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Zarys treści: Artykuł przedstawia wyniki badań nad piętrowością środowiska przyrodniczego
Tatr Polskich. Wydzielono piętra fizycznogeograficzne na obszarze zlewni potoku Białka,
stosując metodę indukcyjną. Obliczono powierzchniowy zasięg każdego piętra i określono
strukturę środowiska w obrębie każdego piętra. Przeanalizowano wysokości i przebieg granic
rozdzielających piętra; obliczono średnie wysokości granic pięter na stokach o różnej
ekspozycji. Przeprowadzono próbę ekstrapolacji uzyskanych wyników na cały obszar Tatr
Polskich.
Słowa kluczowe: granice, piętra fizycznogeograficzne, piętrowość, środowisko przyrodnicze,
typy środowiska, zlewnia Białki.

1. Wprowadzenie
Zróżnicowanie cech środowiska, zmieniających się wraz ze wzrostem wysokości,
stanowi jedną z podstawowych właściwości środowiska przyrodniczego wysokich gór.
Właściwość ta określana jest jako piętrowość. Pod tym pojęciem rozumiem zjawisko
prawidłowej zmienności środowiska, związane ze zróżnicowaniem wysokości
bezwzględnej w górach (Balon 1991a). W tym sensie pojęcie piętrowości obejmuje
zarówno zróżnicowanie całego środowiska (piętrowość fizycznogeograficzna), jak
iposzczególnych komponentów (np. piętrowość gleb) i cech środowiska
(np.piętrowość procesów morfogenetycznych). Wg L. Starkla (1977) do najbardziej
istotnych cech, zmieniających się wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnych
wgórach, należą: zwiększenie intensywności promieniowania słonecznego, spadek
temperatury powietrza, wzrost wilgotności, zwiększenie ilości opadu, zmiana
charakteru opadu zdeszczowego na śnieżny, wzrost znaczenia wietrzenia fizycznego
kosztem wietrzenia chemicznego, zmiana typu gleb oraz zmiana typu ekosystemów
roślinno−zwierzęcych.

212

PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 105

Należy zwrócić uwagę, że w literaturze fizycznogeograficznej termin
„piętrowość” używany bywa w zupełnie innym znaczeniu – jako występowanie
wdanym miejscu środowiska geokomponentów „jednych ponad drugimi”: pokrywy
litologicznej, gleb, wód, materii ożywionej i atmosfery (Przewoźniak 1987). Dla tego
typu prawidłowości bardziej szczęśliwym wydaje się powszechniej używany termin
„pionowa struktura środowiska”; pozwala to używać pojęcia „piętrowość” w sposób
jednoznaczny – jako istotną właściwość geosystemów górskich.
W Tatrach zjawiskiem piętrowości zajmowali się liczni autorzy. Wyróżniali oni
przede wszystkim piętra poszczególnych komponentów środowiska. Już w 1719 roku
J.Buchholtz (Szaflarski 1972) opisał piętra roślinne Tatr. Koncepcję piętrowości
roślinnej wzbogacali B. Kotula (1889−1890), B. Pawłowski (1959), Z. Radwańska−
Paryska (1974), Z. Mirek, H. Piękoś−Mirkowa (1992a, 1992b). Piętra klimatyczne,
nawiązujące wzałożeniu do piętrowości roślinnej, wyróżnił i szczegółowo
scharakteryzował M. Hess (1965, 1974). Zastosował on średnią roczną temperaturę
powietrza jako podstawowy wskaźnik kompleksowy, najlepiej wyrażający
zróżnicowanie klimatu w górach. T. Kalicki (1989), prowadząc badania na obszarze
stosunkowo niewielkiej zlewni Morskiego Oka (górna część doliny Rybiego Potoku
w Tatrach Wysokich), opisał strukturę środowiska przyrodniczego w obrębie pięter
klimatycznych M. Hessa; efektem jego rozważań był wniosek, że piętra klimatyczne
można traktować jako piętra fizycznogeograficzne. Piętra klimatyczne wyróżnił
również M. Koncek (1974). Uzyskane przez niego wysokości granic pięter nie
pokrywają się z żadnymi granicami pięter innych geokomponentów. Piętrowością
hydrograficzną zajmowała się K. Wit−Jóźwik (1974). Wyróżnione przez nią piętra
hydrograficzne nawiązują jednak nie do wysokości n.p.m., lecz do wysokości
względnej, stąd nie mieszczą się w przyjętej na wstępie definicji piętrowości.
Piętrowością gleb zajmował się przede wszystkim S. Skiba (1985). W wyróżnianiu
pięter glebowych, prócz wysokości bezwzględnej, bardzo istotną rolę odgrywa
podłoże geologiczne (Komornicki, Skiba 1996). Piętra procesów
morfogenetycznych wyróżniane były przez M. Klimaszewskiego (1967, 1978),
T.Gerlacha (1970) oraz A.Kotarbę, L. Starkla (1972). Opisywano również piętrowość
poszczególnych procesów i form rzeźby, m.in. piętra żłobków krasowych
(Kotarba1967) i piętra procesów krioniwalnych (Jahn 1970). A. Kotarba (1976, 1987)
iR.Midriak (1983) wyróżniali wTatrach piętra geoekologiczne. Ich opis,
zawierający głównie charakterystykę rzeźby i procesów morfogenetycznych,
amarginalnie traktujący biotyczne komponenty środowiska, nie pozwala utożsamiać
ich z piętrami fizycznogeograficznymi (Balon1991a).

