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Wprowadzenie
Naturalną roślinność obszarów górskich stanowią lasy, trzebione na masową skalę od czasów średniowiecznych. Maksymalne wylesienie obszaru Beskidu
Średniego miało miejsce na przełomie XIX i XX w. W ostatnich latach w obszarach
górskich obserwuje się sukcesję lasu na obszary jeszcze niedawno uprawiane rolniczo. Zjawisko zmian użytkowania ziemi, prowadzące do renaturalizacji środowiska przyrodniczego, wiąże się bezpośrednio z transformacjami gospodarczymi,
jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Badania tego zjawiska przeprowadzono w 1999 r.
na obszarze miejscowości Pcim, położonej we wschodniej części Beskidu Średniego
i liczącej 40,78 km2 powierzchni. Problematyka ta jest częścią pracy magisterskiej,
wykonanej w Zakładzie Geografii Fizycznej IGiGP UJ.
Obszar miejscowości cechuje się znacznym zróżnicowaniem przestrzennym
krajobrazu. Zabudowa skoncentrowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych
w dolinie Raby oraz jej dopływów. Pojedyncze przysiółki wychodzą wysoko na stoki
górskie i grzbiety. Obszary użytkowane rolniczo zajmują niższe partie stoków, o
niewielkim lub umiarkowanym nachyleniu. Stoki strome i większość wierzchowin
porastają lasy, przeważnie silnie zaburzone wskutek działalności gospodarczej
człowieka.
Cel i metody badań
Celem pracy było skartowanie obszarów, na których zachodzi zjawisko
zmian użytkowania ziemi oraz próba wyjaśnienia jego przyczyn na tle czynników
przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Badano również skład gatunkowy
oraz szacowano wiek roślinności w celu określenie tempa zjawiska. Podczas badań
kartowano zarówno powierzchnie, na które roślinność wkroczyła samoczynnie, jak
i obszary zalesiane. Dla każdej powierzchni (płatu) notowano skład gatunkowy,
orientacyjną strukturę wiekową występującej roślinności oraz – jeżeli płat występował przy granicy lasu – skład gatunkowy lasu.
Stan obecny użytkowania ziemi konfrontowano z mapą ewidencyjną 1:5 000
z 1988 r. Za trwałą zmianę użytkowania uznano taką, w której powrót do poprzedniej formy użytkowania jest możliwy jedynie po usunięciu drzew lub krzewów.
Wyniki badań przedstawiono na mapie w skali 1:10 000. Ponadto podczas badań
terenowych przeprowadzono wywiady z mieszkańcami, których celem było ustalenie pozaprzyrodniczych przyczyn zjawiska. Podczas prac kameralnych skonfrontowano lokalizację skartowanych płatów z cechami środowiska przyrodniczego.
713

Wyniki badań
Na obszarze miejscowości wyróżniono 606 płatów zalesionych wskutek
sukcesji lasu i 57 płatów zalesionych przez człowieka. Powierzchnia tych płatów
wynosiła od kilku do blisko 1000 m2 (Sadowski 2000). W rezultacie badań stwierdzono, że 72,9% płatów występuje bezpośrednio przy granicy lasu (ryc. 1). Gęstość
płatów jest zróżnicowana przestrzennie. Największą liczbę płatów stwierdzono:
1. W partiach przygrzbietowych, z reguły położonych z dala od gospodarstw.
2. W obrębie obszarów użytków rolnych znajdujących się w głębi kompleksów
leśnych (otoczonych lasem).
3. Na terenach należących pod względem własnościowym do mieszkańców przysiółków, w których najsilniejsza jest działalność pozarolnicza (drobne zakłady
wytwórcze, usługi).
Najmniej płatów znajdowało się w wyżej położonych przysiółkach, w których
tradycje rolnicze są wciąż żywe.

Ryc. 1. Rozmieszczenie płatów ze zmianami użytkowania na terenie Pcimia
Fig. 1. Spatial distribution patches with land cover changes in Pcim village
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Gatunki wkraczającej roślinności
Z badań wynika, że na większości (63%) płatów występuje więcej niż jeden
gatunek wkraczającej roślinności (Sadowski 2000).
Spośród gatunków występujących na płatach zalesionych w sposób naturalny
najpowszechniejszym gatunkiem pionierskim jest brzoza brodawkowata Betula
verrucosa (ryc. 2), której obecność stwierdzono w 60% płatów. Gatunek ten wykazuje dużą ekspansywność – jego młode okazy znajdowano nawet, gdy w pobliżu
nie było osobników dorosłych. Wierzby szara i uszata (Salix cinerea, Salix caprea)
występowały w 40,3% płatów. Oba te gatunki są światłolubne, przystosowują się do
różnych siedlisk i należy uznać je za typowe gatunki pionierskie. Sosna zwyczajna
Pinus silvestris występowała w 22,6% płatów. W odróżnieniu od brzozy i wierzb,
silniejszę ekspansję sosny stwierdzono w pobliżu lasów z udziałem tego gatunku –
występowało tu 83,2% wszystkich płatów z sosną. Gatunek ten wykazuje sukcesję w niższych położeniach (94% płatów znajdowało się w piętrze pogórza, tj. do
wysokości 550 m n.p.m.). Śliwa tarnina Prunus spinosa również należy do roślin
światłolubnych. Krzew ten występuje powszechnie na miedzach rozdzielających
sterasowane pola oraz w kępach, na kopcach usypywanych z kamieni na skraju pól.
