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STRUKTURA PRZESTRZENNA UŻYTKOWANYCH
GOSPODARCZO BORÓW SOSNOWYCH
WYŻYNY OLKUSKIEJ
Wstęp
Istnieją różne sposoby poznawania procesów zachodzących wewnątrz zbiorowisk roślinnych. Jednym z najczęściej stosowanych jest analiza ich przestrzennej
struktury. Analiza ta opiera się na założeniu, iż wzajemne oddziaływania pomiędzy
gatunkami i środowiskiem prowadzą do zróżnicowania zbiorowiska roślinnego
na mniejsze fragmenty.
Mozaikowość zbiorowisk może być wykrywana przy zastosowaniu analizy
florystycznej. Używa się jej do opisu fitocenozy jako jednostki składającej się
z jednostek niższej rangi (Kwiatkowska 1972; Brzeziecki 1987, 1988). Analiza
struktury przestrzennej może być użyteczną drogą badań antropogenicznych zmian
zbiorowisk roślinnych.
Niniejsza praca jest próbą określenia poziomego zróżnicowania runa świeżego
boru sosnowego przy użyciu numerycznej analizy składu florystycznego.
Teren badań i metody
Powierzchnia badawcza zlokalizowana jest na Wyżynie Olkuskiej w pobliżu
Jaroszowca Olkuskiego. Bory sosnowe są typowym leśnym zbiorowiskiem tego
regionu Polski. Fitosocjologicznie są opisywane jako Leucobryo-Pinetum w postaci
przejściowej do Peucedano-Pinetum (Wika 1983).
Zbioru danych dokonywano w 1994 r. Powierzchnię badawczą o wymiarach
8 x 64 m podzielono na 496 kwadratów (poletek) o wymiarach 1 x 1m (krata
Greig-Smitha), (Greig-Smith 1967; Kimsa 1991; Kimsa i in. 1992). Na każdym
poletku rejestrowano gatunki runa wraz z ich pokryciem projektywnym w skali
1, 5, 10, 20, 30..., 100%.
Tak zebrane materiały posłużyły do obliczenia wskaźnika różnorodności Shannona (H’) dla każdego kwadratu. Wyniki zaprezentowano w postaci kartogramu.
Te same dane posłużyły do przeprowadzenia analizy klasyfikacyjnej (cluster analysis) w pakiecie programów MULVA-4 (Wildi, Orlóci 1990). W analizie zastosowano
następujące opcje: pierwiastek kwadratowy z wartości pokrycia gatunków, kowariancję jako miarę odległości pomiędzy zgrupowaniami oraz metodę całkowitych
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połączeń przy ich klasyfikacji. W jej wyniku wyróżniono i scharakteryzowano
5 grup poletek nazwanych synuzjami.
Wyniki
Na badanej powierzchni występowało 36 gatunków roślin naczyniowych
(tab. 1). Najważniejszymi z nich (o wysokim pokryciu i frekwencji) były: Deschampsia flexuosa (gatunek wyróżniający asocjacji), Vaccinium vitis idaea i Vaccinium
myrtillus (gatunki charakterystyczne klasy) i Festuca ovina (gatunek towarzyszący).
Wskaźnik różnorodności Shannona osiągał wartości z przedziału 0,14-0,45.
Jego średnia wartość wynosiła 0,40±0,09. Rozkład wartości tego wskaźnika jest
rozkładem normalnym (ryc. 1) z najliczniejszym przedziałem wartości 0,40-0,45.
Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika H’ jest przedstawione na ryc. 2.
Kartogram ten ukazuje wyraźne grupy kwadratów o wyższej bądź niższej wartości
różnorodności florystycznej.
Analiza klasterowa ujawniła 5 typów synuzjów występujących w dwóch
grupach. Ich względne podobieństwo prezentuje dendrogram (ryc. 3). Najczęstsze
jest synuzjum 2 i 5 (ryc. 4). Na badanej powierzchni występuje kilka obszarów,
gdzie dominują poszczególne typy synuzjów (ryc. 5). Typ 2 dominuje w dolnej
części powierzchni, a typ 5 w jej górnej części. Gatunki występują w wyróżnio-

Ryc. 1. Histogram wartości wskaźnika różnorodności Shannona na badanej powierzchni
Fig. 1. Histogram of Shannon’s index values of the investigated plot
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Tab. 1. Skład gatunkowy badanej powierzchni
Tab. 1. Floristic composition of the investigated plot

a – liczba wystąpień, b – średnie pokrycie w %, c – zakres wartości pokrycia w %
a – no of quadrats, b – mean cover in %, c – range of cover in %
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Fig. 5. Cartogram of the spatial distribution of the distinguished synusias on the investigated plot

Ryc. 5. Rozmieszczenie poletek reprezentujących wyróżnione synuzja na badanej powierzchni

Fig. 2. Cartogram of the Shannon’s index values spatial distribution on the investigated plot;
1 – 0.100-0.199, 2 – 0.200-0.399, 3 – 0.400-0.599, 4 – 0.600-0.699