2. Metoda
Wyróżnienia pięter fizycznogeograficznych, skupiających w sposób
kompleksowy zróżnicowanie piętrowe środowiska gór, można dokonywać dwoma
podstawowymi sposobami – dedukcyjnie i indukcyjnie (Balon 1991b). W obu
przypadkach chodzi owskazanie granic oddzielających od siebie poszczególne piętra.
Określa się je jako granice istotne (Starkel 1977, Kaszowski 1985).
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Próbę dedukcyjnego wyróżnienia pięter fizycznogeograficznych w Tatrach
zawiera inna praca autora (Balon 1991a). Przeprowadzono w niej paralelizację wysokości
granic pięter komponentów. Próba ta wskazała na obiektywne istnienie pięter
fizycznogeograficznych w Tatrach. Jednakże brak jasnych kryteriów wyróżniania granic
pięter komponentów i znaczne rozbieżności podawania ich wysokości nie pozwalają uznać
tej próby za całkowicie udaną. Tylko górna granica lasu, będąca przedmiotem
szczegółowych studiów licznych badaczy, jest dostatecznie udokumentowana i można,
w pewnym przybliżeniu, podać jej orientacyjną wysokość i przebieg. Pozostałe granice
wymagają szczegółowych określeń metodologicznych oraz przede wszystkim
terenowego wyznaczenia ich przebiegu. Niezbędny jest zatem indukcyjny tok
postępowania, opierający się ma szczegółowych badaniach struktury środowiska
przyrodniczego na wybranym obszarze.
Badania takie (Balon 1992) przeprowadzono w Tatrach Wysokich, na obszarze
zlewni Białki, o powierzchni topograficznej 36,24 km2 i rzeczywistej 47,60 km2,
stanowiącej około 1/4 powierzchni polskich Tatr. Zastosowano metodę kartowania
fizycznogeograficznego, wyróżniając 4355 geokompleksów podstawowych rangi
uroczyska. W wyniku złożonej indukcyjnej procedury typologicznej uzyskano
143typy uroczysk, następnie 544 tereny (geokompleksy wyższego rzędu)
indywidualne; te zkolei pogrupowano w 41 typów środowiska. Ich krótką
charakterystykę zawiera tabela 1.
Każdy z 544 wyróżnionych terenów cechuje się – obok jednolitości budowy
geologicznej, morfologii i podobnego sposobu funkcjonowania – położeniem
wobrębie jednego piętra klimatyczno−roślinnego. Użycie tego kryterium pozwoliło
na poprowadzenie granic pięter wzdłuż tych granic terenów indywidualnych; ściślej
tych granic, które oddzielają od siebie tereny, należące do innych pięter. Z kolei
pogrupowanie terenów indywidualnych w 41 typów środowiska dało możliwość
określenia struktury środowiska przyrodniczego wyróżnionych pięter. Głębokie
wewnętrzne zróżnicowanie tej struktury pozwala na traktowanie tak uzyskanych pięter
jako fizycznogeograficznych.
Aby uzyskać pełen obraz pięter fizycznogeograficznych zlewni Białki, niezbędne
było ponadto zaklasyfikowanie terenów indywidualnych należących do trzech typów
środowiska (nr 5, 40 i 41), położonych w więcej niż jednym piętrze klimatyczno−
roślinnym. Dokonano tego na podstawie wysokości n.p.m. i przynależności do
określonego piętra jednostek sąsiadujących.

3. Struktura wewnętrzna pięter fizycznogeograficznych
w zlewni Białki
W efekcie przedstawionej powyżej złożonej procedury wyróżniono (Balon 1992)
na obszarze zlewni Białki 4 piętra fizycznogeograficzne: leśne, kosodrzewiny, alpejskie
i subniwalne (ryc. 1). Ich nazewnictwo opiera się na powszechnie znanych
określeniach pięter roślinnych. Zastąpiono jednak mało szczęśliwą nazwę „piętro
turniowe” (turnie nie są rodzajem roślinności, a poza tym występują jako formy skalne
na wszystkich wysokościach w Tatrach) nazwą „piętro subniwalne”, zaczerpniętą

Tab 1. Types of natural environment in the Białka river basin in Tatra Mts.
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Tab. 1. Typy środowiska w zlewni Białki w Tatrach.
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Tab 1. continued
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Tab. 1. ciąg dalszy
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Ryc. 1. Położenie typów środowiska zlewni Białki w piętrach fizycznogeograficznych.
Fig. 1. Position environment types in the Bialka River basin in physicogeographical verical
zones.

