typy 
krajobrazów charakteryzują się odrębną zasadniczą kombinacją wysokich rangą kategorii zbiorowisk. 
Jedną grupę stanowią krajobrazy siedlisk oligotroficznych borów i borów mieszanych, drugą – krajobrazy 
mieszane, oligotroficzno-eutroficzne, dwie dalsze – krajobrazy z dominacją eutroficznych siedlisk lasów 
liściastych, grądów lub buczyn oraz piątą krajobrazy z dominacją siedlisk hydrogenicznych. Ponadto 
wyróżniono krajobrazy wysokogórskie i wodne (ryc. 6). Zasadą było, że typologiczna jednostka, jaką 
stanowił krajobraz roślinny, reprezentowana była przez wiele jednostek podstawowych. Niektóre rodzaje 
reprezentowane są przez ponad 100 jednostek podstawowych. Wyjątkiem jest bardzo specyficzny kra-
jobraz Borów Nowotarskich, nie mający odpowiedników w innych miejscach w Polsce. 

 
 

 
Ryc. 6. Krajobrazy roślinne Polski według uproszczonej typologii (wg J.M. Matuszkiewicz, 2015 niepublikowane)  



Przestrzenne zróżnicowanie krajobrazów...- ujęcie geobotaniczne 95 

Legenda do Ryc. 6, [ze str. 94]: 
Krajobrazy z dominacją oligotroficznych zbiorowisk borowych (klasa Vaccinio-Piceetea)  
1a - Krajobrazy nadmorskich borów sosnowych 
1b - Krajobrazy śródlądowych borów lub borów mieszanych, na zachodzie także z dąbrowami acydofilnymi 
1c - Krajobrazy borów i borów mieszanych z dużym udziałem łęgów lub olsów 
1d - Krajobraz Borów Nowotarskich 
Krajobrazy oligotroficznych zbiorowisk borowych (klasa Vaccinio-Piceetea) i eutroficznych lasów liścia-
stych (klasa Querco-Fagetea)  
2a - Krajobrazy borów, borów mieszanych lub dąbrów acydofilnych oraz grądów 
2b – Krajobrazy borów, borów mieszanych lub dąbrów acydofilnych oraz grądów, z udziałem dąbrów świetlistych 
2c – Krajobrazy borów, borów mieszanych lub acydofilnych dąbrów, grądów, buczyn i jedlin 
2d – Krajobrazy borów, borów mieszanych lub dąbrów acydofilnych oraz grądów, z dużym udziałem łęgów olszo-
wych lub olsów 
Krajobrazy eutroficznych lasów liściastych (klasa Querco-Fagetea) z dominacją grądów  
3a – Krajobrazy grądowe - zdecydowana dominacja siedlisk grądów 
3b – Krajobrazy grądów z łęgami wiązowymi 
3c – Krajobrazy grądów i dąbrów świetlistych 
3d – Krajobrazy grądów i niżowych buczyn 
3e – Krajobrazy grądów i wyżynnych buczyn 
3f – Krajobrazy grądów i podgórskich dąbrów acydofilnych 
3g – Krajobrazy grądów i buczyn górskich 
Krajobrazy eutroficznych lasów liściastych (Querco-Fagetea) z dominacją buczyn, częściowo z udziałem 
oligotroficznych lasów dębowych (klasa Quercetea robori-petraeae)  
4a – Krajobrazy pomorskich buczyn 
4b – Krajobrazy pomorskich buczyn i acydofilnych dąbrów 
4c – Krajobrazy reglowych buczyn górskich 
Krajobrazy łęgów i bagiennych lasów liściastych  
5a – Krajobrazy łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-wiązowych w dolinach większych rzek  
5b – Krajobrazy umiarkowanie zabagnionych łęgów jesionowo-olszowych 
5c – Krajobrazy bagiennych lasów olsowych 
Inne krajobrazy  
6 – Krajobrazy wysokogórskie pięter regla górnego, subalpejskiego i alpejskiego 
7 – Krajobrazy większych jezior i zalewów 
Fig. 6. Vegetational landscapes of Poland (typology  according to J.M. Matuszkiewicz, 2015 unpublished). 
Legend (simplified): 
1a-1d – Landscapes with domination of oligotrophic pine or mixed oak-pine forests of  
Vaccinio-Piceetea class  
2a-2d – Landscapes with co-domination of oligotrophic pine or mixed oak-pine forests of  
Vaccinio-Piceetea class and eutrophic broad-leaved forests of Querco-Fagetea class  
3a-3g – Landscapes with domination of oak-hornbeam forests of Carpinion alliance 
4a-4c – Landscapes with domination of beech forests of Fagion alliance 
5a-5c – Landscapes with domination of riverine and/or swampy broad-leaved forests of Alno-Ulmion alliance, Salice-
tea purpureae class and Alnetea glutinosae class 
6 – Landscapes of high mountains   
7 – Landscapes of bigger water bodies (mainly lakes) 