Ryc. 2. Przestrzenne zmiany wartości wskaźnika różnorodności Shannona na badanej powierzchni;
1 – 0,100-0,199; 2 – 0,200-0,399; 3 – 0,400-0,599; 4 – 0,600-0,699

nych synuzjach z różną częstością i
pokryciem. Tabela 2 prezentuje skład
florystyczny wyróżnionych synuzjów.
Udział gatunku w danym synuzjum
określono poprzez iloraz jego frekwencji i średniego pokrycia. Test Tukeya nie
wykazał istotnych statystycznie różnic
wartości różnorodności dla poletek
reprezentujących wyróżnione synuzja.
Typ 1 – synuzjum Deschampsia flexuosa-Vaccinium vitis- idaea jest trudny do
scharakteryzowania. Dwa wspomniane
powyżej gatunki występują tutaj ze
stosunkowo dużym udziałem, ale najwyższe jego wartości osiągają w synuzjum 2 typu. Największy udział mają tu
Pinus sylvestris i Diphasium complanatum.
Tylko w tym synuzjum występuje rzad-

Ryc. 3. Dendrogram synuzjów
wyróżnionych na badanej powierzchni
Fig. 3. Dendrogram of the distinguished
synusias of the investigated plot

Tab. 2. Skład gatunkowy wyróżnionych synuzjów
Tab. 2. Floristic composition of the distinguished synusias
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Ryc. 4. Histogram synuzjów wyróżnionych na badanej powierzchni
Fig. 4. Histogram of the distinguished synusias of the investigated plot

ki i chroniony gatunek jakim jest Arctostaphylos uva - ursi.
Typ 2 – synuzjum Deschampsia flexuosa charakteryzuje się obfitym występowaniem tej trawy. Tu rośnie także Lupinus polyphyllus i Hieracium pilosella. Dość często
spotykany jest Juniperus communis.
Typ 3 – synuzjum Chamaecytisus ratisbonensis jest zdominowane przez ten gatunek. Inne rośliny, szczególnie trawy mają o wiele mniejsze znaczenie. Synuzjum
to charakteryzuje wysoki udział gatunków: Thymus serpyllum, Orthilia secunda, Moneses
uniflora, Hieracium umbellatum.
Typ 4 –synuzjum Festuca-ovina jest najczęściej porośnięte przez tę trawę. Dość
częstym gatunkiem jest także Vaccinium myrtillus. W tym typie synuzjum Chimaphila
umbellata osiąga największy udział.
Ostatni 5 typ – synuzjum Festuca ovina-Vaccinium vitis-idaea jest zdominowany
przez te dwa gatunki. Tutaj także występował Astragalus glycyphyllos. Charakterystyczny dla tego synuzjum jest mały udział Vaccinium myrtillus i Deschampsia flexuosa
Dyskusja
Część omawianych powierzchni była obiektem wcześniejszych podobnych
badań (Kimsa i in. 1992). Z ich porównania wynika, że dwa gatunki Deschampsia
flexuosa i Pinus sylvestris wykazują obecnie większe pokrycie, podczas gdy pozostałe
sześć najczęściej występujących gatunków ma mniejsze pokrycie. Nie zanotowano
6 gatunków obecnych w 1991 r., ale pojawiły się 4 nowe. W porównaniu do poprzednich badań (Kimsa i in. 1992) w niniejszym opracowaniu wyróżniono tylko
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5 synuzjów, podczas gdy w cytowanej publikacji autorzy zdecydowali się na wyróżnienie 10 synuzjów.
Obliczona przez A. Kwiatkowską i E. Symonides (1985) wartość wskaźnika
różnorodności gatunkowej runa borów sosnowych wynosiła 0,55. W niniejszych
badaniach jego wartość wynosiła 0,40. Zaznaczyć należy, że we wspomnianym
wcześniej artykule jako miarę znaczenia poszczególnych gatunków przyjęto biomasę, podczas gdy w niniejszym opracowaniu pokrycie procentowe gatunków.
Zadecydowało o tym założenie powtarzalności obserwacji - ścięcie roślin wykluczałoby powierzchnię z dalszych badań.
Kartogramy rozmieszczenia synuzjów i zróżnicowanie florystyczne wykazują
pewien stopień heterogeniczności badanego płatu. Niemniej jednak obecne są tutaj
także obszary o wysokim stopniu homogeniczności. Porównanie tych dwóch pokazuje także, iż nie ma wyraźnych zależności pomiędzy różnorodnością i składem
gatunkowym. Potwierdza to analiza statystyczna testem Tukeya.
Wnioski
Badany płat boru sosnowego można opisać jako względnie heterogeniczny
pod względem składu gatunkowego i fitoróżnorodności. Metoda klasyfikacji
numerycznej jest doskonałym narzędziem do badań przestrzennej struktury
warstwy runa leśnego. Umożliwia szczegółową jej analizę. Prezentowane badania
pokazały także, iż zarówno skład florystyczny jak i różnorodność mogą być używane
jako wysoce niezależne wskaźniki przestrzennej struktury.
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THE SPATIAL STRUCTURE OF A PINEWOOD COMMUNITY
IN THE OLKUSZ UPLAND
Summary
The horizontal structure of the herb layer of a pinewood community was analyzed using the Shannon’s floristic diversity index and the numerical classification
(by Mulva, 4 – package) on a permanent plot divided into 4961 m2 squares. The
percentage cover of all vascular plant species was taken into account as a basis for
quantitative calculations. The diversity index values ranged between 0.14 and 0.63.
Five groups of squares (called synusias) were distinguished and characterized. It
was found that the herb layer of the studied forest community shows some degree
of heterogeneity. The authors also conclude that the methods applied reveal even
minor differences in the spatial structure of phytocoenoses.
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