zpiętrowości morfogenetycznej (Gerlach 1970). Ponadto z racji wieloznaczności
terminu „reglowy” (występują serie reglowe, płaszczowiny reglowe, Tatry Reglowe),
przyjęto używaną m.in. przez M. Klimaszewskiego (1967) i A. Kotarbę (1987) nazwę
„piętro leśne”.
Najniżej położone piętro leśne zajmuje ok. 40% powierzchni rzeczywistej
zlewni (ryc. 2). Cechuje się ono najbardziej złożoną strukturą wewnętrzną (ryc. 3).
Występuje tu aż 17 (z 41 ogółem) typów środowiska. Osiem z nich zajmuje stosunkowo
niewielkie rozmiary (łącznie 5,9% obszaru
piętra). Z pozostałych 9 największe
rozprzestrzenienie (prawie 1/4 powierzchni) ma
typ 29 (zalesione stoki zbudowane z moreny).
Powyżej 10% obszaru zajmują także zalesione
stoki strome gładkie, zbudowane ze skał
osadowych (typ 6) i z granitoidów (typ 8). Wśród
innych geosystemów stoków zaznacza się
znaczący udział granitoidowych zalesionych
stoków stromych ze skałkami (typ 9) oraz ścian
istoków skalnych, porośniętych lasem
urwiskowym (typ 10). Znaczne powierzchnie
zajmują pokryte lasem dna dolin: morenowe Ryc. 2. Powierzchnia pięter
(typ27) i aluwialne (typ 36), a także zalesione fizycznogeograficznych w zlewni
stoki usypiskowe (typ 21) i zalesione stożki Białki.
glacifluwialne (typ 38).
Fig. 2. Area of physicogeographical
Warto
zwrócić
uwagę,
że vertical zones in the Bialka River
wprzeciwieństwie do podziału na piętra roślinne basin.
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wyróżniono tylko jedno piętro leśne.
Analiza powierzchni zajmowanej
przez poszczególne typy środowiska
w obu piętrach leśnych, rozdzielonych
teoretyczną linią, wykazała że
struktura środowiska jest w nich
zbliżona do siebie. Potwierdza to
pogląd B. Pawłowskiego (1959), który
stwierdził występowanie wśrodkowej
części pn. skłonu Tatr tylko jednego
piętra leśnego.
Piętro kosodrzewiny zajmuje
ponad 30% powierzchni zlewni.
Występuje tu 13 typów środowiska,
zktórych 9 posiada większe znaczenie
w strukturze wewnętrznej (ryc. 4). Są
to przede wszystkim typy związane ze
Ryc. 3. Piętro leśne – struktura wewnętrzna.
stokami. Prawie 1/4 powierzchni
Fig. 3. Forest vertical zone – interior structure.
zajmują pokryte kosodrzewiną
granitoidowe stoki strome ze skałkami
(typ 12). Niewiele mniejszy (21%) jest udział porośniętych kosodrzewiną
granitoidowych stoków skalnych. Ważną rolę pełnią również zbudowane z granitoidów
i pokryte kosodrzewiną stoki strome gładkie (typ 11), granitoidowe ściany skalne
pokryte kosodrzewiną w płatach (typ 14) oraz porośnięte kosodrzewiną stoki
zbudowane zmoreny (typ 32). Wśród typów środowiska, związanych z dnami dolin,
istotnymi składnikami piętra są porośnięte kosodrzewiną stoki usypiskowe (typ22),
pokryte kosodrzewiną morenowe dna dolin (typ 30) oraz jeziora wysokogórskie (typ
41). Ten ostatni typ stanowi w zlewni Białki jeden z najbardziej charakterystycznych
elementów krajobrazowych piętra kosodrzewiny.
Piętro alpejskie zajmuje ok. 22% powierzchni rzeczywistej zlewni.
Z10występujących tu typów środowiska (ryc. 5), tylko cztery z nich, wszystkie
związane ze stokami, odgrywają bardziej znaczącą rolę. Ponad 1/3 obszaru zajmują
granitoidowe ściany skalne z płatami roślinności alpejskiej (typ 18). Granitoidowe
stoki skalne zpłatami roślinności alpejskiej (typ 17) zajmują prawie 27%, granitoidowe
stoki strome ze skałkami z roślinnością alpejską (typ 16) – 16%, zaś stoki usypiskowe
z roślinnością alpejską (typ 24) – 12%. Z pozostałych typów powyżej 2% powierzchni
zajmują granitoidowe stoki strome gładkie, pokryte roślinnością alpejską (typ 15),
nachylone dna kotłów glacjalnych z roślinnością alpejską (typ 25) oraz morenowe
dna dolin pokryte roślinnością alpejską (typ 33).
Piętro subniwalne zajmuje ok. 7% powierzchni rzeczywistej zlewni Białki.
Występują tu tylko cztery typy środowiska (ryc. 6), z czego granitoidowe ściany skalne
(typ 20) zajmują prawie 80% powierzchni piętra. Pozostałe typy to granitoidowe
stoki skalne (typ 19), nachylone dna kotłów glacjalnych i niwalnych (typ26) oraz
granitoidowe wierzchowiny (mniej niż 0,5%).

