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WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA OBECNY STAN
POWIERZCHNI POWIATROŁOMOWYCH
W DOLINIE MIĘTUSIEJ W TATRACH
Cel i obszar badań
Wiatrołomy w lasach tatrzańskich, szczególnie po stronie północnej, obejmują nieraz znaczne powierzchnie. Skala zjawiska powoduje, że są one ważnym
elementem krajobrazu Tatr, a geokompleksy, powstałe poprzez zniszczenie lasu
przez wiatr, odgrywają istotną rolę we współczesnym funkcjonowaniu środowiska
przyrodniczego tego obszaru. Powierzchnie powiatrołomowe nie są jednak jednorodne. Poszczególne fragmenty terytorialnie jednego obszaru zniszczonego lasu
są bardzo zróżnicowane i często, pomimo bliskiego, wzajemnego sąsiedztwa
funkcjonują w odmienny sposób. Nasuwa się pytanie o przyczyny takiego zróżnicowania, o czynniki wpływające na obecny stan powierzchni powiatrołomowych.
Poznanie tych czynników postawiono za cel w niniejszego opracowania.
Badania przeprowadzono w Dolinie Miętusiej. Dolina ta jest położona w
Tatrach Polskich, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Leży pomiędzy
główną częścią Doliny Kościeliskiej, do której należy jako dolina boczna, a Doliną
Małej Łąki. Przynależy do dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych – do Tatr
Reglowych i Tatr Zachodnich (Balon i in. 1995).
Metodyka badań
Badane geokompleksy określono ogólnym pojęciem powierzchni powiatrołomowych. Zostało to podyktowane brakiem odpowiedniej terminologii w literaturze.
Termin „wiatrołom” jest w znacznej mierze nieadekwatny do opisywanych płatów.
Jego rozumienie przyjmuję wg Z. i W. H. Paryskich (1995), którzy określają wiatrołom jako obszar pokryty wyłamanymi przez wiatr drzewami. Trudno więc nazywać
wiatrołomem powierzchnię, na której las został powalony ponad trzydzieści lat
temu, uprzątnięto z niego leżące pnie, wykroty nie są już widoczne, a obecnie teren
jest porośnięty gęstą, krzewiastą, niekiedy kilkumetrowej wysokości roślinnością.
W ramach badań terenowych, wykonanych w lipcu 1999 r., przeprowadzono kartowanie powierzchni powiatrołomowych w Dolinie Miętusiej. Określono:
położenie w obrębie piętra reglowego, stopień rozwoju zbiorowiska zrębowego,
występowanie nasadzeń, formę terenu i klasę nachyleń. Wydzielono jednorodne
fizjonomicznie płaty, które uznano za podstawową analizowaną jednostkę przestrzenną. Następnie przeprowadzono typologię, wyróżniając dwanaście typów
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powierzchni powiatrołomowych. Typy te przedstawione zostały w tabeli 1 oraz
na rycinie 1. Sposób przeprowadzenia typologii oraz szczegółowy opis kryteriów
przedstawiono w innej publikacji (Kroh 2001).
Czynniki wpływające na współczesny stan powierzchni powiatrołomowych
wyróżniono na podstawie analizy typów powierzchni, ich cech charakterystycznych,
położenia oraz innych elementów środowiska, które kształtują poszczególne typy.
Czynniki kształtujące powierzchnie powiatrołomowe
Czynniki mogące wpływać na powierzchnie powiatrołomowe są bardzo
liczne i zbadanie wszystkich byłoby zadaniem wymagającym wieloletnich, stacjonarnych badań. Analiza obecnego stanu środowiska tych terenów pozwala jednak
na wyróżnienie głównych rodzajów oddziaływań, mających największy wpływ na
współczesne funkcjonowanie wylesień. Czynniki te są wypadkową cech całego
środowiska, w którym dany wiatrołom powstał, ale również mogą być efektem
samego zjawiska powalania lasu, jego mechanizmu, a także innych procesów.
Tab. 1. Typy powierzchni powiatrołomowych w Dolinie Miętusiej w Tatrach
Tab. 1. Types of windthrow surfaces in the Miętusia Valley, the Tatra Mts.
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Ryc. 1. Lokalizacja typów powierzchni powiatrołomowych w Dolinie Miętusiej
Fig. 1. Localisation of types of forest destroyed by wind in Miętusia Valley
Objaśnienia: 1-12 – typy powierzchni powiatrołomowych (numery wg tab. 1);
13 – granica lasu; 14 – górna granica lasu; 15 – potok; 16 – tereny zalesione.