Ekspansję tarniny na porzucone pola uprawne stwierdzono w 15,7% przypadków.
Do drzew silnie związanych z piętrami roślinnymi należy grab zwyczajny

Ryc. 2. Sukcesja brzozy przy granicy lasu
Fig. 2. Birch succession at the forest edge
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Carpinus betulus. Młode osobniki tego gatunku zaobserwowano na 13,5% badanych
powierzchni, zawsze w pobliżu lasu grądowego. Jako że gatunek ten związany
jest z piętrem pogórza, płaty z jego udziałem nie występowały powyżej 610 m n.p.m.
Topola osika Populus tremula należy również do gatunków związanych z niższymi wysokościami n.p.m. W obszarach położonych poniżej 400 m n.p.m., odsetek
płatów z topolą osiką wynosi 11,6%, a liczba płatów z osiką przeważa nad liczbą
płatów z wierzbą.
Pozostałe gatunki, których obecność stwierdzono na 5-10% badanych powierzchni to: świerk pospolity Picea excelsa (6,9%) i buk zwyczajny Fagus sylvatica (6,4%).
Zwraca uwagę fakt, że aż 70% płatów z bukiem znajdowało się w obrębie piętra regla dolnego(powyżej 550 m n.p.m.), gdzie buczyny stanowią drzewostan naturalny.
Do gatunków towarzyszących, występujących na terenie Pcimia w mniejszym
udziale niż 5% płatów należą: jarząb pospolity Sorbus acauparia, olsza szara Alnus
incana, jałowiec pospolity Juniperus communis, dąb szypułkowy Quercus robur, leszczyna Corylus avelana, klon jawor Acer pseudoplatanus, czeremcha zwyczajna Prunus
padus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior oraz bez koralowy Sambucus racemosa, paproć
orlica pospolita Pteridium aquilium i kilka gatunków róż Rosa sp.
Spośród gatunków sadzonych przez człowieka najpowszechniejszym jest
modrzew Larix europaeus, którego obecność stwierdzono w 56,1% powierzchni
zalesionych. Równie popularna jest sosna, występująca w 47,4 % ogólnej liczby
zalesień. Pozostałe introdukowane gatunki to: jodła pospolita Abies alba (19,3%),
grab (8,7%) i jesion (7%).
Z badań wynika, że las sadzony przez człowieka jest najczęściej jednogatunkowy (47% przypadków) lub składa się wyłącznie z drzew iglastych (79%). Jedynie
niewielu gospodarzy stara się sadzić las mieszany.
W obszarze badań nieznacznie przeważają płaty o bardzo małym zrożnicowaniu wieku roślinności. Stanowią one 50,8% ogólnej liczby badanych powierzchni.
Świadczy to o szybkiej ekspansji roślinności na dany teren. Jedynie w przypadku
7,5% płatów można było powiedzieć, iż roślinność wkraczała na nie stopniowo
w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Występowanie płatów a cechy środowiska przyrodniczego
W trakcie opracowań kameralnych nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy występowaniem płatów a wysokością bezwzględną, ekspozycją terenu i
nachyleniem stoków.
Niewielki wpływ na występowanie płatów zdaje się mieć zawartość frakcji
szkieletowej w przypowierzchniowej warstwie gleby. W obszarze badań przeważają
gleby o średniej (10-25%) zawartości frakcji szkieletowej w warstwie przypowierzchniowej. Na tych obszarach występowało 31% płatów. Z kolei 35% płatów
występowało na terenach, gdzie zawartość rumoszu w warstwie ornej gleby jest duża
(powyżej 25%).
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Zależność istnieje również pomiędzy występowaniem płatów a klasą bonitacyjną gleby. Na glebach słabych i bardzo słabych (klasa bonitacyjna V i VI), zajmujących 72,6% użytkowanej rolniczo powierzchni Pcimia, udział płatów wynosi 84,1%.
Na glebach rolniczo nieprzydatnych znajdowało się 10,7% badanych powierzchni.
Płaty odłogowane w ogóle nie występowały na glebach klas bonitacyjnych III a,
a na glebach klasy IIIb – stwierdzono zaledwie 1 płat (Sadowski 2000).