PIĘTRA FIZYCZNOGEOGRAFICZNE POLSKICH TATR
Rozpatrując strukturę wewnętrz−
ną poszczególnych pięter fizyczno−
geograficznych, warto zwrócić uwagę,
że każde kolejne piętro – postępując
w górę – zajmuje coraz mniejszy ob−
szar w skali zlewni. Wiąże się to przede
wszystkim z hipsometrią obszaru
badań oraz ze zróżnicowaniem roz−
piętości pionowej pięter (piętro
kosodrzewiny jest „szersze” od
alpejskiego, a leśne od kosodrzewiny).
Inną prawidłowością jest to, że każde
kolejne piętro zawiera w swoim
obrębie mniejszą ilość typów środo−
wiska (leśne – 17, kosodrzewiny – 13,
alpejskie – 10, subniwalne – 4). Jest to
częściowo efekt specyfiki zlewni Białki;
w strukturze pięter kosodrzewiny i
alpejskiego nie zaznaczają się tu typy
środowiska związane ze skałami
osadowymi. Można jednak uznać, że
jest to prawidłowość bardziej ogólna.
Pozwala to do wymienionych przez
L.Starkla (1977) cech, zmieniających
się wraz ze wzrostem wysokości
wgórach, dodać kolejną: zmniejszanie
się stopnia złożoności struktury
środowiska.
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Ryc. 4. Piętro kosodrzewiny – struktura
wewnętrzna.
Fig. 4. Dwarf mountain pine vertical zone –
interior structure.

4. Zróżnicowanie
wysokościowe granic pięter
w zlewni Białki
Rozmieszczenie pięter fizyczno−
geograficznych zlewni Białki, na tle
podziału na tereny indywidualne,
przedstawia ryc. 7. Wysokości granic Ryc. 5. Piętro alpejskie – struktura wewnętrzna.
pięter fizycznogeograficznych są
Fig. 5. Alpine vertical zone – interior structure.
wobrębie zlewni Białki bardzo zróżni−
cowane. Dla wskazania ogólniejszych
prawidłowości niezbędne jest więc
operowanie wartościami przeciętnymi. Uzyskano je poprzez uśrednienie wysokości
najwyższych (bądź odpowiednio najniższych) punktów tych geokompleksów
podstawowych (uroczysk), które przylegają do granic pięter. Wg uśrednionych danych
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wcałej zlewni Białki piętro leśne
sięga od podstawy gór do 1532 m
n.p.m., piętro kosodrzewiny do
1871 m n.p.m., alpejskie do 2111 m
n.p.m., asubniwalne dochodzi do
najwyż−szego punktu zlewni – 2499
m n.p.m.
Zróżnicowanie wysokości granic
pięter
fizycznogeograficznych
badanego obszaru dobrze ilustrują
wartości średnie dla poszczególnych
dolin – części zlewni Białki (tab. 2).
Na szerokodennej Dolinie
Rybiego Potoku górna granica lasu
przebiega raczej wysoko (1541 m), zaś
górna granica kosodrzewiny – dość
Ryc. 6. Piętro subniwalne – struktura
nisko (1856 m). Zatem piętro
wewnętrzna.
kosodrzewiny jest tu słabo rozwinięte
Fig. 6. Subnival vertical zone – interior
(315 m). Jeszcze mniejszy przedział
structure.
wysokościowy (220m) zajmuje piętro
alpejskie; jego górna granica leży tu, w związku zwystępowaniem głównie na stokach
o ekspozycjach zimnych, bardzo nisko (2076 m). Natomiast najwyższe piętro subniwalne
przekracza 400 m rozpiętości pionowej. Dolina Rybiego Potoku cechuje się także dużym
zróżnicowaniem wewnętrznym wysokości granic pięter. Górna granica lasu występuje tu na
wysokości od 1393 do 1670 m. Różnica sięga zatem blisko 300 m; prawie tyle, ile
wynosi rozpiętość pionowa leżącego powyżej piętra kosodrzewiny. Górna granica
lasu w swym najwyższym punkcie na Siedmiu Granatach (1670 m) leży wyżej niż
Tab. 2. Średnie wysokości pięter fizycznogeograficznych.
Tab. 2. Average heights of vertical zones.
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Ryc. 7. Piętra fizycznogeograficzne w zlewni Białki.
Fig. 7. Physicogeographical vertical zones in the Bialka River basin.
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górna granica kosodrzewiny w swym najniższym położeniu na ścianie Kazalnicy (1650
m).
Inaczej wygląda rozkład pięter Doliny Roztoki – Pięciu Stawów Polskich.
Dolny odcinek (Dolina Roztoki), wąski i głęboko wcięty, jest silnie zacieniony, stąd
górna granica lasu przebiega stosunkowo nisko (1516 m n.p.m.). Znajduje się tutaj,
upodnóża wysokiej, północnej ściany Świstowej Czuby, najniżej położony punkt
górnej granicy lasu w całej zlewni (1370 m n.p.m.). W niewielkiej odległości od
niego, na grzbiecie Opalonego, granica lasu wznosi się 250 m wyżej. Ponad progiem
Siklawy Dolina Roztoki przechodzi w szeroką i płytko wciętą Dolinę Pięciu Stawów
Polskich; efektem większego nasłonecznienia jest tu wysokie położenie górnej granicy
piętra kosodrzewiny (1880 m n.p.m.) i alpejskiego (2155 m n.p.m.). Zatem rozpiętość
pionowa piętra kosodrzewiny (364 m) i alpejskiego (275 m) jest wyraźnie większa
niż w Dolinie Rybiego Potoku.
Dolina Waksmundzka, wąska ale niegłęboko wcięta, odznacza się najwyżej
przebiegającymi granicami pięter, zarówno leśnego (1552 m n.p.m.), jak i alpejskiego
(2168 m n.p.m.). Jedynie górna granica kosodrzewiny przebiega nieco niżej niż
wDolinie Roztoki – Pięciu Stawów Polskich (1872 m n.p.m.). Piętro subniwalne,
poza wierzchołkiem Koszystej, tu nie występuje.