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Czynnikami, których wpływ na powierzchnie powiatrołomowe przebadano,
były: forma terenu, nachylenie, ekspozycja, położenie w obrębie piętra reglowego
czyli wysokość nad poziom morza wraz z roślinnością, stosunek powałów do
złomów na wiatrołomach z 1968 r., stabilność pokryw stokowych. Po wstępnej
analizie odrzucono z dalszych badań takie elementy środowiska jak budowa geologiczna, gleby i wody ponieważ na tych obszarach Doliny Miętusiej, na których
występują powierzchnie powiatrołomowe, elementy te są na tyle jednorodne, że
nie mogą mieć większego wpływu na zróżnicowanie współczesnego stanu i funkcjonowania poszczególnych fragmentów wylesionych powierzchni.
Forma terenu odgrywa istotną rolę we współczesnym funkcjonowaniu
powierzchni powiatrołomowych. Wszystkie płaty leżące w dnie doliny charakteryzują się bujnym zbiorowiskiem zrębowym i wyraźnym kierunkiem przemian,
zmierzającym do odrodzenia się lasu. Podobny sposób funkcjonowania zarysowuje się na większości płatów leżących na grzbietach. Wyjątkiem jest jeden grzbiet
w piętrze regla dolnego, rozdzielający żleby Krowi i Szeroki. Jest to prawdopodobnie uwarunkowane podłożem. Na stromym, wąskim grzbiecie zalegają pokrywy
morenowe, a więc różnofrakcyjne, podatne na erozję i sufozję utwory.
Znacząca większość powierzchni powiatrołomowych leży na stokach. W
ich obrębie znajdują się więc płaty zarówno ulegające dalszemu wytrąceniu z
równowagi, jak i powracające do stanu równowagi.
Wpływ nachylenia zaznacza się w dwóch, bardzo szerokich klasach. Niemal
wszystkie płaty o nachyleniach mniejszych niż 300 charakteryzują się bujnym
zbiorowiskiem zrębowym. W tej klasie nie zaznacza się negatywny (czyli utrudniającego powrót do stanu pierwotnego) wpływ tego elementu. Płaty, których
relaksacja jest wyraźnie utrudniona, występują na stokach o nachyleniach przekraczających 300. Jednak analizując wpływ nachylenia w klasie powyżej 300 nie
można wskazać żadnej wyraźnej prawidłowości. Płaty o ubogim i bardzo ubogim
zbiorowisku zrębowym mają nachylenia od 300 do 400, w tym samym przedziale są
także płaty o zbiorowisku bujnym. Płaty o nachyleniu większym, sięgającym 650,
czyli o potencjalnie trudniejszym powrocie do stanu pierwotnego, charakteryzują
się stabilniejszym środowiskiem.
Wpływ form terenu i nachylenia można analizować łącznie. Wyraźnie zaznacza
się wspomagający relaksację wpływ niewielkiego nachylenia, które występuje na
określonych formach terenu – korzystniejsza jest lokalizacja na grzbietach i w dnie
doliny. Natomiast nachylenie w obrębie stoku ma niewielkie znaczenie w kształtowaniu obecnego stanu powierzchni powiatrołomowych.
Ekspozycja stoku w górach odgrywa dużą rolę w zróżnicowaniu mikroklimatu. Warunkuje nasłonecznienie, a także wystawę na wiatr oraz, co za tym idzie,
wysokość opadu. Pomimo tego nie zanotowano wpływu ekspozycji na sposób
współczesnego funkcjonowania powierzchni powiatrołomowych. Płaty eksponowane na północ, północny wschód, północny zachód, południe i południowy zachód
zasadniczo nie różniły się między sobą w tempie i kierunku przemian oraz stanie
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środowiska. O braku znaczącego wpływu tego czynnika świadczy również bliskie
sąsiedztwo płatów o zbiorowisku bujnym i bardzo ubogim na stoku o tej samej
ekspozycji.
Nie zanotowano różnic we współczesnym funkcjonowaniu płatów w różnych
piętrach reglowych. Wysokość nad poziom morza miała jednak znaczenie pośrednie w momencie powstawania wiatrołomu, ponieważ warunkuje ona powstanie
zbiorowisk roślinnych regla dolnego i górnego.
W reglu dolnym, nawet w sztucznej monokulturze świerkowej, pojawia
się bogatszy podszyt, który po powaleniu lasu prawdopodobnie ochronił pokrywy
stokowe przed oddziaływaniem procesów grawitacyjnych. Ponadto, na niektórych
płatach regla dolnego zachowały się płaty lasu mieszanego, znacznie odporniejszego
na działanie wiatru. Zachowanie choćby pojedynczych drzew na powierzchni mogło
mieć ogromne znaczenie dla zachowania pokryw stokowych. W reglu górnym,
w borach świerkowych, zarówno podszyt jak i runo są bardzo ubogie. W momencie powalenia lasu gleba i pokrywy stokowe zostają w reglu górnym odsłonięte, a
więc podatne na niszczące działanie środowiska.