 
 

(ze str. 94):
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Z analizy mapy wynika, że ponad połowę terytorium Polski zajmują krajobrazy z dominacją eutro-
ficznych siedlisk lasów liściastych, w tym najczęstsze są takie, w których grądy stanowią element naj-
bardziej rozpowszechniony. Duży jest także, ponad 25% kraju, udział krajobrazów tworzonych przez 
kombinacje siedlisk oligotroficznych i eutroficznych; mniejszy krajobrazów z dominacją siedlisk oligotro-
ficznych, a jeszcze mniejszy typowo azonalnych krajobrazów z dominacją hydrogenicznych siedlisk.  
W ujęciu regionalnym widoczna jest odrębność krajobrazów roślinnych obszaru Pomorza, zwłaszcza 
środkowego i zachodniego, od reszty niżowego terytorium kraju. 

Rzeczywiste zbiorowiska roślinne 

Pośród 613 wąsko ujętych zespołów roślinnych około 330 to zespoły lądowe i bagienne o charakte-
rze naturalnym lub półnaturalnym. W ich obrębie za rzadkie lub bardzo rzadkie uważa się około 100 
(Ratyńska i in. 2010). 

W sposób uproszczony można wskazać trzy grupy przyczyn wpływające na rzadkość występowania 
określonych typów zbiorowisk, a mianowicie: ograniczone zasięgi występowania gatunków budujących, 
rzadkość występowania określonej kombinacji warunków środowiskowych oraz ograniczenie zasięgu 
wywołane gospodarką człowieka. W rzeczywistości te grupy przyczyn występują łącznie, co ilustrują 
poniższe przykłady: 

– łęg topolowy Populetum albae, to zespół niegdyś pospolity, budowany przez gatunki często występu-
jące i stanowiący część szeregu zonacyjnego w dolinach dużych rzek; obecnie ma charakter zanikający, co 
wynika z antropogenicznego przekształcenia dolin (melioracje) i zamiany lasów na użytki zielone; 

– zespoły muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea, budowane przez gatunki niezbyt 
częste w polskiej florze i najczęściej o południowym typie występowania; wymagają specyficznego pod-
łoża i warunków termicznych; ich siedliska są stosunkowo rozpowszechnione w południowej części 
kraju, ale w wyniku gospodarki rolnej i leśnej fitocenozy muraw kserotermicznych występują jedynie 
niewielkimi płatami na rozproszonych stanowiskach, głównie w pasie wyżyn południowych; 

– torfowiska wysokie z klasy Oxycocco-Sphagnetea, budowane w większości przez gatunki o stosun-
kowo szerokich zasięgach geograficznych, ale wymagające rzadko występujących siedlisk, których zasięg  
i tak się kurczy w wyniku antropogenicznego użyźniania fitocenoz, melioracji torfowisk i ogólnego osuszania 
terenu; niektóre zespoły tej klasy (np. Ericetum tetralicis) związane są z oceanicznymi obszarami Europy 
Zachodniej i Północnej, osiągając w północno-zachodniej Polsce wschodnią granicę występowania; 

– Betuletum humilis, zespół rzadki ze względu na rzadkość występowania gatunku budującego 
(osiągającego w Polsce południowa granicę), choć odpowiednie siedliska są znacznie bardziej rozpo-
wszechnione; 

– niskie murawy piaskowe Filagini-Vulpietum to zespół o przyśródziemnomorsko-subatlantyckim ty-
pie rozmieszczenia; typowo wykształcone fitocenozy występują na nielicznych stanowiskach w zachod-
niej części Wału Trzebnickiego, na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Zasieckiej i na Pojezierzu Leszczyńskim; 

- ols dębowy, Carici elongatae-Quercetum, budowany przez gatunki pospolite; również szeroko ujęte 
siedlisko często spotykane, ale wymaga rzadko występującej specyficznej kombinacji warunków lokalnych; 

– dolnoreglowa świerczyna na torfie Bazzanio-Piceetum to zespół górsko-podgórski, wymagający spe-
cyficznych rzadko rozmieszczonych siedlisk, natomiast gatunki budujące mają znacznie szerszy zasięg; 

– halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe z rzędu Glauco-Puccinellietalia, związane z obszarami 
zasolonymi; na wybrzeżu Bałtyku są to wilgotne i bagienne obszary podlegające zalewom wód morskich; 
w głębi lądu dopływ wód słonych ma najczęściej charakter antropogeniczny i związany jest z eksploata-
cją soli i solanek (ryc. 7). 
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Ryc. 7. Obszary występowania halofilnych zbiorowisk szuwarowo-łąkowych z rzędu Glauco-Puccinellietalia.  
1 – Zbiorowiska o charakterze nadmorskim, 2 – zbiorowiska o charakterze śródlądowym (na podstawie Herbich 
2004, zmienione) 
Fig. 7. Distribution of halophilic reed and meadow communities of Glauco-Puccinellietalia order. 1 – communities 
associated with sea banks, 2 – inland communities (according to Herbich 2004, modified) 

 
Podobnie jak w przypadku gatunków roślin, obecność rzadkich zbiorowisk roślinnych może stano-

wić cechę charakterystyczną grup krajobrazów w ujęciu regionalnym, szczególnie w przypadku zespo-
łów osiągających w Polsce granice zasięgu. Natomiast zespoły związane z wyraźnie specyficznymi 
warunkami siedliskowymi stanowią jedną z najlepszych kategorii wyróżników przyrodniczych (fitosocjo-
logicznych) krajobrazów lokalnych. 

Krajobrazy roślinności rzeczywistej 

W przeciwieństwie do wyżej omówionych charakterystyk szaty roślinnej, które mogą być wykorzy-
stane do opisu i waloryzacji krajobrazu w różnych skalach przestrzennych, jednostki krajobrazowe ro-
ślinności rzeczywistej mają znaczenie prawie wyłącznie w skali lokalnej. W najprostszym ujęciu takie 
jednostki, wyróżnione według jednej ze standardowych metodyk (por. m.in. Solon 1983, 1994, 1999, 
2002, 2003; Chmielewski, Solon 1996), mogą stanowić geobotaniczną charakterystykę krajobrazów 
wyróżnionych zgodnie z metodyką właściwą dla audytu krajobrazowego. W wielu przypadkach jednak 
jednostki krajobrazowe wyróżnione wyłącznie na podstawie roślinności rzeczywistej mogą być na tyle 
małe, że stanowią jedynie część krajobrazów „audytowych”. Zależność tę ilustruje ryc. 8, na którym 
przedstawiono mikrokrajobrazy roślinne wyróżnione w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny. 
WPN wraz z otuliną leży w granicach makroregionu Pojezierza Litewskiego (842.7) oraz dwóch mezore-
gionów: Pojezierza Wschodniosuwalskiego (842.73) i Równiny Augustowskiej (842.74) (Kondracki 2000) 
i obejmuje fragmenty czterech mikroregionów: Pojezierze Wigierskie (842.733), Obniżenie Suwalskie 
(842.741), Pagórki Augustowskie (842.742), Równina Frąckowska (842.743) (Richling 1985). 
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Ryc. 8. Podział mikroregionalny (A) oraz zróżnicowanie mikrokrajobrazów roślinnych w skali lokalnej w otoczeniu 
jeziora Wigry (B) (na podstawie: Sikorski i in. 2014, zmienione). Legenda czteroznakowa, w której dwie pierwsze 
cyfry oznaczają dominujący i subdominujący typ pokrycia terenu, a trzecia i czwarta – dominujący i subdominujący 
typ siedliska roślinności potencjalnej. Oznaczenia kodów – patrz tabela 2  
Fig. 8. Microregions (A) and vegetational microlandscapes in a vicinity of the Wigry Lake (B) (according to Sikorski et 
al. 2014, modified). Four digits legend describes consecutively: dominant and subdominant type of land cover, 
dominant and subdominant type of habitat in categories of potential vegetation. Code descriptions – see table 2. 
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Tabela 2. Oznaczenia kodów legendy z ryc. 8 
Table 2. Description of legend codes for fig. 8 
 

Pokrycie dominujące  
(dominant land cover) 

Pokrycie subdominujące 
(subdominant land cover) 

Siedlisko dominujące 
(dominat habitat) 

Siedlisko subdominujące  
(subdominant habitat) 

Nazwa 
(name) 

Kod 
(code) 

Nazwa 
(name) 

Kod 
(code) 

Nazwa 
(name) 

Kod 
(code) 

Nazwa 
(name) 

Kod 
(code) 

las (forest) 1 las (forest) 1 Peucedano-Pinetum 1 Peucedano-Pinetum 1 

pole (fields) 2 pole (fields) 2 Serratulo-Pinetum 2 Serratulo-Pinetum 2 
łąki i pastwiska 