5. Wpływ ekspozycji na wysokości granic pięter w zlewni Białki
Spośród szeregu czynników wpływających na wysokość granic pięter fizyczno−
geograficznych zlewni Białki najbardziej znaczącymi są ekspozycja stoków oraz
funkcjonowanie geosystemów sąsiadujących (z góry i z dołu) z granicami pięter. To
ostatnie zagadnienie zostało już – na przykładzie górnej granicy lasu – szczegółowo
omówione w innej pracy autora (Balon 1995).
Wpływ ekspozycji na zasięg wysokościowy pięter przedstawia ryc. 8. Stosunkowo
niewielkie różnice pomiędzy wysokościami granic na różnych ekspozycjach są
efektem uśrednienia danych oraz rozpatrywania nie tylko dwóch przeciwstawnych
(zimna−ciepła), lecz wszystkich 8 głównych kierunków ekspozycji.
Górna granica lasu leży – poza ekspozycją północną – na podobnej wysokości;
przewaga wystawy S (1549 m n.p.m.) nad E (1547 m n.p.m.) i W (1537 m n.p.m.) jest
znikoma. Wynika to z przeciwstawnego działania czynników termicznego
iwilgotnościowego. Aktualną górną granicę lasu tworzą najczęściej świerczyny,
posiadające lepsze warunki rozwoju na wystawie wilgotniejszej. Wyrazem tego jest
średnio niższy przebieg górnej granicy lasu na południowym skłonie Tatr, niż na
północnym (Plesnik 1971). Dlatego też w obszarze badań las na stokach o ekspozycji
południowej rzadko osiąga wyższe położenia niż na chłodniejszych i bardziej
wilgotnych wschodniej i zachodniej. Natomiast na wystawie północnej czynnik
termiczny przeważa nad wilgotnościowym, granica leży tu o kilkadziesiąt metrów
niżej (1478 m n.p.m.).
Z kolei górna granica kosodrzewiny osiąga większe wysokości na stokach
eksponowanych na E, SE, S, SW i W niż na NW, N, i NE. Omawiana granica
(podobnie zresztą jak górna granica piętra alpejskiego) leży na podobnej wysokości
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Ryc. 8. Wpływ ekspozycji na wysokości pięter fizycznogeograficznych w zlewni Białki.
Fig. 8. Influence of exposure on altitudes of physicogeographical vertical zones in the
Bialka River basin.

lub nawet nieznacznie wyżej na wystawie południowo−wschodniej (1844 m n.p.m.)
niż południowej (1839 m n.p.m.).
Górna granica piętra alpejskiego posiada maksimum wysokości na wystawie
SE(2158 m n.p.m.) i S (2145 m n.p.m.) i minimum na wystawie wschodniej
(2069mn.p.m.). Jednakże z racji niewielkiego zasięgu piętra subniwalnego w terenie
badań wysokość granicy została uśredniona ze stosunkowo małej ilości danych i wyniki
te winne być poddane weryfikacji.
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Z uzyskanych danych o wysokości granic pięter fizycznogeograficznych na
różnych ekspozycjach wynika, że w Tatrach – odwrotnie niż w Beskidach – wystawa
południowo−wschodnia jest wyraźnie dogodniejsza do wegetacji niż południowo−
zachodnia (aczęściowo nawet niż południowa). Jest to zapewne efekt zachmurzenia,
redukującego w okresie letnim w Tatrach dopływ promieniowania w porze
popołudniowej.

6. Porównanie wysokości granic pięter fizycznogeograficznych
z wysokościami granic pięter, wyróżnionych przez innych
autorów
Uzyskane wysokości pięter fizycznogeograficznych w zlewni Białki różnią się,
miejscami w sposób znaczący, od wysokości granic pięter w Tatrach, podawanych
przez innych autorów (tab. 3). Wysokość górnej granicy lasu (Balon 1995), uzyskana
dla całej zlewni Białki – 1532 m n.p.m. (zob. tab. 2), jest zbliżona do uznawanej
powszechnie (Pawłowski 1959, Klimaszewski 1967, Hess 1974) wysokości tej granicy
na stokach oekspozycji północnej (1550 m n.p.m.). Ta sama wysokość obliczona
wzlewni Białki jest znacznie niższa (1478 m n.p.m.) i koresponduje jedynie
zwartością (1500 m n.p.m.) granic pięter geoekologicznych A. Kotarby (1987).
Z kolei wyliczona dla stoków o wystawie północnej wysokość górnej granicy
kosodrzewiny (1839 m n.p.m.) jest najbardziej zbliżona do wartości podawanej przez
M. Hessa (1850 m n.p.m.), natomiast wyraźnie różni się od wartości podawanej przez
A.Kotarbę (1670 m n.p.m.). Rozbieżność ta wynika być może z ograniczenia
geoekologicznego piętra subalpejskiego jedynie do zarośli kosodrzewiny zwartej.
Trzecia z wyliczonych wysokości granic (2086 m n.p.m.) – pomiędzy piętrem
alpejskim a subniwalnym – jest najbardziej rozbieżna z danymi podawanymi
wliteraturze. Różni się ona ponad 200 m od analogicznej granicy pięter roślinnych,
pomimo że jednym z głównych kryteriów odróżniania od siebie geokompleksów
piętra alpejskiego i subniwalnego było zastępowanie zespołu Trifido−Distichetum
zespołem Distichetum subnivale. Granice wg M. Hessa (1965) i M. Klimaszewskiego
(1967) leżą ponad 100 m wyżej, wg A. Kotarby (1987) – o kilkadziesiąt metrów wyżej.
Ta ostatnia wartość koresponduje ze średnią wysokością granicy uzyskaną dla całej
zlewni (2111mn.p.m.).
Duże rozbieżności wysokości granicy pomiędzy piętrem alpejskim
asubniwalnym wynikają zapewne z braku jednolitych kryteriów jej wyodrębniania.
W zgodnej opinii różnych autorów (Hess 1965, Kotarba 1976, Starkel 1977) przebieg
omawianej granicy pomiędzy piętrem alpejskim a subniwalnym określa się jako
granicę wiecznego śniegu, przy czym M. Hess (1965) uważa ją za klimatyczną granicę
wiecznego śniegu (izoterma roczna minus 2°) twierdząc, że brak współczesnego
zlodowacenia w Tatrach wynika zbraku odpowiednio wysoko położonych pól
alimentacyjnych. Tymczasem L. Starkel (1977) i A. Kotarba (1976) określają ją jako
orograficzną granicę wiecznego śniegu; ich zdaniem klimatyczna granica winna
odpowiadać nie występującej w Tatrach izotermie rocznej minus 8°.