Przyczyny odłogowania pól
Drogą wywiadu zebrano informacje pozwalające wskazać przyczyny trwałego
odłogowania pól. Podzielić je można na przyczyny przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne (Sadowski, 2000).
Do przyczyn przyrodniczych odłogowania zaliczono :
– powstawanie osuwisk. Właściciele gruntów w 2 przypadkach wskazali, że
na terenach osuwiskowych urozmaicona rzeźba terenu oraz szczeliny stwarzają
trudne warunki dla orki oraz sprzyjają możliwości odniesienia kontuzji przez
człowieka lub konia (używanego jako zwierzę pociągowe), przez co zaprzestaje
się użytkowania pól,
– niszczenie plonów przez opady,
– niszczenie plonów przez szkodniki,
– niekorzystne warunki wilgotnościowe gleby.
Ostatnie trzy z tych przyczyn mają – zdaniem informatorów – czynić nieopłacalną produkcję rolniczą na szerszą skalę.
Do grupy przyczyn ekonomicznych i społecznych zaliczyć można:
– niedogodności komunikacyjne, zarówno dużą odległość od gospodarstwa
do danego pola, jak i niewygodne dla pojazdów mechanicznych, strome i
wąskie holwegi,
– nieopłacalność produkcji rolnej wobec niskich cen skupu płodów rolnych,
– brak siły roboczej; starsi gospodarze wskazywali, że młodym bardziej opłaca
się pracować w sektorach pozarolniczych, stąd nie jest możliwe użytkowanie
całego posiadanego areału.
Podsumowanie
Główną przyczyną zjawiska renaturalizacji środowiska jest trwałe odłogowanie
pól uprawnych. Na odłogi wkracza roślinność drzewiasta, która z czasem tworzy
nowe obszary leśne. Badane zjawisko uległo nasileniu w ciągu ostatnich kilkunastu
lat i należy wiązać je z zmianami gospodarczymi, jakie zaszły w Polsce po 1989 r.
Zjawisko renaturalizacji środowiska w obszarach górskich należy uznać za korzystne z przyrodniczego punktu widzenia. Roślinność stabilizuje stok, zapobiega
ruchom zwietrzeliny, hamuje spływ powierzchniowy, przez co wstrzymuje erozję
gleb i pozwala zainicjować proces glebotwórczy. Wzrost lesistości wpływa także
dodatnio na zdolności retencyjne zlewni.
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Z punktu widzenia atrakcyjności postrzeganego krajobrazu, wzrost liczby
powierzchni zakrzaczonych, szczególnie w rejonie górskich polan i przy szlakach
turystycznych obniża jednak ich walory widokowe. Wpływa przez to niekorzystnie na atrakcyjność turystyczną okolicy, a turystyka jest jednym z podstawowych
kierunków rozwoju gminy Pcim i powiatu myślenickiego.
Zbadane odłogi zajmują łącznie prawie 2% powierzchni miejscowości, a
w najbliższych latach prognozuje się dalszy ich przyrost. Zjawisko zarastania odłogów doprowadziło w ostatnich latach do obniżenia granicy rolno-leśnej, lokalnie
nawet o 50-60 m.
Wkraczające gatunki to przede wszystkim gatunki światłolubne jak brzoza,
wierzby szara i uszata czy śliwa tarnina, jednak sporą grupę stanowią gatunki
charakterystyczne dla danego piętra roślinnego, jak sosna, grab czy buk.
Porzucanie użytków rolnych wykazuje związek z szeroko rozumianą jakością
gleb, ale ma także bardzo złożone przyczyny pozaprzyrodnicze, których dokładne
poznanie wymaga dalszych badań. Na odłogach zalesienia stosuje się rzadko, a
zwykle czyni się to w sposób niewłaściwy, sadząc monokultury podatne na działanie szkodników.
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RENATURALIZATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF PCIM
(THE BESKID ŚREDNI MTS.)
Summary
Investigations of the phenomenon of natural environment renaturalization
were carried out in 1999 in the area of village Pcim (Beskid Średni Mts). During
the survey 606 patches were chosen in which, over 11 years, succession of forest
took place, in addition to 57 patches afforested by man. The strongest expansion
is shown by; light-loving species (Betula verrucosa, Salix cinerea) and Pinus silvestris.
The species most often preferred by man is Larix europaeus. The cause of the
phenomenon of renaturalization is lack of use of arable land, which is rapidly
overgrown by trees and bushes. The natural causes of abandoning fields are the
formation of landslides, destruction of crops by elemental disasters, poor quality
of soils. Social and economic causes include; transport problems, unprofitability
of production and lack of manpower. The intensity of the phenomenon in the last
years should be linked with economic transformations following 1989. An increase
in forest surface involves environmentally favourable effects such as weakening
of mass movements, stopping of soil erosion, initiation of soil-forming processes
and an increase in water-retaining capacity of the catchment.
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