We współczesnym funkcjonowaniu powierzchni powiatrołomowych istotne
znaczenie ma również mechanizm, jaki zaistniał podczas powstawania wiatrołomów. Ważnym czynnikiem jest stosunek drzew powalonych z korzeniami, tzw. powałów, do tzw. złomów drzew, których pień został złamany na określonej wysokości,
a więc system korzeniowy pozostał nienaruszony. Stosunek ten odgrywa dużą rolę,
ponieważ w momencie zaistnienia powałów powstają wykroty, czyli nisze o głębokości do 1,5 m i średnicy odpowiadającej mniej więcej systemowi korzeniowemu
powalonego drzewa, które w znaczący sposób naruszają ciągłość pokryw stokowych. M. Bzowski i J. Dziewolski (1973), oceniając zniszczenia w drzewostanach
po huraganie w 1968 r. zanotowali, że na powierzchniach wiatrołomowych na
Skoruśniaku wystąpiło 90% powałów i tylko 10% złomów. W Wołowym Żlebie
analogiczne wartości wynosiły 40% i 60%, a w Żlebach Krowim i Szerokim 85%
i 15%.
Stopień stabilności pokryw stokowych jest jednym z dominujących czynników
warunkujących współczesne funkcjonowanie powierzchni powiatrołomowych.
Ich stabilność badano jedynie poprzez widoczne gołym okiem świadectwa występowania procesów masowych, takich jak zaburzenia ciągłości pokryw, występowanie
osunięć, osuwisk itp. Wszystkie płaty, charakteryzujące się mobilnością pokryw,
są pokryte ubogim lub bardzo ubogim zbiorowiskiem zrębowym. Są to geokompleksy o zaburzonej stabilności, a procesy współcześnie kształtujące te płaty powodują
dalsze wytrącanie z równowagi, a nie relaksację. Na płatach o bujnym zbiorowisku
zrębowym nie zanotowano świadectw uruchomienia pokryw stokowych.
Podsumowanie
Omówione czynniki są, zdaniem autora, głównymi, które współcześnie
kształtują powierzchnie powiatrołomowe w Dolinie Miętusiej. Obecny stan po793

szczególnych płatów nie jest jednak efektem działania pojedynczych czynników, lecz
ich wypadkową. Przykładowo, na płacie leżącym na stoku o nachyleniu między 300
a 400 wystąpiła znaczna przewaga powałów w stosunku do złomów, a położenie w
piętrze regla górnego spowodowało, że stabilizująca rola drzewostanu pierwotnego,
podszytu i runa była znikoma.
Kompleksowa analiza głównych czynników, mających wpływ na obecny stan
powierzchni powiatrołomowych, umożliwia określenie kierunku współczesnego
funkcjonowania tych powierzchni, roli poszczególnych geokompleksów w funkcjonowaniu piętra leśnego badanej doliny, a także pozwala na prognozowanie dalszych
przemian, jakie będą zachodzić na wylesionych płatach.
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INFLUENCE OF CHOSEN AGENTS ON THE ACTUAL CONDITION
OF WINDBLOW SURFACES IN THE MIĘTUSIA VALLEY
IN THE TATRA MTS.
Summary
The condition of windblow surfaces in the Miętusia Valley is much differentiated. A different rate and direction of environmental transformations characterize
particular territorial fragments of one surface. The recognition of the principal
agents shaping these surfaces was adopted as the aim of the research. Detailed
mapping of the deforested areas was carried out taking account of their position
in the zone of subalpine forest, the condition of felling site community, the occurrence of plantings, the kind of landforms, and the interval of slope inclinations.
The next stage included typology, its effect the distinguishing of twelve types
of windblow surfaces. The dominant agents were distinguished on the basis
of the analysis of environmental condition of particular types. It has been found that the main agent conditioning the present state of windblow surfaces is
the stability/mobility of slope covers. Their putting in motion was probably caused
by a considerable number of trees overturned and outrooted by wind. The effect
of falling trees was the formation of numerous breaches disturbing the continuity
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of the covers. The phenomenon can be confirmed by the fact than on windblow
surfaces to be found on steeper slopes and thus more liable to movement the phenomenon like that does not occur, this testified by a considerably smaller share
of windblows. In the zone of lower subalpine forest, on windblow surfaces also with
remarkable number of fallen trees, mass processes of such activity are not so visible. The movement of waste–mantle due to fallen trees was probably prevented
by a richer undergrowth of the fallen forest. Another agent conditioning the present state of deforested surfaces such as the primeval vegetation and, indirectly,
the vertical climate zone shows this. No significant impact of climate was found
on the present-day mode of the functioning of those surfaces. The felling-site
communities overgrowing higher-lying and less favorable exposed areas were
much more luxuriant than were seemingly more favourable surfaces in which a
very poor degree of overgrowing windblow surfaces was recorded.
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