Tab. 3. Heights of vertical zones according to different authors (on the north slopes) (m n.p.m.).
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Tab. 3. Wysokości pięter wg różnych autorów (na stokach północnych).
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Przyjmując pogląd, że granica piętra alpejskiego i subniwalnego odpowiada
orograficznej granicy wiecznego śniegu, należałoby określać jej przybliżony przebieg
przy pomocy dolnego zasięgu śnieżników (lodowczyków). Tymczasem analiza ich
położenia w zlewni Białki (Wiśliński 1991) wskazuje, że śnieg gromadzi się znacznie
poniżej przyjmowanych w literaturze wysokości wartości omawianej granicy.
Największy w polskich Tatrach śnieżnik w Kotle Mięguszowieckim leży na wysokości
2000−2050 m n.p.m. (w piętrze alpejskim), zaś niektóre płaty znajdują się nawet
wpiętrze kosodrzewiny – tzw. lodowczyk Pod Bulą leży na wysokości
ok.1700mn.p.m. Linii granicznej wyznaczonej przez śnieżniki nie można również
utożsamiać zdolnym zasięgiem turniowego zespołu Distichetum subnivale. Wynika
ztego, że zgodnie zpoglądem M. Hessa (1965), na wysokości 2200 m n.p.m., lub
wpobliżu tej wysokości, przebiega klimatyczna granica wiecznego śniegu. Śnieg
ten nie gromadzi się i nie tworzy lodowców z przyczyn orograficznych. Natomiast
poniżej granicy klimatycznej, na północnych, silnie ocienionych stokach przebiega
orograficzna granica wiecznego śniegu. Jedną z hipotetycznych możliwości jej
prowadzenia stanowi dolny zasięg śnieżników. Linia ta nie stanowi jednak granicy
oddzielającej od siebie piętra fizycznogeograficzne; przebiega w obrębie piętra
alpejskiego, miejscami schodząc aż do piętra kosodrzewiny. Granica pomiędzy piętrem
alpejskim a subniwalnym odpowiada zatem klimatycznej, a nie orograficznej granicy
wiecznego śniegu.

7. Przebieg i wysokości granic pięter na obszarze Tatr Polskich
Uzyskany szczegółowy przebieg granic poszczególnych pięter
fizycznogeograficznych zlewni Białki, stanowiącej ok. 1/4 powierzchni polskich Tatr,
atakże poznanie prawidłowości ich przebiegu, pozwalają na wytyczenie drogą
ekstrapolacji granic pięter na obszarze całych polskich Tatr. Rozmieszczenie
poszczególnych pięter obrazuje mapa (ryc. 9) oraz zestawienie położenia wybranych
obiektów Tatr Polskich w piętrach fizycznogeograficznych (tab. 4).
Najwyższe piętro subniwalne występuje tylko „płatami” w najwyższych
masywach Tatr Wysokich. Największy zwarty obszar występowania tego piętra
znajduje się w zamknięciu Doliny Rybiego Potoku; tu też piętro subniwalne schodzi
najniżej, obejmując m.in. wierzchołek Kazalnicy Mięguszowieckiej, górne części
kotłów polodowcowych – Czarnostawiańskiego Wyżniego i Pod Kazalnicą, a także
niwalny taras Wołowej Płaśni (1950−2080 m n.p.m.). Drugi ważny obszar występowania
piętra subniwalnego obejmuje grań od Świnicy przez Kozi Wierch po Granaty
(zprzerwą w okolicach Zamarłej Turni). Niewielkie płaty tego piętra występują też
w szczytowych partiach Miedzianego oraz Koszystej. Leży tu najniższy wierzchołek
położony w piętrze subniwalnym – Waksmundzki Wierch (2186 m n.p.m.).
Piętro alpejskie obejmuje najwyższą część Tatr Zachodnich; w jego obrębie
mieszczą się wszystkie szczyty głównej grani. Niewielkie enklawy tego piętra tworzą
szczytowe partie Giewontu iKominiarskiego Wierchu. W Tatrach Zachodnich leży
też Trzydniowiański Wierch (1758 m n.p.m.) – najniższy szczyt położony w piętrze
alpejskim. W obręb piętra alpejskiego wchodzą również najwyższe części dolin, m.in.