(grasslands) 3 łąki i pastwiska  
(grasslands) 3 Tilio-Carpinetum 3 Tilio-Carpinetum 3 

torfowiska (bogs) 4 torfowiska (bogs) 4 Fraxino-Alnetum 4 Fraxino-Alnetum 4 
szuwary (reeds) 5 szuwary (reeds) 5 Ribo-Alnetum 5 Ribo-Alnetum 5 

osadnictwo  
(built-up area) 6 osadnictwo  

(built-up area) 6 Vaccinio uliginosi-
Pinetum 6 Vaccinio  

uliginosi-Pinetum 6 

  różne (mixed) 7 Sphago-Piceetum 7 Sphago-Piceetum 7 
  brak (none) 0   różne (mixed) 8 
      brak (none) 0 

 
Na obszarze tym wyróżniono 73 mikrokrajobrazy roślinne, podczas gdy wstępna analiza zróżnico-

wania pokrycia terenu wskazuje na obecność nie więcej niż 15 krajobrazów lokalnych, wychodzących 
zresztą swoim zasięgiem daleko poza obszar przedstawiony na mapie. 

Podstawą wyróżniania krajobrazowych jednostek roślinności rzeczywistej jest analiza i transformacja 
wcześniej istniejącej mapy roślinności rzeczywistej opracowanej na podstawach fitosocjologicznych. Mapy 
takie są dostępne dla wszystkich parków narodowych, części parków krajobrazowych, niektórych gmin oraz 
części nadleśnictw, szczególnie tych, które wchodzą w skład Leśnych Kompleksów Promocyjnych. 

Biorąc pod uwagę także i inne obszary, skartowane dla celów naukowych lub praktycznych, można 
w przybliżeniu ocenić, że co najmniej 10% kraju obejmuje kartograficzna dokumentacja fitosocjologiczna, 
choć istniejące mapy różnią się czasem wykonania, a zatem i aktualnością. Ważne jest przy tym, że  
w większości są to obszary o wysokich walorach przyrodniczych, które najprawdopodobniej wejdą  
w skład krajobrazów priorytetowych, przewidzianych przez ustawę „krajobrazową” (Ustawa … 2015).  

Należy tu podkreślić, że charakter zidentyfikowanych mikrokrajobrazów roślinnych (a w szczególno-
ści zestaw występujących zbiorowisk i ich rozmieszczenie w przestrzeni) może stanowić ważną cechą 
wyróżniającą krajobrazów lokalnych, a jednocześnie może być jedną z cech klasyfikujących podtypy  
i formy krajobrazów. 

Uwagi końcowe 

Szata roślinna Polski charakteryzuje się wielopłaszczyznowym zróżnicowaniem. Jest to szczególnie 
widoczne w przypadku rzeczywistych zbiorowisk roślinnych, które wykazują zmienność w wymiarze 
geograficznym zgodną z tzw. porządkami przestrzennymi (Balon 2009), obejmującymi strefowość (naj-
słabiej wyrażona w przypadku roślinności Polski), pasowość, stopień kontynentalizmu/oceanizmu, pię-
trowość i sekwencje morfologiczne. Na to naturalne zróżnicowanie przestrzenne nakłada się dodatkowo 
zmienność wywołana oddziaływaniami człowieka oraz procesy dynamiczne (głównie sekwencje sukce-
syjne). Ze względu na zróżnicowaną częstość występowania poszczególnych typów roślinności rzeczy-
wistej i siedlisk (definiowanych za pomocą kategorii roślinności potencjalnej) oraz ich kombinacji  
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przestrzennych, uwzględnienie (inwentaryzacja i waloryzacja) w audycie krajobrazowym zróżnicowania 
roślinności potencjalnej I rzeczywistej, zarówno w wymiarze poszczególnych typów zbiorowisk roślinnych 
(zespołów lub wyższych kategorii syntaksonomicznych) jak i w wymiarze ich jednostek krajobrazowych 
jest szczególnie ważne. Szata roślinna nie tylko stanowi wartość samą w sobie jako zasób przyrodniczy, 
ale także jest wskaźnikiem innych cech przyrodniczych (np. jako środowiska występowania określonych 
gatunków zwierząt, złożoności i naturalności zachodzących procesów czy stopnia presji antropogenicz-
nej). Szczególnie ważne jest uwzględnienie gatunków i zbiorowisk rzadkich, które można i należy trak-
tować jako cechy charakterystyczne grup krajobrazów i/oraz wyróżniki krajobrazów lokalnych. W zależ-
ności od uwarunkowań lokalnych również konkretne płaty określonych, klasyfikujących zbiorowisk roślin-
nych (nie tylko rzadkich) można uznać za fitosocjologiczne wyróżniki krajobrazu. Podobną rolę mogą 
odgrywać także elementy strukturalne szaty roślinnej, nie ujmowane w sposób fitosocjologiczny, ale 
fizjonomiczno-florystyczny (np. wyróżnik dendrologiczny obejmujący drzewa pomnikowe, itd.).  
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