Fig. 9. Physicogeographical vertical zones in the Polish Tatra Mts.
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Ryc. 9. Piętra fizycznogeograficzne Tatr Polskich.
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Tab. 4. Position of selected sites in The Polish Tatra Mts in physicogeographical verical zones.
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Tab. 4. Położenie wybranych miejsc w Tatrach Polskich w piętrach fizycznogeograficznych.
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Mułowej iLitworowej. Natomiast
wTatrach Wysokich piętro alpejskie
obejmuje zarówno grzbiety, jak
iformy dolinne; znajduje się tutaj
najwyższe wzniesienie Tatr Polskich,
położone w tym piętrze – Wielka
Buczynowa Turnia (2182 m n.p.m.).
Wpiętrze alpejskim leżą najwyższe
części den dolin – Pięciu Stawów,
Buczynowej, Waksmundzkiej, Pańsz−
czycy i Gąsienicowej (ze Zmarzłym i
Zadnim Stawem), a także – w
zamknięciu Doliny Rybiego Potoku Ryc. 10. Powierzchnia pięter
fizycznogeograficznych w Tatrach Polskich.
– Cubryńskie Galerie, górna część
Wielkiego Kotła Mieguszowieckiego Fig. 10. Area of physicogeographical vertical
zones in the Polish Tatra Mts.
i spłaszczenie Buli pod Rysami.
W piętrze kosodrzewiny
wTatrach Zachodnich znajduje się
zarówno szereg wzniesień – m.in. Grześ, Bobrowiec, Upłaziańska Kopa, Kopa Magury,
Długi Giewont (najwyższy szczyt w tym piętrze – 1867 m n.p.m.), jak iobniżeń – górne
części dolin Chochołowskiej Wyżniej, Jarząbczej, Starorobociańskiej, m.in. kocioł
Dudowych Stawków, Pyszniańskiej, Tomanowej, Małej Łąki, Kondratowej,
Goryczkowej iKasprowej. Wpiętrze kosodrzewiny leży m.in. Tomanowa Przełęcz;
jest to jedyne miejsce, gdzie piętro kosodrzewiny wychodzi na główną grań polskich
Tatr. W Tatrach Wysokich w piętrze kosodrzewiny leżą m.in. długie odcinki grzbietów
Małego Kościelca, Opalonego i Siedmiu Granatów; na pn. grzbiecie Małej Koszystej
dochodzi ono do 1915mn.p.m. Piętro kosodrzewiny zajmuje wielkie przestrzenie den
dolinnych; m.in.Doliny Gąsienicowej, Pańszczycy, Waksmundzkiej iPięciu Stawów.
W Tatrach Reglowych piętro kosodrzewiny schodzi najniżej (wierzchołek Sarniej Skały
– 1377mn.p.m.).
Piętro leśne zajmuje prawie cały obszar Tatr Reglowych, zarówno doliny jak
igrzbiety; leży tu najwyższy szczyt piętra leśnego – Niedźwiedź (1503 m n.p.m.).
WTatrach Zachodnich piętro zajmuje głównie dna dolin; w szeregu miejsc jednak
wkracza na grzbiety – m.in. w okolicach Bobrowieckiej i Iwaniackiej Przełęczy, na
Ropie, Wielkim Kopieńcu, Organach, Żarze, Myślenickich Turniach. W Tatrach
Wysokich piętro leśne zajmuje dolne części dolin: Suchej Wody, Waksmundzkiej,
Roztoki i Rybiego Potoku. Miejscami jednak dochodzi aż do grzbietów; na Siedmiu
Granatach (Grań Żabiego) osiąga najwyższe położenie w Tatrach – ok. 1670 m n.p.m.
Obliczono też powierzchnię zajmowaną przez poszczególne piętra (ryc. 10).
Ponad 3/5 (62,2%) obszaru Tatr Polskich leży w piętrze leśnym; piętro kosodrzewiny
zajmuje ok. 1/4 obszaru (24,7%), piętro alpejskie – ok. 1/8 (12,3%); udział piętra
subniwalnego jest bardzo niewielki (0,8%). Porównanie uzyskanych wartości z danymi
dla zlewni Białki wskazuje na znacznie większy udział piętra leśnego i mniejszy
pozostałych pięter w całych polskich Tatrach. Wynika to przede wszystkim z faktu,
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że zlewnia Białki jest najbardziej „wysokogórską” częścią polskich Tatr – w jej obrębie
wysokości maksymalne, a także średnie są najwyższe, a północna, średniogórska część
reglowa jest stosunkowo wąska.

8. Zakończenie
Opisane powyżej piętra fizycznogeograficzne Tatr są efektem procedury
indukcyjnej – najpierw szczegółowych badań środowiska zlewni Białki, potem
wyróżnienia tam typów środowiska zlewni i pięter w jej obrębie, wreszcie ekstrapolacji
danych na cały obszar Tatr Polskich. Takie podejście niesie ze sobą pewne
ograniczenia. Przykładowo, ponieważ w zlewni Białki występuje tylko jedno piętro
leśne – nie ma możliwości podzielenia tego piętra na dwa na obszarze całych Tatr;
nie można nawet wyrokować, czy podział taki jest uzasadniony. Podobnie, bez
szczegółowych badań terenowych, trudno jest wskazywać maksymalne i minimalne
wysokości granic pięter w całych Tatrach, a także, bez zastosowania procedury
statystycznej, podawać średnie wysokości granic. Dlatego też, do przedstawionej
mapy pięter, a także do wyliczonych powierzchni zajmowanych przez poszczególne
piętra należy podchodzić ze znaczną ostrożnością.
Zatem przedstawiony powyżej obraz pięter fizycznogeograficznych Tatr
Polskich należy traktować jako hipotezę roboczą, która winna podlegać dalszej
weryfikacji poprzez prowadzenie badań szczegółowych w innych dolinach
tatrzańskich.
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Physico−geographic vertical zones in the Polish Tatra Mts
Summary
The paper presents a synthesis of the author’s works on a vertical zonality of
the natural environment of the Polish Tatras. The vertical zonality – systematic
variability in mountains that is associated with differentiation of absolute height – is
one of basic properties of the natural environment in the mountains. This term refers
to both differentiation of the whole environment and to its components as well as to
particular environmental features.
The purpose of the paper is to identify physico−geographic vertical zones
describing, in a complex way, vertical zonal differentiation of the environment.
Achievement of this purpose using a deductive approach – i.e. by paralleling the
borders of the environment components – does not bring expected results. Only the
upper tree line is sufficiently documented and its height and course may be
determined; other borders require precise terminology and determination of their
courses in the field.
Using an inductive approach, identification of the vertical zones has been
attempted in the Białka drainage basin that amounts to ca. 1/4 of the Polish Tatras
area. The identification was based on the examination of 41 types of the environment
(Table1) which were distinguished as an effect of a complicated research strategy:
detail mapping of geocomplexes of a rank of a range, their typology, categorising of
higher order units (distinctive areas) and, then, their typology. One of the criterions
used for categorising types of the environment was assigning of this type to the
given vertical zone; therefore, it was possible to outline borders of the physico−
geographic regions in the studied area.
Four physico−geographic regions (Figs.1, 2, and 7), their internal structure,
and mean heights of the borders a.s.l. have been identified. Each vertical zone
(upward) occupies a smaller and smaller area and is characterised by a less and less
complicated internal structure. The forest vertical zone occupies ca. 40% of the real
drainage basin area; 17 types of the environment occur within this zone (Fig.3).
The dwarf−pine vertical zone amounts to ca. 31% of the drainage basin area and
comprises 13 types of the environment (Fig.4). Ten types of the environment (Fig.5)
occur within the next alpine vertical zone (22% of the drainage basin area) while the
highest, subnival vertical zone occupies 7% of the drainage basin area and comprises
only 4 types of the environment (Fig.6). Based on the data averaged for the entire
Białka basin (Table2) the forest vertical zone extends from the foot of the mountains
to 1532ma.s.l., the dwarf−pine vertical zone up to 1871ma.s.l., the alpine vertical
zone to 2111 m a.s.l., and the subnival vertical zone to the highest point in the
drainage basin – 2499ma.s.l.
The course and heights of the borders depend on numerous factors; an aspect
is one of the most important (Fig. 8). It results from the obtained data that, opposite
to the Beskidy Mts., the south−eastern aspect in the Tatras is much more favourable
for vegetation than the south−western one (or even the southern aspect in places).
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That certainly is the effect of cloudiness that reduces incoming radiation in afternoons
in summer seasons in the Tatras.
The heights of the physico−geographic vertical zones identified in the Białka
drainage basin are, in places, much different from the heights of the vertical zones in
the Tatras reported by other authors (Table3). The calculated height of the upper
tree line on the northern slopes (1478ma.s.l.) is close to the height of the border of
the geoecologic vertical zones. Then, the height of the dwarf−pine vertical zone
border (1839ma.s.l.) is closest to the corresponding heights of climatic vertical zones
(1850ma.s.l.). The physico−geographic borders of the alpine and subnival –
corresponding to the climatic border of permanent snow –lays much lower than
borders of other vertical zones.
The obtained precise course of the borders of particular physico−geographic
vertical zones of the Białka drainage basin, as well as understanding of regularities
in courses of these zones borders allow one to outline (by extrapolation) the vertical
zone borders in the entire Polish Tatras (Figs.9 and 10, Table4). Over 3/5 (62.2%)
of the Tatras area is in the forest vertical zone; the dwarf−pine vertical zone occupies
ca. 1/4 of the area (24.7%), the alpine vertical zone – ca. 1/8 (12.3%) while the subnival
vertical zone is very limited (0.8%). The presented pattern of the physico−geographic
vertical zones of the Polish Tatras should be treated as a working hypothesis that has
to be verified by detail studies to be performed in other Tatric valleys.
Translated by Teresa Mrozek
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